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Okulöncesi dönem, insan yaşamının en kritik ve 

savunmasız dönemidir. Bu savunmasız dönemde 

günümüz çocuklarının bir kısmı yoksulluk ve şiddet 

ile karşı karşıyadır.



06.12.2010 3

Đstismar görmede yüksek risk kümesini oluşturan 0-6 yaş

çocuklarının istismar görmesi durumunda, bu durumun 

öğretmenleri tarafından belirlenmesi, sorunun devamını

engellemede ve sorunun yaygınlığını saptamada son derece 

önemlidir.
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Araştırma, çocukların yaşadığı istismar gibi olumsuz 

yaşantıların ortadan kaldırılması ve okulöncesi 

öğretmenlerinin sorunu saptamadaki yeterliliklerini 

öğrenme gereksiniminden doğmuştur.
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Araştırmanın Amacı

Okulöncesi öğretmenlerinin,

1. Çocuklardaki fiziksel istismar belirtilerine ilişkin farkındalıklarının,

2. Fiziksel istismarın bulgularını saptamaları ile kişisel özelliklerine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığının, 

3. Fiziksel istismar belirtileri ile karşılaşma sıklığının saptanması

amaçlanmıştır.
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Araştırma Yöntemi

Araştırma; tarama modelinde nicel bir araştırmadır. Araştırmada veri 

toplamak amacıyla, Eskişehir il merkezindeki, resmi ilköğretim okulları

bünyesindeki 160 okulöncesi  öğretmenine 25 soruluk anket 

uygulanmış, anketler SPSS 12.00 programı ile çözümlenmiştir.
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Araştırmadan çıkan sonuçlar, yapılan benzer araştırma sonuçları ile 

karşılaştırılarak, araştırmanın üç amacına yönelik olmak üzere üç alt 

başlıkta ele alınmıştır. 

Sonuçlar
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Araştırma ile öğretmenlerin;

� % 35,7’si, “Çocuğun yüzünde morluk, yara ve bereler” i,

� % 67,9’u, “Çocuğun el ve ayağındaki yanıklar” ı,

� % 79,3’ü “Çocuğun vücudundaki farklı tonlarda bulunan morluklar”ı,

� % 64,3’ü “Çocuğun vücudundaki farklı zamanlarda oluşmuş kırıklar”ı,

� % 72,1’i “Çocuğun yetişkinlerle iletişime girmekten kaçınması”nı,

� % 69,3’ü “Çocuğun okuldan eve gitmek istememesi”ni,

� % 72,9’u “Ana-babanın çocuğunu küçümseme ve suçlaması’nı,

� % 72,1’i “Ana-babanın çocuğunu umursamaması”nı,

� %66,4’ü“Ana-babanın çocuğun okuldaki problemlerini tartışmayı

reddetmesi’ni fiziksel istismar belirtisi olarak gördüğü anlaşılmıştır. 

Okulöncesi Öğretmenlerinin Fiziksel Đstismar Belirtilerini Saptamada 
Farkındalıklarına Yönelik Sonuçlar (1/3)
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Genel olarak sonuçlar değerlendirildiğinde öğretmenlerin bulguları saptamada 

duyarlı oldukları görülmüştür. 

Okulöncesi Öğretmenlerinin Fiziksel Đstismar Belirtilerini 
Saptamada Farkındalıklarına Yönelik Sonuçlar (2/3)
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� 5 yıl ve daha az hizmet süresine sahip öğretmenlerin; 

� Yüzde morluk yara ve bereler,
� El ve kolda çürük, bereler ve ısırık izleri,
� Karın ve boyunda parmak izi,
� Vücudun herhangi bir yerinde sigara yanığı,
� Vücutta farklı tonlarda (mor, yeşil, sarı) bulunan morluklar,
� Vücutta halka şeklindeki çürükler,
� Çocuğun arkadaşları ile anlaşmazlıklarında şiddete yönelmesi,
� Anne babanın çocuğunu kötü, şeytan, canavar, vb. olarak nitelendirmesi 

bulgularını saptamada diğer hizmet süresine sahip öğretmenlere göre 
daha duyarlı oldukları ortaya çıkmıştır:

Okulöncesi Öğretmenlerinin Hizmet Sürelerine Göre Fiziksel 
Đstismarı Saptamalarına Đlişkin Farkındalıklarına Yönelik Sonuçlar 
(1/2)
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Genel olarak sonuçlar değerlendirildiğinde; 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. Bir çok 

eğitim fakültesi artık “Çocuk istismarı ve Đhmali” ve “Çocuk Hakları” gibi 

seçmeli dersleri programlarına eklemiş, programlarını güncellemiştir. Bunun 

sonucunda son yıllarda öğretmenlerin, üniversitelerinde sorun hakkında 

eğitim aldığı söylenebilir. Ayrıca ortaya çıkan bu sonuç, öğretmenlerin ilk 

yıllarında çocuklarını daha dikkatli gözlediklerini de göstermektedir.

Okulöncesi Öğretmenlerinin Hizmet Sürelerine Göre Fiziksel 
Đstismarı Saptamalarına Đlişkin Farkındalıklarına Yönelik Sonuçlar 
(2/2)
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� Açık Öğretim Fakültesi mezunlarının 19 bulgudan 12 tanesini saptamada diğer 
okullardan mezun öğretmenlere göre daha duyarlı olduğu ortaya çıkmıştır.

Okulöncesi Öğretmenlerinin Mezun Oldukları Okula Göre 
Fiziksel Đstismarı Saptamalarına Đlişkin Farkındalıklarına Yönelik 
Sonuçlar (1/4)
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Bu sonuç değerlendirildiğinde, Açık Öğretim 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 bilgilenmesini buradan sağlanmış olabileceği 

düşünülmektedir.  

Okulöncesi Öğretmenlerinin Mezun Oldukları Okula Göre 
Fiziksel Đstismarı Saptamalarına Đlişkin Farkındalıklarına Yönelik 
Sonuçlar (3/4)
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Eğitim Fakültesi ve diğer okulların derslerinin çok kaynaklı kitaplardan 

işlenmesi ve öğretim üyesinin insiyatifinde olması sebebiyle konu üzerinde 

durulmama olasılığı bulunmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, birkaç

üniversitede seçmeli ders olarak okutulan “Çocuk Hakları” ve “Çocuk 

Đstismarı ve Đhmali” derslerinin, üniversitelerdeki Eğitim Fakültesi 

mezunlarına yeterli gelmediği ileri sürülebilinir.

Okulöncesi Öğretmenlerinin Mezun Oldukları Okula Göre 
Fiziksel Đstismarı Saptamalarına Đlişkin Farkındalıklarına Yönelik 
Sonuçlar (4/4)
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� Đstismar hakkında bilgisi olan öğretmenlerin; 

� Yüzde morluk yara ve bereler,

� El ve kolda çürük, bereler ve ısırık izleri,

� Bileklerde, boyunda ip, kordon vb. izler,

� Karın ve boyunda parmak izi,

� Bacak ve sırtta morluklar,

� Vücutta halka şeklinde çürükler bulgularını saptamada, bilgisi 
olmayanlara göre daha duyarlı oldukları anlaşılmıştır.

Okulöncesi Öğretmenlerinin Bilgi Durumuna Göre Fiziksel 
Đstismarı Saptamalarına Đlişkin Farkındalıklarına Yönelik Sonuçlar 
(1/2)
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Genel olarak bakıldığında,  istismar hakkında bilgisi olan öğretmenlerin, 
olmayanlara göre daha duyarlı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırma 
sonunda, öğretmenin bilgilendirmesinin sorunun önlenmesinde ve istismarın 
saptanmasında önemli bir değişken olduğu ortaya çıkmıştır.

Okulöncesi Öğretmenlerinin Bilgi Durumuna Göre Fiziksel 
Đstismarı Saptamalarına Đlişkin Farkındalıklarına Yönelik Sonuçlar 
(2/2)
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin, son iki yılda karşılaştığı fiziksel istismar 
bulguların yüzdeleri; 

� % 30’u, “Çocuğun yüzünde morluk, yara ve bereler” bulgusu ile,    

� % 24,3’ü, “El ve kolda çürük, bere ve ısırık izleri” bulgusu ile,  

� % 25,7’si, “Çocuğun ağrı verici uyaranlara ve sarsıntılara karşı aşırı
derecede tepki göstermesi” bulgusu ile,  

� % 52,8’i, “Çocuğun yetişkinlerle iletişime girmekten kaçınması” bulgusu ile,  

� % 42,1’i, “Çocuğun okuldan eve gitmek istememesi” bulgusu ile,  

� % 20,7’ü, “Vücudunda farklı tonlarda bulunan morluklar” bulgusu ile,  

� % 72,8’i   “Çocuğun arkadaşları ile anlaşmazlıklarında şiddete yönelmesi”
bulgusu ile karşılaşmıştır. 

Okulöncesi Öğretmenlerinin Farkındalıklarına Göre 
Öğrencilerinin, Fiziksel Đstismarı Uğrama Sıklıklarına Yönelik 
Sonuçlar (1/2)
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Uysal’ın (1998) araştırmasında ise hemşirelerin % 28,4’ü, ebelerin ise % 41,8’i 

meslek yaşantılarında çocuk istismarı ve ihmali ile karşılaşmış olduklarını

belirtmiştir. Araştırma ile öğretmenlerin karşılaşma sıklıklarının daha fazla olduğu 

söylenebilir. 

Okulöncesi Öğretmenlerinin Farkındalıklarına Göre Öğrencilerinin, 
Fiziksel Đstismarı Uğrama Sıklıklarına Yönelik Sonuçlar (2/2)
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Okulöncesi Öğretmenlerinin Çocuk Đstismarı Konusunda Bilgi 
Kaynakları

Konferans ve 
seminer

20%Hizmetiçi 
eğitim

5%

Đnternet
20%

Medya
26%

Diğer
4%

Mezun 
olduğum 

okul
25%

Okulöncesi Öğretmenlerinin Çocuk Đstismarı Konusunda Bilgi 
Kaynaklarına Yönelik Sonuçlar
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Öneriler

Araştırmada elde edilen sonuçlara dayalı olarak, uygulamaya yönelik 
önerilerde bulunulmuştur.
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� Ülkemizde çocuk istismarı ve ihmalinin yaygınlığına yönelik sayısal veri tabanı, 
başta ilgili devlet bakanlığı olmak üzere sivil toplum örgütleri ve üniversiteler 
tarafından koordineli bir çalışma ile oluşturulmalıdır. 

� Aile ve Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından çocuk politikası
hazırlanmalı ve çocuk istismarı ve ihmaline yönelik prosedürler hazırlanarak, 
hastane, okul, yetiştirme yurtları gibi kurumlara iletilmeli ve işleyişi 
denetlenmelidir.

� Okulöncesi öğretmeni yetiştiren üniversitelerin, öğretmen adaylarına, çocuk 
istismarı ve ihmali konusunda öğrencilerin gereksinimlerine cevap verecek 
nitelikte eğitim vermelidir.

� MEB ve Đl MEM’de düzenlenen merkezi ve mahalli hizmet içi eğitimlerde 
okulöncesi öğretmenlerine konu hakkında eğitim verilmelidir.

� MEB ve Đl MEM’de tarafından okulöncesi öğretmenlerine ve ana-babalara 
yönelik; çocuk istismarı konusunda broşür hazırlanmalıdır.

� MEB ve Đl MEM’de tarafından eğitimcilere yönelik, “Çocukları Koruma ve Çocuk 
Đstismarı Olaylarında Öğretmenler Đçin Kılavuz” hazırlanmalıdır. Bu kılavuz; 
öğretmenlerin istismar sorunu ile karşılaştığında yapması gerekenleri, yasal 
sorumluluklarını ve çocuğun bu süreçte nasıl korunması gerektiğini içermelidir.

Uygulamaya Yönelik Öneriler
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