
Günümüz çocuklarının yaşadığı en önemli sorunlardan biri çevrelerinde gördükleri veya 

yaşadıkları şiddet ve ihmal olaylarıdır. Çocuklarla her gün ilişki içinde olan öğretmenlerin, 

aileleri tarafından istismar edilen çocukları saptamada ve bu çocuklarla ilgili koruyucu 

önlemleri almada önemli rolleri bulunmaktadır.  

 

Okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, çocuklardaki fiziksel istismar 

belirtilerine ilişkin farkındalıklarını ve okulöncesi öğretmenlerinin fiziksel istismar olayları ile 

karşılaşma sıklığını belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma, tarama niteliğindedir. 

Araştırmanın çalışma evrenini, 2006–2007 öğretim yılında Eskişehir il merkezinde Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilköğretim okullarında görev yapan 160 okulöncesi 

öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada, veri toplama aracı olarak 44 sorudan oluşan bir anket 

formu kullanılmıştır. Verilerin istatiksel analizleri için SPSS programı kullanılmıştır. 

Araştırma verilerin çözümlenmesinde, okulöncesi öğretmenlerinin farkındalıkları sayılar ve 

yüzdeler olarak ifade edildikten sonra ki kare testi uygulanmıştır. 

 

Araştırmada elde edilen bulgularda öğretmenlerin fiziksel istismarı saptamada yetersiz 

kaldıkları görülmüştür. Araştırma ile öğretmenlerin,  % 45,7’sinin “Çocuğun yüzünde morluk, 

yara ve bereler”i, % 72,4’ünün “Çocuğun el ve ayağındaki yanıklar”ı fiziksel istismar belirtisi 

olarak gördüğü anlaşılmıştır. Öğretmenlerin, % 77,9’u “Anne babanın çocuğunu 

umursamaması”nı; % 77,1’i “Çocuğun yetişkinlerle iletişime girmekten kaçınması”nı fiziksel 

istismar belirtisi olarak görmektedir.  

 

Araştırma sonucunda, öğretmenlerin fiziksel istismar bulgularını saptamaları ile hizmet 

süreleri, mezun oldukları okul ve konu hakkındaki bilgi durumları arasında anlamlı ilişkiler 

bulunmuştur.  

 

5 yıl ve daha az hizmet süresine sahip öğretmenlerin fiziksel istismarı sapmada diğer hizmet 

süresine sahip öğretmenlere göre daha duyarlı olduğu görülmektedir. Çocuk istismarı 

konusunda son yıllarda kamuoyunda oluşan duyarlılık ve ilgi, üniversitelerin eğitim 

programlarının yenilenmesini sağlamıştır. Birçok eğim fakültesi artık “Çocuk Đstismarı ve 

Đhmali” ve “Çocuk Hakları” gibi seçmeli dersleri programlarına eklemiş, programlarını 

güncellemiştir. Bunun sonucunda son yıllarda öğretmenlerin, üniversitelerinde sorun 

hakkında eğitim aldığı söylenebilir.  

 



Açıköğretim Fakültesi mezunlarının diğer okullardan mezun öğretmenlere göre daha duyarlı 

olduğu ortaya çıkmıştır. Açıköğretim Fakültesi yayınlarından olan “Çocukta Ruh Sağlığı ve 

Uyum Bozukluğu” kitabının 5. ünitesinde “Çocuk Đhmali ve Đstismarı” başlıklı bir bölüm 

bulunmakta olup, öğretmen adaylarının konu hakkında bilgilenmesi buradan sağlamış olduğu 

düşünülebilir.  

 

Araştırma ile istismar hakkında bilgisi olan öğretmenlerin, olmayanlara göre daha duyarlı 

olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.   

 

Ayrıca araştırma sonucunda, öğretmenlerin istismar konusundaki birinci bilgi kaynağının 

medya olduğu ortaya çıkmıştır.  Bu sonuç; günümüz medyasının istismar konusunda gerekli 

hassasiyeti göstermeyen yayınlar yapması ve konunun yüzeysel aktarılması gibi nedenler ile 

tedirgin edicidir. Đstismar konusunu mezun olduğu okuldan öğrenen kısım ise yetersiz 

kalmaktadır. Đstismar sorunu öğretmenler tarafından internette de araştırılmaktadır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin 1/3’ü konu hakkında bilgiyi internetten öğrenmiştir. 

Đnternette bulunan birçok bilgi kaynağının denetlenir olmaması edilinen bilginin güvenirliğini 

tartışılır kılmaktadır. Araştırma sonucu ile görülmüştür ki öğretmenler konu hakkında 

bilinçlenmesinde, alanda yapılan konferans ve seminerler de yeterli gelmemektedir. Hizmet 

içi eğitimde ise oran % 7,9lara kadar düşmektedir.  

 

Tüm bulgular sonucunda, okulöncesi öğretmenlerinin çocuk istismarı konusunda bilgiye 

ihtiyaçları olduğu düşünülmektedir. Başta MEB olmak üzere Đl Milli Eğitim Müdürlüklerinin 

bu konuda gerekli önlemleri alması gerekmektedir. 


