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Egitim sisteminin temel ayagi okullarda cocuk istismanm

azaltmak ve onlemek

olduguna gore, okullarda ogrenciler bu arastirmamn temel kapsarm icerisine girmektedir.
Okullarda cocuk istismarma olan egilimin hangi boyutta oldugu ve istismara etki eden bashca
sebeplerin ne oldugunun ortaya konulmasi onemlidir.
Bu arastirmanm amaci, okullarda cocuk istismarmm nedenlerinin neler olabilecegi ve
okullarda istismarm nasil onlenebilecegi
neler yapilabilecegi

ve de istismarm okullarda azaltilmasi ile ilgili olarak

konulannda brans ogretmenlerinin ve rehber ve psikolojik darusmanlann

goruslerini degerlendirmektir,
Arastirmada verilerin toplanmasmda nitel yonternler kullamlmistir.
yontemlerinden
Durum

biri olan "Durum Cahsmasi" temel almarak gerceklestirilmistir.

Cahsmasi

duzenlenmistir.

Nitel arastirma

desenlerinden

biri

olan

"Butuncul

Tek

Durum"

desenine

Bu arastirmada veri toplama yontemleri olarak "yapilandmlrms

turu kullamlrmstir.

Arastirma,
gore

gorusme"

iii

Brans

ogretmenlerinin

ve

rehber

ve psikolojik

damsmanlann

goruslerinin

degerlendirilmesi amaci ile betimsel analiz teknigi ve ogretmen gorusme formu kullarulrmstir.
Arastirmanm evrenini PDR egitimcileri ve brans ogretmenleri olusturmaktadir.
Bu arastirmamn orneklemini, Guzelyurt Kurtulus Lisesi'nde gorev yapan 3 brans
ogretmeni ve 2 rehber ve psikolojik darusman ve Sehit Turgut Ortaokulu'nda gorev yapan 3
brans ogretmeni ve 2 rehber ve psikolojik damsman olusturmaktadir.
Guzelyurt Kurtulus Lisesi'nde gorev yapan brans ogretmenleri ve rehber ve psikolojik
darnsmanlar ve Sehit Turgut Ortaokulu'nda gorev yapan brans ogretmeni ve rehber ve
psikolojik damsmanlar, ailelerin ve ogrencilerin okullarda yasanan cocuk istisman konusunda
ve istismarm turleri hakkmda bilgi sahibi olmamalan uzerinde yogunlasmaktadirlar.
Arastirma sonucunda, brans ogretmenlerinin ve rehber ve psikolojik danismanlann
okullarda cocuk istismarmm nedenlerinin ogretmenin, ailenin ve ogrencilerin kisisel birtakim
problemlerden kaynaklandigi ve de sosyal cevreden kaynaklandigi gorusu ortaya cikrmsur.
Arastirmada okullarda cocuk istismann onlenmesinde okul idaresinin, ogretmenlerin
ve aynca rehberlik servisinin isbirliginin olmasi gerekli oldugu belirtilmistir.

ANAHTAR KELiMELER: Cocuk istisman, cinsel istismar, akran istisman
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ABSTRACT
ACCORDING TO THE ViEWS OF EDUCATORS WHO WORK IN SECONDARY
EDUCATION IN THE SCHOOLS CHILD ABUSE EVALUATION

Behiye AKACAN
Psychological Counseling and Guidance Programme
Faculty of Education, Near East University, September 2011

Master Thesis
Advisor: Prof. Dr. Mehmet <;AGLAR

Main pillars of the education system is to prevent and reduce adolescent abuse in
schools, according to the basic scope of this study, students go into schools. The trend in child
abuse and abuse in schools in which the effect size of the main reasons that prove what is
important.
The purpose of this research, the causes of child abuse in schools and what might be
and how to prevent abuse in the schools to reduce abuse in schools in relation to the branch on
what can be done is to assess their views of teachers and guidance counselors, and
psychological.
Qualitative research methods were used to collect data. Qualitative research methods
is one of the "Case Study" was based. Research, Case Study patterns is one of the "Integrated
Single Status" is organized according to design.
In this research, data collection methods as "structured interview" type was used.
Branch views of teachers and guidance counselors and teachers to evaluate and interview
form is used descriptive analysis technique.

V

Psychological guides and counselors is the population of study, educators and junior
high school teachers. The sample of this research, Morphou Independence High School
teacher, working in 3 branches and 2 guidance counselors, and Martyr, and Turgut Secondary
School teacher, who served 3 branch and 2 are a guide and counselor.
Morphou Independence High School and serving in junior high school teachers and
guidance counselors and Turgut Martyrs Secondary School teacher and guide and counselors
working in the industry of child abuse in schools, families and children learn about the types
of exploitation and abuse in the unconscious focused on.
As a result, branch schools, teachers and guidance counselors, and psychological
causes of child abuse, the teacher, parents and students due to personal problems and a
number of opinion has emerged due to the social environment.
Schools in the prevention of child abuse research, school administration, teachers and
guidance service is also required to be stated that co-operation.

KEYWORDS: Child abuse, sexual abuse, pear abuse
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ONSOZ

Bu

arastirma,

ogretmenler
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rehber

ve

psikolojik

goruslerinden yararlanarak okullarda istismar edilme durumlanm
boyutlanm

ortaya

koyabilme

amaciyla

cagmdayken gerek okul yoneticilerinden

yapilrrustir.

danisman

egitimcilerin

saptayabilme ve sorunun

Ogrcncilcrin

daha

orta

gerek akranlarmdan ve ogretmenlerinden

ogretim
kaynakli

pek 90k istismar durumuyla karsilasmalan onlar uzerinde bir 90k etki birakmaktadir. Rehber
ve psikolojik damsman egitimcilerde okullarda bu duruma ornek teskil edecek pek 90k olayla
karsilasmaktadir.

istismar olaylannm okullarda her gecen gun giderek artmasi bu konuda

cahsrnamda buyuk etken olmustur.
Ozveri ve sabir gerektiren uzun soluklu bir cahsmanm urunu olan bu arastirmanda beni
yalmz birakmayip destekleyenlere minnettanm. Onlann katkilan olmaksizm bu sureci saghkh
bicimde tamamlamam mumkun olmazdi,
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buyuk bir ozveriye

gerceklestiren

katihmcilara tesekkur ederim.

ortaogretim

ve lise ve lise dengi okullarmdaki

turn
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BOLUMI

ctnts
Gunumuz cagdas yasammda okullarda yasanan cocuk istisman buyuk bir
sorun haline gelmistir. Gerek egitim kurumlannda gerekse diger yerlerde yasanan
cocuk istismanmn insanhk tarihinin baslangiciyla beraber var olmasma karsm
dtmyada problem olarak algilanmasi ve buna yonelik cahsmalann baslamasi, ancak
100 yilhk bir gecmise sahiptir (Polat,2000).
Cocuklann iyi yetismesi istegi, gerek ailelerin gerekse egitimcilerin uzerinde
onemle durdugu konulardan birisini olusturmaktadir. Aile ortammda baslayan bu
caba, cocugun okula baslamasiyla birlikte "orgun" bir boyuta gecmekte ve uzun
yillar devam etmektedir (Dally,1980).
Bu surecte, ebeveynlerin ve egitimcilerin cocuklara en iyisini ulastrrma
gayreti icinde olduklanndan kusku duyulmamakla birlikte, bilincli ya da bilincsiz
olarak, uygun olmayan davranis bicimleri de gelistirdikleri gozlenmektedir
(Sahin,2001).
Cocuk; daha once kendisinden evvel dunyaya gelmis ya da sonra dogacak
olanlara hie benzemeyen anne ve babasmm ozelliklerini tasimaktan ote bir varhktir.
Ayn bir kisiliktir (Umcef, 2000).
istismar, cocuga bir yetiskin tarafmdan bilerek ya da bilmeyerek fiziksel ya
da psikolojik olarak kottl davranilmasidir. Dunya Saghk Orgutu (DSO) istisman,
cocugun saghgnu, fiziksel ve psikososyal gelisimini olumsuz etkileyen, bir yetiskin,
toplum ya da devlet tarafmdan bilerek ya da bilmeyerek yapilan tum davraruslar
olarak almaktadir (Kozcu,1990).
Cocugun istisman

ise, cocugun duygusal yasannsuu ve kisiligini

etkileyebilmekte, cocugun ilerideki yasantismda saghksiz bir kisilik gelistirmesine
neden olabilmektedir.
Cocuk istisman genelde ailenin, ilgili kurumlann ya da devletin cocuga karsi
en temel sorumluluklanm yerine getirmemesi seklinde tammlanabilir.
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Psikososyal acidan cocuk istisman ise; 18 yasm altmda bulunan cocuklara
karsi aktif olarak girisilen ve onlann fiziksel, duygusal, zihinsel ve toplumsal
gelisimlerini zedeleyen eylemler olarak kabul edilmektedir (Bulut,1991). istismar,
anne baba ya da bakicmm cocuga zarar vermesi sonucu ortaya cikmaktadir. Cocuk
istisman istem dahilinde fiziksel zarar verme, cocugun kotu beslenmesine yol acma,
cinsel istismar, cikar icin kullanma, bundan da ote cocugun normal fiziksel ve
zihinsel gelisimini kisitlayici her turlu faaliyette bulunmayi icermektedir (Aral,1997).
istismar; fiziksel, duygusal ve cinsel olmak uzere u9 boyutta incelenebilmektedir.
Cocuga yonelik istismar kapsammda, fiziksel istismar on plana cikmaktadir. istismar
turleri icinde tammlanmasi ve belirlenmesi en kolay olan fiziksel istismar, cocugun
kaza d1~1 hasar gormesi ya da fiziksel olarak cezalandmlmasi olarak ifade
edilmektedir (Kars, 1996).
Cocugun ic gorusumi ya da duygusal butunlugunu bozan her turlu davrams ya
da davramsta bulunmamak duygusal istismar olarak adlandmlabilir. Reddetme,
yalmz birakma, asm koruma, asm hosgoru, baski, sevgiden ve uyarandan yoksun
birakma, surekli elestiri, asagilama, tehdit, korkutma, yildirma, suca yoneltme,
suclama, yok sayma, cocugun yasma ve ozelliklerine uygun olmayan beklentiler
icinde olma, cocuga aile ici uyusmazhklarda taraf tutmaya zorlama, aile ici siddete
tamk etme gibi davramslar duygusal istismar icinde siralanabilir.

Cocuk istisman tipleri icerisinde, saptanmasi en zor olan tip cinsel
istismardir. Yetiskinlerin, cinsel doyum icin cocukla iliski kurmasi, para icin fuhus
ve pomografiye yoneltilmesi, cinsel istismar olarak tammlanmaktadtr (Kosar, 1990).
Cinsel istismar, bedensel temas iceren ve icermeyen davramslar olmak uzere ikiye
aynlmaktadir. Bedensel temas icermeyen istismar cesidine, sozle cinsel sarkmtihk,
ayip telefon konusmalan, teshircilik, rontgencilik gibi davraruslar omek olarak
verilebilir. Bedensel temas iceren istismar kapsamma ise, cinsel iliskiler, vajinal
temas, ensest, fuhus vb. girmektedir. Cocugun bu ve benzeri cinsel somurulere karsi
yeterli bicimde korunmamasi durumunda da cinsel ihmal soz konusu olmaktadir
(Atauz,1991).
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Cocugun yasma gore gereksinimlerini bilmek, cocugu dinlemek, sabirli
olmak istismar olaylanmn ortadan kalkmasmda buyuk onem tasir.

Cocuga yasma uygun, saghkh ve dogru bilgi verilmelidir. Oncelikle ailelerin
bu konuda egitilmesi gerekir.
Cocuklanyla cinsel egitimi tartismalan, vucutlanmn

ozel bolgelerini

tamtmalan, kendi vucutlanna her kosulda sahip cikmayi ogretmeleri ve cocuklanmn
kimlerle iliskide oldugunu izlemeleri saglanmahdir (Erkman,1991).
Okullarda da bu cocuk istismarmm nedeni ise ogretmenin kisilik bozuklugu,
kalabahk sunflar, sosyal baskilar ve disiplin yontemi olarak dayagm kabul gormesi
gibi nedenler siddete yol acmaktadir. Bunlara ek olarak zihinsel ya da bedensel
ozurlu, hiperaktif ya da uyum gu9lugu ceken cocuklar siddete daha sik maruz
kalmaktadir.
Okullarda cocuk istisman konusunda egitim verilmeli, iyi-kotu kuskulu
dokunma ile ilgili bilgiler verilmeli, cocuklann kendi vucutlanna ait haklan
ogretilmeli, kendilerine olumsuz sekilde dokunan birinin yaptiguu, gtrvendigi bir
baska kisiye mutlaka anlatmasi gerektigi ve olumsuz kosullarda nasil mucadele
edebilecegi ogretilmelidir. Bunun icin aileler, ogretmen ve yoneticiler ogrencilerin
cikarlanm ve mutlulugunu koruyup gelistirmeli ve ogrencileri kotu muameleden,
cocuk istismanndan korumak icin her turlu cabayi sarf etmeli, oncelikle kendileri bu
olumsuz davramslardan kacmmahdir.
Ozellikle cocuk istismar ve belirlenmesi ve dogurabilecegi sonuclara karsi
onlem alabilme yollan ile ilgili okullarda bulunan rehberlik servislerinde gorev
yapan rehber ogretmenlerden bilgi ve destek saglayarak, onlarla isbirligi icerisinde
cahsrnalar yttrutebilmelidirler.
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Gunumuzde egitim sisteminin temel ayagi olan okullanrmzda gorevli rehber
ve psikolojik damsmanlar, ogrencilerin sadece ailelerinden degil ogretmenler ve okul
yoneticileri tarafmdan da cesitli istismarlara maruz kaldiklan vakalarla pek 90k kez
karsi karsiya kalabilmektedir.
Bu arastirmanm problemini, ilkogretim okullannda gorevli pdr uzmanlannm
goruslerine gore, ogretmen ve yoneticiler tarafmdan ogrencilere uygulanan istismar
ile ilgili var olan durumunun arastmlmasi ve bu alanda yasanan sorunlann ortaya
cikanlmasi olusturmaktadir.

1.1 Problem Durumu
Toplumun geleceginde etki payi 90k yuksek olan yeni nesillerin, fiziksel ve
ruhsal acidan saghkh olmasi, bir seyler uretmesi ve urettigi bu degerleri insanhgm
yaran icin kullanabilmesi, onlara saglanacak kosullarla ilgilidir. Uyumlu iliskiler
icinde, guvenli bir aile ortammda sevgi ve anlayisla buyuyen cocuk olgunlasir, kisilik
kazamr, kendi kanatlanyla ucmayi ogrenir.
Sevildikce guven duygusu pekisir, desteklendikce ozsaygisi artar. Anlayis
gordukce hosgorulu olmayi, sorumluluk aldikca bagimsiz davranmayi ogrenir.
Saglikh bir toplum; bedensel, ruhsal, sosyal yonden saghkli bireylerde olusur.
Bireylerin tum yonleriyle saghkh olabilmesi ise, cocuklann 90k yonltl gelisimine ve
egitimine onem vermekle mumkundur.
Cocugun istisman

ise,

cocugun duygusal

yasantisiru ve

kisiligini

etkileyebilmekte, cocugun ilerideki yasantismda saghksiz bir kisilik gelistirmesine
neden olabilmektedir. Cocuk istisman genelde ailenin, ilgili kurumlann ya da
devletin cocuga karsi en temel sorumluluklanm yerine getirmemesi seklinde
tammlanabilir. Psikososyal acidan cocuk istisman ise; 18 yasm altmda bulunan
cocuklara karsi aktif olarak girisilen ve onlann fiziksel, duygusal, zihinsel ve
toplumsal gelisimlerini zedeleyen eylemler olarak kabul edilmektedir (Zeytinoglu,
1991).
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istismar, anne baba ya da bakicmm cocuga zarar vermesi sonucu ortaya
cikrnaktadrr. Cocuk istisman istem dahilinde fiziksel zarar verme, cocugun kotu
beslenmesine yol acma, cinsel istismar, cikar icin kullanma, bundan da ote cocugun
normal fiziksel ve zihinsel gelisimini kisitlayici her turlu faaliyette bulunmayi
icermektedir (Aral ve Gursoy, 2001).
istismar;

fiziksel,

duygusal

ve

cinsel

olmak

uzere

ti<;

boyutta

incelenebilmektedir. Cocuga yonelik istismar kapsammda, fiziksel istismar on plana
cikmaktadir. istismar turleri icinde tammlanmasi ve belirlenmesi en kolay olan
fiziksel istismar, cocugun kaza d1~1 hasar gormesi ya da fiziksel olarak
cezalandmlmasi olarak ifade edilmektedir (Aral ve Gursoy, 2001).

UNICEF ise fiziksel istisman su Sekilde tammlamaktadir (Kosar, 1989).
Kaza sonucu olmayan, yasaklanrms, cocuga aci veren, gelisme ve islevselliginde
surekli zarara yol acabilecek her turlu siddet hareketidir.

Fiziksel olarak orselenen cocuklar yetiskinlerle temas kurmaktan kacmarak
bir yetiskinin kendilerine dokunmasmdan ve yaklasmasmdan urkmektedirler. Asm
saldirgan veya asm ice donuk ve cekingen olabilmektedirler (Akyuz, 2000). Fiziksel
istismar ugrayan cocuklar evde ve okulda mutsuzdurlar. Kilo ve boy gelisimlerinde
dustikltik vardir. Ustleri baslan bakimsiz, davramslan agresiftir. Konusma
gecikmesi, ogrenme gti<;liigii, iletisimsizlik, sorunlarla bas edememe, ender olarak
kendilerine zarar verme, dikkatini yogunlastiramama gibi sorunlan soz konusudur
(Polat, 2001).
Cocugun ic gorii~iiniiya da duygusal bntunlugunu bozan her turlu davrams ya
da davramsta bulunmamak duygusal istismar olarak adlandmlabilir.
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Reddetme,
uyarandan

yalmz

yoksun

suca yoneltme,
beklentiler

birakma,

birakma,

asm koruma,

surekli

elestiri,

asagilama,

suclama, yok sayma, cocugun

ve digerleri,

baski,

tehdit,

duygusal

sevgiden

korkutma,

yasma ve ozelliklerine

icinde olma, cocuga aile ici uyusmazhklarda

ici siddete tamk etme gibi davramslar

ve

yildirma,

uygun olmayan

taraf tutmaya

zorlama,

istismar icinde siralanabilir

aile

(Kavakh

1998).

Duygusal
birlikte

asm hosgoru,

istismar tek basma gorulebildigi

gorulebilmektedir.

Duygusal

gibi fiziksel ve cinsel istismarla

istismarm

etkileri

yasam

boyunca

da

kendini

gosterebilmektedir.

Duygusal

istismar,

cocuklann

yonde etkileyebilmektedir.

Bu cocuklarda

ogrenme gu9lilgil ve dikkat dagimkhgi

UNICEF,
arzulanmn
balamdan

duygusal

surekli

istismar

kotulenmesi,

ve zihinsel

gelismelerini

gibi sorunlar gorulmektedir

ve

ihmale

cocugun

iliskilerden

yoksun

yetistirilmesi

vermektedir

omeklerini

Erkrnan

(1991),

altim islatma,

bulunulmasi,

topluma

ragmen,

(Erkman,

nitelik,

agir zararlar vermek veya terk etmekle tehdit edilmesi,
isteklerde

de olumsuz

zihinsel kapasite normal olmasma

sosyal

gucune uygun olmayan

sallanma,

fiziksel

1991).

kapasite

birakilmasi,
cocuktan

ve

sosyal
yasma ve

aykin dusen yontemler

ile

(Akyuz, 2000).

duygusal

istismar

yeme

bozukluklan,

sonucu

cocuklarda

tirnak

yeme,

isirma,

asm hareketlilik, asm ice donukluk,

gucsuzluk duygusu, dis kontrol odakli olma, saldirganhk, lursizhk, yalan soyleme
gibi antisosyal davramslar; olumsuz benlik kavrarru, depresyon, uyku bozukluklan,
asm kaygilar, fobiler gibi nevrotik reaksiyonlar; intihar girisimi veya intihar, bilissel
ve duygusal gelismede duraklama, hafiza bozuklugu, dikkati bir yerde toplayamama,
uyum bozuklugu, asm bagimhhk, basansizhk, yapay olgunluk ve buyume sendromu
gibi bozukluklar gortllduguntt belirtmistir.

Cocuk
istismardir.

istisman

tipleri

icerisinde,

saptanmasi

en zor olan tip cinsel

7

Yetiskinlerin, cinsel doyum icin cocukla iliski kurmasi, para icin fuhus ve
pomografiye yoneltilmesi, cinsel istismar olarak tarumlanmaktadir (Kosar, 1989).
Cinsel istismar, bedensel temas iceren ve icermeyen davramslar olmak uzere ikiye
aynlmaktadir. Bedensel temas icermeyen istismar cesidine, sozle cinsel sarkmtihk,
ayip telefon konusmalan, teshircilik, rontgencilik gibi davrarnslar omek olarak
verilebilir. Bedensel temas iceren istismar kapsamma ise, cinsel iliskiler, vajinal
temas, ensest, fuhus vb. girmektedir. Cocugun bu ve benzeri cinsel somurulere karsi
yeterli bicimde korunmamasi durumunda da cinsel ihmal soz konusu olmaktadir
(Bilir ve digerleri, 1991).
Cinsel istismann cocuklara ne gibi zararlar verdigi konusunda yapilan
arasnrmalara gore, cinsel istismar cocukta cinsel zedelenmislik, ihanet duygusu,
acizlik, damgalanmak gibi dort onemli etkiyi ayru anda yaratmaktadir (Akyuz, 2000).
Cocuklar sadece aile icinde degil kresler, yuvalar, bakim evleri ve okullar gibi egitim
kurumlannda da istismar ve ihmale ugrayabilirler. Bu istismar diger yerlerdekine
benzer olarak duygusal, fiziksel ya da cinsel istismar biciminde olabilir. Okullarda
cocuklar 90k kalabahk siruflar, sosyal baskilar, disiplin yontemi olarak dayagm kabul
gormesi ya da ogretmenin kisilik yapisma bagli olarak siddet (fiziksel istismar)
gorebilmektedir (Topcu, 1997).
Cocuga karsi siddeti uygulayan genellikle tamdigi, evi, okulu, isyeri gibi
yakm cevresinde bulunan eriskinlerdir. Aile ici siddet cocuga anne, baba ya da
evdeki diger buyukler tarafmdan, okulda siddet ise ogretmenler, yoneticiler ve diger
gorevliler tarafmdan uygulanmaktadir (Sabin ve Beyazova, 2001 akt: Milli Egitim
Dergisi, Sayi: 151 ). Okullarda kimi zaman ogretmenler, kimi zaman yoneticiler ya da
evlerde aileler tarafmdan cocuga iki tur ceza yontemi uygulanmaktadir. Birincisi
psikolojik cezadir, Bu cocugu asagilayici suclayici ve azarlayici seklinde verilir.
lkincisi de fiziksel cezadir. Bu da cocugun haklarmdan yoksun birakilmasi, dayak
atma, soyutlama (evden, dersten kovma, eve, derse almama), alay etme, kncuk
dusurme, baskalanyla karsilastirma, utandirma, asm elestirme gibi cezalardan olusur
(Aldemir, 1997).
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Cocuk istisman iizerinde onemle durulmasi gereken bir konudur. Bu durumdaki
cocuklara erken mudahale edilerek, evden kacmalan, okulda sorunlar yasamalan, sue
islemeleri, alkol ve uyusturucu kullanmalan, fahiselige yol acabilen ciddi duygusal
ve gelisimsel zorluklardan zarar gormeleri engellenmelidir (Byers, 1991 ).
Cocugun yasma gore gereksinimlerini bilmek, cocugu dinlemek, sabirh
olmak istismar olaylannm ortadan kalkmasmda buyuk onem tasir, Cocuga yasma
uygun, saghkh ve dogru bilgi verilmelidir. Oncelikle ailelerin bu konuda egitilmesi
gerekir. Cocuklanyla cinsel egitimi tartismalan, vucutlanmn ozel bolgelerini
tamtmalan, kendi vucutlanna her kosulda sahip cikmayi ogretmeleri ve cocuklannm
kimlerle iliskide oldugunu izlemeleri saglanmahdir (Erman, 2004).
Okullarda da bu konuda egitim verilmeli, iyi-kotu kuskulu dokunma ile ilgili
bilgiler verilmeli, cocuklann kendi vucutlanna ait haklan ogretilmeli, kendilerine
olumsuz sekilde dokunan birinin yapnguu, guvendigi bir baska kisiye mutlaka
anlatmasi gerektigi ve olumsuz kosullarda nasil mucadele edebilecegi ogretilmelidir.
Bunun icin aileler, ogretmen ve yoneticiler ogrencilerin cikarlanru ve mutlulugunu
koruyup gelistirmeli ve ogrencileri kotu muameleden, cocuk istismanndan korumak
icin her ttirlti cabayi sarf etmeli, oncelikle kendileri bu olumsuz davramslardan
kacmmahdir.

Ozellikle cocuk istismar ve belirlenmesi ve dogurabilecegi sonuclara karsi
onlem alabilme yollan ile ilgili okullarda bulunan rehberlik servislerinde gorev
yapan rehber ogretmenlerden bilgi ve destek saglayarak, onlarla isbirligi icerisinde
cahsmalar yfuiitebilmelidirler.
Gunumuzde egitim sisteminin temel ayagi olan okullanmizda gorevli rehber
ogretmenler, ogrencilerin sadece ailelerinden degil ogretmenler ve okul yoneticileri
tarafmdan da cesitli istismarlara maruz kaldiklan vakalarla pek 90k kez karsi karsiya
kalabilmektedir.
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Bu arastirmanm problemini, ilkogretim okullarmda gorevli pdr uzmanlanmn
goruslerine gore, ogretmen ve yoneticiler tarafmdan ogrencilere uygulanan istismar
ile ilgili var olan durumunun arastmlmasi ve bu alanda yasanan sorunlann ortaya
cikanlmasi olusturmaktadir.

1.2 Problem Ciimlesi:
Bu arastirmanm problem ciirnlesi asagidaki gibidir:
Ortaogretimde gorev yapan egitimcilerin, okullardaki

cocuk istismanna yonelik

goril~ve degerlendirmeleri nasildir?

1.3 Alt Problemler
Arastirmanm problem ciirnlesini destekleyen alt problemler asagida
verilmistir:
1- Okullarda cocuk istismannm nedenleri nelerdir?
2- Okullarda yasanan cocuk istisman turleri nedir? Bunu onlemek icin
neler yapilabilir?
3- Okullardaki cocuk istismanmn, cocuklara etkileri nelerdir?

1.4 Arasnrmanm Amaci
Son yillarda cocuk istismannaolan ilgi ve farkindahhkyeterli olmamaklabirlikte
artmaktadir. Bu arastirma cocuk istismanni ve tiplerini tamtmak, toplumun ve saghk
cahsanlannmkonuyadikkatinicekmektir.
Okullarda cocuk istismannm nedenlerini saptamak ve cocuklar uzerindeki
etkilerini tartismak ve de cocuk istismanmn okullarda nasil onlenecegi konulannda
rehber ve psikolojik damsmanlarla ile brans ogretmenlerin goruslerini almak bu
arastirmarun temel amacmi olusturmaktadir.
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1.5 Arasnrmamn Onemi

Son yillarda istismar konusun temel alan cahsmalar yalruzca Turkiye'dc degil
butun dtmyada okullarda yapilan istismann sorun haline geldigini isaret etmektedir.
Turkiyedeki okullarda cocuk istisman ile ilgili cahsmalann yeterli duzeyde
olmamasi onemli bir sorundur.
istismann kanun, medikal, hukuksal, egitimsel ve psikolojik boyutlan olmasma
karsm bunlardan hicbiri Turkiye'de egitim programlannda ele almmanustrr.
Turkiye'de cocuk istismarmm onlenmesine yonelik cahsmalann artugnn ve ilgili
meslek dallannda bu konuya yonelik egitim ve cahsmalann baslanldigi gortllmesine
karsm, problemlerin asilamadigi ortadadir. Bu nedenle rehber ve psikolojik
damsmanlann

yardmu

ile

istismar

konusunda

ogretmenleri

ve

aileleri

bilinclendirmenin onemli olacagi dustlnulmektedir.

1.6 Sayilnlar

Bu arastirmanm sayrthlan asagidaki gibidir:
1. Arastirmaya katilan gonullu ogretrnenler hangi sebeplerden dolayi okullarda
cocuklara istismar yapildigmi ictenlikle aciklamaya cahsrmslardir.

2. Arastirmaya katilan gonullu ogretmenler sorulan ictenlikle yarutlarmslardir.
3. Arastirma konusunda uzman gorusleri ve literatur taramasi arastirmanm
gecerliligi bakimmdan yeterlidir.
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1. 7 Simrhhklar:
Bu arastirma asagidaki kosullarla smrrlandmlrmstir.
1. Bu arastmna orta ogretim(12-17 yas arasi) cocuklanru kapsamaktadrr.
2. Arasnrma sadece okullarda cocuklann nerden dolayi istismara ugradiklan ve
bu istismann pdr uzmanlanmn ve brans ogretmenlerinin

goruslerine gore

degerlendirilmesi ile simrhdir.
3. Bu arasnrma Guzelyurt Ilcesindeki Guzelyurt Kurtulus Lisesi'nde gorev
yapan 3 brans ogretmen, 2 rehber ve psikolojik damsman , Sehit Turgut Orta
Okulun da gorev yapan 2 rehber ve psikolojik damsman ve 3 brans ogretmen
olusturmaktadir.
4. Bu arastirma gorusme yoluyla ve acik uclu sorular ve ogretmen gorusmc
formu smrrhdrr( Bkz. Ek-1: S. 91).

1.8 Tammlar:
Bu arastirmada gecen kavramlarm tammlan asagidaki gibidir:

Cocuk: Her dogan cocuk daha once kendisinden evvel dunyaya gelmis ya da soma
dogacak olanlara hie; benzemeyen anne ve babasmm ozelliklerini tasimaktan ote bir
varhktrr. Ayn bir kisiliktir (Umcef, 2000).

Cocuk istismaru fiziksel ya da psikolojik olarak bir cocuga bir yetiskin tarafmdan
kotu davramlmasidir. Aynca cocuklara kotu davranmak veya cocuk istisman ve
ihmali ile de cogu zaman es anlarm tasir (Polat, 2000).

Esest: Aile ici cinsel istismar (Dirik, 2003).
Orta ogretim: KKTC'deki ortaokul ve lise egitimini kapsayan ogretim.
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1.8 Kisaltmalar
Arasnrmada yer alan kisaltmalann acihrm asagidaki gibidir:
ILO: Uluslararasi Cahsma Orgutu
UNESCO: Uluslararasi Halk Saghk Egitimi
UNiCEF: Uluslararasi Cocuklara Yardim Fonu
<;iKORED: Cocugu istismardan Korunma ve Rehabilitasyon Dernegi
Ci: Cinsel istismar
ABD: Amerika Birlesik Devletleri
K.K.T.C: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
YDU: Yakm Dogu Universitesi
MEB:Egitim Ortamlannda Siddetin Onlenmesi Ve Azaltilmasi Strateji Ve Eylemleri
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BOLOM II
KURAMSAL <;ER<;EVEVE

n.cnr ARA~TIRMALAR

2.1 istismar Kavrann
Genel anlamda "cocuk istisman ve ihmali" 18 yasm altmdaki cocugun.ondan
sorumlu kisi ya da kurumlar tarafmdan, gelisimini her yonden zedeleyici bicimde
fiziksel, cinsel ve duygusal zarar gormesi olarak tammlamaktadir. Bir eylem, o
eylemi gerceklestirenin niyetine gore degil, cocuk uzerinde yarattigi etkiye gore
istismar teskil eder (http://www.sosyalhizmetuzmani.org).
Arastirmalar, istismar edici davramslann azalmayip gittikce arttignu
gostermektedir. Bu da iki ihtimali akla getirmektedir. ilki, cocuk istisman
konusundaki bilincin artmasma bagh olgulann daha cok rapor edilmesi ve kayitlann
daha duzenli tutulmaya baslanmasi, ikincisi ise toplumdaki siddet egiliminin
artmasidir ( Cuceloglu, 1993).

2.1.1 Cocuk istismarmm Tariheesi
Cocuk istisman insanhk tarihi kadar eskidir. Buna karsm insanlann bu
konuya dikkati dunya genelinde son yuzyil icinde, ttlkemizde ise son yillarda
yonelmistir. istismardan korunma, Cocuk Haklan Sozlesmesine girmesinden itibaren
temel bir cocuk hakki olarak kabul edilmistir. Ancak, bu asamaya gelinceye kadar
cok zaman gecmesi gerekmis ve istismar konusu yuzyillar boyunca gozardi
edilmistir. Tarihte saghkli olmayan cocuklann oldurulmesi, ilahlara kurban edilmesi
cocuk istismanna ornek gosterilebilir. Cocuklann bazi organlannm kesilmesi ve
sakat birakilmalan eski caglarda olagan gorulen olaylardir, Eski Yunan'da babaya,
irkm ozelligini korumak amaciyla cocuguna kotu davranmak ve gerekirse oldiirmek
icin izin verilmistir. Yunan hekimi Soranus ebelere her dogumda cocugu iyice
muayene etmelerini ve yetistirilmeye deger gorulmeyen cocuklan olume terk
etmelerini onermistir.

14

Cin, Hindistan, Meksika ve Peru gibi ulkelerde bebekler nehre atihr; mesru ve
gucltt iseler yasamaya haklan oldugu, su iizerinde kalmayi basaramadiklan zaman
olmeyi hak ettikleri dusunulurdu (Gungormus, 1999 - Polat, 2001).

Tarih boyunca gaynmesru cocuklara kotu davramlrms ve bu durum normal
kabul edilmistir, Modem dunyada dahi bu cocuklar aymmcihga ugradiklan icin
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 1970 yilmda kabul ettigi "Evli olmayan
annelerin ve cocuklannm sosyal acidan korunmasi" karanna ihtiyac duyulmustur,
ingiltere'de Elizabeth doneminde Fakirler Kanunu cocuklann ana babalarmdan
aynhp calistmlmalanm

ongoruyordu, Endustri Devrimi srrasmda cocuklann

cahstmhp paralanmn almmasi yasaldi. Bu cocuklar zincirlerle makinelere baglamp
cahstinhyordu. 1628'de Massachusetts Kolonisi Inatci Cocuk Yasasma gore asi bir
cocugun oldurulmesi kabul ediliyordu.

Cin'de kiz cocuklar is guctme fazla katkilan olmayacagi gerekcesiyle
oldurulmekte veya ekonomik nedenlerle sanlmaktaydi. Bu olumsuz uygulamalara
karsi zamanla onlemler almrrustir. ilk uygulama Papa III. Innocentius tarafmdan,
Tiber nehrine atilan cocuklan korumak amaciyla bir kurum olusturularak yapilmistir.

1 7 inci yuzyilda Paris Parlamentosu cikardigi yasa ile toplumda bir yeri olan
ailelere, topraklannda bulduklan, anne - babasi bilinmeyen terk edilmis cocuklan
korumak icin kurumlar acma sorumlulugu getirilmistir. 1741 'de Londra'da
sokaklarda toplanan cocuklan korumak amaciyla "Bulunan Cocuklara Ait Cocuk
Hastanesi" kurulmustur (Polat,2001).Bunun yamnda 1924 yilmda yaymlanan
Cenevre Cocuk Haklan Beyannamesi bu konuda onemli bir adimdir. Aynca ILO
(Uluslar arasi Calisma Orgutu), UNESCO (Uluslar arasi Halk Saghk Egitimi) ve
UNICEF(Uluslar arasi Cocuklara Yardim Fonu) cocuk istisman konusunda onemli
adimlar atrmstir (Cakmakh, 1999).
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Bu konudaki en- onemli gelisme kuskusuz, 1989'da Birlesmis Milletler Genel
Kurulu'nda oybirligi ile kabul edilen "Cocuk Haklan Sozlesmesi'tdir. Sozlesmenin
19. maddesi cocugun, bakmuyla sorumlu olan kisilerden gelecek her tiirlii kotii
muameleye karsi korunmasmm sozlesmeyi imzalayan devletlerin yukumlulugunde
olmasi kosulunu getirmistir (Kara ve ark. 2004).
1980'li yillardan beri resmi kurumlannm yanmda sivil toplum kuruluslan da
cocuk istisman konusunda cahsmalar yapmaya baslamislardir. 1986 yihnda
Ankara' da Cocuk istismanm Onleme Dernegi kurulmus ve uzun sure istismara
maruz kalan cocuklann tek basvuru merkezi olarak faaliyet gostermistir. 1991 'de tip
doktoru, pedagog, psikolog, hukukcu ve gontilluler tarafmdan kurulan, konuyla ilgili
ilk demek olan Cocugu istismardan Koruma ve Rehabilitasyon Demegi
(<;iKORED),9ah~malanm Tiirkiye'nin de onayladigi Cocuk Haklan Sozlesmesine
bagh olarak siirdiirmektedir (Kara ve ark. 2004).

2.1.2 Istismarcilarm Ozellikleri
Istismarcilar genellikle erkektir, %5-15'sinde ise suclu kadmdir. Kadmlann
istisman genellikle erkek cocuga yoneliktir. Erkeklere yapilan istismarlarm %20'den
fazlasmda suclu kadmdir. Kadmlar genellikle bir erkekle birlikte 'coabuser'olarak
bulunurlar ve bazisi cocukla temasta bulunmayabilir.
Kadm suclular genellikle bekardir. Klinik olmayan cahsmalara gore, tamdik birisi ya
da bir yabanci tarafmdan aile d1~1 istismar, cocuk ve eriskin arasi cinsel temas
vakalarmm %30-SO'sidir.
Meksika,

Almanya, Kenya' da

istismarla ilgili yapilan

cahsmalarda

istismarcilarm sirasiyla %30.1, %50.3, %82 oranlannda tamdik oldugu saptanmistir.
Son donemde yapilan 2 cahsmada istismarcilann %40.7-%66.7 oranlannda tamdik
oldugu bulunmustur.
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iki tip aile d1~1 cinsel istismara ozellikle dikkat edilmelidir: Seks sebekeleri
ve yineleyen istismarlar. sebekelerdekiler genellikle erkek, aileye yakm birisi ve
pedofiliktirler. ingiltere'de polise basvuran cocukluk cinsel istismarlarmm %5'i bu
sorun nedeniyle olmaktadir, ancak gercek sikhk bilinmemektedir.

lstismarcilar da gozlenen bashca kisilik ozellikleri; aile icinde ve sosyal
temasi smirh ice kapamk kisilik, esi ya da ailesiyle sicak iliski kuramayan psikopatik
kisilik psikoseksuel ve sosyal acidan immatur, kendi cocuklan ile birlikte baska
cocuklan da istismar eden pedofilik kisiliktir, Istismarcilann bircogu cocukluklannda
ya cinsel istismara ugramislardir ya da ev icerisinde siddet olgusu vardir.

Cinsel istismarci birey genelde dusttk egitim ve sosyoekonomik duzeye
sahiptir. Istismarci bireyin doyumu erteleme kapasitesi azalnusur ve engellenmeye
karsi dusuk toleransi olan kisilerdir. Cogu zaman emosyonel acidan var olan
rotardasyonlan nedeniyle gercekci yaklasimlarda bulunamazlar. Empati duygulan ya
yoktur ya da simrhdir. Kendilerine saygilannm dii~iikliigiinii ve suclulugu bastmp
karsit tepki kurarak saldirgan davrams seklinde cocuga yansitma egilimi
icerisindedirler. Karsilanmamis doyum nedeni ile anksiyete yasarlar ve cevresine
saldirganhk seklinde bu enerjiyi aktanrlar. Duygusal yetersizlikleri aym zamanda
narsisizmle karakterizedir. lliskilerinde on plana cikardiklan benmerkezcilik yetiskin
iliskilerine girmelerini engeller. Narsisistik yapilan nedeni ile diger kisileri kendi
gereksinimlerini karsilamaktan sorumlu bireyler olarak algilarlar ( Sparato,2204).

Cinsel istismarci birey psikodinamik teoriye gore olgunlasmamis emosyonel
durum ozellikleri ile patolojik bir sekilde cocugu cinsel acidan cekici bulur.
Cocukluk doneminde ozdeslesecegi birisinin olmamasi, sosyal komponentler
acismdan patolojik bir aile yapisma sahip olma, destek sistemlerinden yoksun bir
birey olmasi istismarci bireyin diger ozellikleri arasma girmektedir (Hazzard, 1995).
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2.1.3 Istismar Edilen <;ocugun Ozellikleri
Arastirmalar premature, gii<; dogan, hasta ve engelli olan cocuklann istismar
edilme oranlannm daha yuksek oldugunu gestermektedir. Bu cocuklar asm
duyarhdirlar aynca titiz bir bakim gerektirirler bu yilzden zor cocuklardir.
Davramslanm annenin beklentilerine uygun bir sekilde kontrol edemezler boylelikle
kolayca istismar edilirler.
Cocugun olumlu ve olumsuz davramslannm anne tepkilerinde onemli bir rolu
vardir. Her konuda olumsuz davranan, aglayan, dostlugu reddedici ozellikteki
cocuklar; kendilerini asm hareketlilik, karsi koyma, asin duyarhhk, uyumsuzluk ve
duzensizlik, yeniliklere adapte olmada gucluk ve onceden kestirilemeyen
davramslarda bulunma seklinde ortaya koyar.
Soguk, iliski kuramayan, uzak, asm hareketli, asm bagimh ozellik tasiyan
cocuklar daha fazla istismar edilirler (Aral, 1997).

2.1.4 istismardan ~iiphelenmek Gerekir:
•

Yasma uygun olmayan, kendi kendine olma olasihgi 90k dusuk

olan yaralanmalarda
•

Ebeveyn tarafmdan nasil meydana geldigi 90k iyi aciklanamayan
morarmalarda

•

Tibbi yardim almak icin basvuruda gecikilen vakalarda

•

Anamnezin celiskili olmasi ve fiziksel bulgulara uymamasi

•

Supheli travma oykustlntm birden fazla olmasi

•

Kirli, yirtik, mevsimle uyumsuz giysiler

•

Korku dolu davramslar, asm sinirlilik veya asm sessiz ve
cekingen davramslar

•

Ailesiyle veya eriskinlerle temas kurmaktan utanma ve cekinme
Eve gitmekten korkma

2.2 Cocuk Istismarr Ve Tipleri

Cocuk istisman; cocugun bedensel ve ruhsal olarak gelisimini engelleyecek sekilde
ebeveyn, diger yetiskinler devlet ve toplum tarafmdan kasith olarak ve olmayarak
gelistirilen davramslar butunudur ( Aral, 1997).
Istismar Tipleri:
•

Fiziksel Cocuk lstisman

•

Cinsel Cocuk lstisman

•

Duygusal Cocuk Istismar

2.2.1 Fiziksel Cocuk Istismaru Yakin kisilerin cocugun gelisimine surekli zarar
veren hareketleri sonucu cocuga sosyal olarak mevcut kaynaklarm saglanmamasi,
bunlardan yoksun birakilmasi fiziksel ihmal olarak tammlanabilir ( Aral, 1997).
Fiziksel istismar okullarda cezalandirma olarak uygulanmaktadir; sarsma,
cimdikleme, kulak cekme,

rahatsizhk verecek pozisyonda uzun sure durmaya

zorlama, ceza olarak asm egzersiz yaptirma vb. davramslarda girmektedir. Fiziksel
istismara erkek cocuklar daha fazla maruz kalmaktadirlar. Erkek ogretmenlerin de
fiziksel cezalandirmaya daha sik basvurdugu gorulmektedir. Bu geleneksel kulturde
babamn evdeki otorite tutumunun okula tasmmasi olarak yorumlanabilir (Sahin,
2001 ).
En genis anlamda cocugun kaza d1~1 yaralanmasidir, Degisik ulkelerdeki
cahsmalarda fiziksel istismar sikhgi %0.45 ile %64 arasmda bildirilmektedir.

19

Cocugun agzma biber surmek, sarsmak, kulagim ve sacim cekmek, cocugun
vucudunun herhangi bir yerine hafif siddette veya parmakla vurmak gibi fiziksel
cezalandirmalar orta derecede fiziksel istismar olarak kabul edilirken; cocuga siddetli
elle veya ayakla vurmak, yakmak, bogmak gibi fiziksel cezalandirmalar ise siddetli
fiziksel istismar olarak kabul edilmektedir (Polat,2000).
Buradaki en onemli sorun fiziksel istismar tfui.i olarak tannnlanan bu
cezalandirma sekillerinin, bazi toplum ve kulturlerde istismar olarak algilanmamasi
veya tammlanmamasidir. Hatta bazi toplumlarda ve kulturlerde yer alan bu
davramslar cocugun disiplini ve terbiye edilmesi icin gerekli olarak dusunulmektedir
(Nurcombe, 2000).0megin; "Dayak, cennetten cikmadir.", "Annelerin/Ogretmenin
vurdugu yerde gill biter" gibi tllkemizde herkesin dilinde olan atasozleri,
ebeveynlerin cocuklanna karsi uyguladiklan davranislann toplum tarafindan kabul
edildigini gostermektedir (Hanc1,2003).

Dunyamn bir 90k ulkesinde ve tllkemizde fiziksel istismar olgulan saghk
kayitlanna girmemektedir. Bunun nedeni, travma nedeniyle saghk kurumuna
getirilen cocuklann ebeveynlerinin veya cocugun bakimi ile ilgili kisilerin olayi
gizleme cabalandir (Browne, 2000).
Bu acidan travmah cocuga yaklasimda dikkatli olunmahdir. Hekimlik
uygulamalannda fiziksel istismar olgulan genis bir yelpaze olusturmaktadir.
Kafatasmm altmda dovulme sonrasi olusan kanamalar, sigaradan olusan izler,
kismen kapanmis kmklar, curukler, morarmalar, insan ismklan, goz lezyonlan,
yamklar ve buna benzer kazara olmayan yaralanmalar, gibi bulgular cocugun siddetli
fiziksel istismara ugramis olabilecegini gostermesi acismdan onemli bulgulardir,
Ancak, daha hafif olgularm tamnmasi zor olup, yapilan tahminlere gore oldukca
yuksek sikliklara ulasabilmektedir. Bu nedenle cocuga yapilacak her turlu fiziksel
istismarm cocugun saghgim, fiziksel ve ruhsal gelisimini olumsuz etkileyebilecegi
konusunda toplum bilgilendirilmelidir (Nakamura, 1998).
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2.2.2 Fiziksel istismarm (Siddet) Cocuk Uzerindeki Etkileri

•

Sosyal ogrenme teorisine gore cocuklar siddet kullanmayi ve bunun normal
bir davrarus oldugunu anne-babalarmm davramslanm gozlemleyerek ogrenir.

•

Fiziksel ceza goren cocuk kaygi yasamakta ve icine kapanmaktadir,

Bu

cocuklann benlik kavramlanmn da olumsuz etkiledigi belirlenmistir.

•

Fiziksel ceza ile oz saygmm azalmasi ve psikolojik sorunlar arasmda olumlu
bir iliski bulunmustur.

•

Fiziksel ceza cocukta saldirganlik ve siddet davramslanna yol acmaktadir.

•

Siddetli bir fiziksel ceza ile karsi karsiya kalan cocuk korkmakta ve kendisini
caresiz ve degersiz hissetmektedir.

•

Cocukluklannda

fiziksel ceza gormus tlniversite ogrencilerinin yogun kaygi

ve depresyon yasadiklan, sosyal iliskilerinin olumsuz oldugu belirlenmistir.

•

Siddetli fiziksel cezaya maruz kalan cocuk bunu ebeveynligin normal bir
parcasi oldugunu ogrenmekte ve bir yetiskin olarak aym davrams kahplanm
kendi cocuklan uzerinde uygulamaktadir.

•

Siddetli cezaya maruz kalanlann kendi cocuklanm istismar etme olasihgi, bu
tur davrams gormemis cocuklardan 5 kat daha fazladir.

•

Aile ici siddet arastirmalan,

cocuk ve ergen yasta dayaga maruz kalmamn

yasanun sonraki devirlerinde ese yonelik siddet olgusunun hazirlanmasmda
etken oldugunu gostermektedir.
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•

Cocuklukta siddete maruz kalan cocuk ileriki yasantismda bunu sadece kendi
cocuguna yonelik olarak degil baskalanna yonelik olarak da kullanmaktadir.

•

Babanm anneye saldirgan davramsmi goren cocuklar, siddet kendilerine
yonelmese bile kurban durumundadir.

•

Davrams sorunu olan cocugun, saldirgan davramslan ile ebeveynlerin tutarsiz
bir disiplin yaklasirm ve cocuga ilgi ve destegin bulunmayisi arasma pozitif
bir iliski vardir.

•

Cocuklukta karsilasila fiziksel ceza sonucunda ilerideki yaslarda ortaya cikan
saldirganhk davranislan erkeklerde kizlara oranla daha fazladir.

2.3 Duygusal Cocuk Istismarn Okullarda ogretmenlerin ogrencilere bagirmalan,
onlarla alay etmeleri, isim takmalan, onlara siddet uygulamakla tehdit etmeleri, soz
hakki vermemeleri, bazi ogrencileri stirekli arka siralara atmalan ve onlann derste
arkadaslanyla konusmalanm yasaklamasi, snufta bazi ogrencileri gormezden
gelmeleri, ogrencileri tembeller, aptallar, salaklar gibi olumsuz ifadeler kullanmalan
cahskan gibi adlarla onlan etiketleyerek konusmalanm, smifta tek ayak ustunde
bekletmeleri, cop kutusuna oturtmalan duygusal istismara ornek olarak verilebilir.
Cocugunuzun okulda bir ya da birkac cocuk tarafindan sindirildigini
ogrenmek stresli ve rahatsiz edici bir deneyimdir. Akhmzm kansmasi, ofke ve
sucluluk hissetmeniz dogaldir,

Ancak durum ne olursa olsun asm tepki

gostermemeye, sakin kalmaya ozen gosterin.
Bu davramsm surekli olup olmadiguu arastmn, sindirme davramsi hakkmda
cocugunuzu bilgilendirin. Cocugunuzun duygulanm ifade etmesine izin verin.
Sindirme davramsma maruz kalan cocuklar bu olay karsismda utanc, sucluluk ve
korku duyabilirler.
Ona butun bunlarm normal oldugunu; sindiren cocugun onu kontrol
edebilmek icin onda bu duygulan ozellikle uyandirmaya cahstigmi anlatm.
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Bu olaym onun sucu olmadigmi hatirlatm. Sindirme davramslanna karsi "hayir"
deme hakki oldugunu vurgulaym. Cocugunuzun davraruslanm ve etkilesim bicimini
gozlemleyin ve gerekiyorsa yeni beceriler ogrenmesine yardimci olmak icin
profesyonel destek almasmi saglaym ( Erkman, 1991).
Duygusal istismar, istismar tiirleri arasmda, yapilan eylemler ve sonuclan
acismdan gorulup olculebilmesi daha gtlc olan kategoridir. UNICEF'e gore, cocugun
nitelik, kapasite ve arzulanmn devamh olarak kotnlenmesi, sosyal iliskiden yoksun
birakilmasi, cocugun surekli olarak insanustu guclerle, sosyal acidan agir zararlar
verme veya terk etme ile tehdit edilmesi, cocuktan yasma veya gucune uygun
olmayan taleplerde bulunulmasi ve cocugun topluma aykm dusen cocuk bakim ve
yontemleri ile yetistirilmesi duygusal istismardir (Kars, 1996).
Cocugun bak1ID1 ve egitimi ile yukumlu kisilerin, toplumsal degerler ve
uzmanlann bilimsel gorusleri acismdan cocuga zarar verici olarak nitelendirilen bazi
davramslarda bulunarak ve diger bazi davramslarda bulunmayarak cocuga zarar
vermeleri duygusal istisman olusturur (Garbarino ve Gilliam, 1980).
1983 yilmda duzenlenen Uluslararasi Cocuk ve Genclerin Psikolojik istisman
Konferansma 8 ulkeden ve farkh disiplinlerden katilan uzmanlar, daha kapsamh bir
tamm yaprmslardir: Duygusal istismar cocuk ve genclerin psikolojik olarak kotuye
kullamlmasi, toplumsal ve bilimsel olcutlere gore psikolojik acidan zarar verici
olduklan saptanan davramslardir. Bu davramslar yas, statii, bilgi ve pozisyon gibi
ozellikleriyle cocuk veya gencin uzerinde guc sahibi olan kisi ya da kisiler tarafmdan
gerceklestirilir.
Bu tiir davramslar cocugun davramssal, bilissel, duygusal veya fiziksel
gelisimine o anda ya da gelecekte hasar verirler (Hart, German ve Brassard, 1987).
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Duygusal istismar olmakla birlikte, fark edilmesinde, tammlanmasmda ve
yasal olarak kamtlanmasmda diger istismar tilrlerine gore daha fazla gucluk
yasanmaktadir. Fiziksel ve cinsel istismar tilrlerinin cogunda duygusal istismar ve
ihmal de yer almaktadir,
Cocuga bagirma, baskalan onunde kucuk dusurme, gururunu incitme, cocugu
fiziksel siddet uygulamakla tehdit etme, cocugun duygu ve dusttncelerini acikca ifade
ozgiirliigiinii elinden alma, kendi gibi dusunup davranmaya zorlama, cocugun
hareket ozgurlugunu kisitlama, kendi aile bireyleriyle veya arkadaslanyla iletisimini
yasaklama, cocugun istedigi gibi giyinme ozgurlugunt; kisrtlama gibi fiziksel bir
bask! olmaksizm uygulanan ve ruh saghgiru bozucu eylemlerin ti.imii duygusal
istismar kapsammdadir (http://www.20uludag.edu.tr).

Fiziksel ve cinsel istismann olmadrgi durumlarda da duygusal istismar
gerceklesebilir. Bu sekliyle, duygusal istismar cocuk ve ergenlerin yasadigi en sik
gorulen istismar tipi oldugu soylenebilir. Ancak fiziksel ve cinsel istismardan daha
zararsiz gibi yorumlandigmdan uzun sure konuyla ilgili calismalar sunrh kalrmstir.
Duygusal istismar neredeyse cekirdek aile olusumu 'icinde kacuulmazdir ve diger
uyelerden 90k cocuklara daha fazla zarar vermektedir.
Fiziksel ve cinsel istismar medikal ve yasal sistem icerisinde tarumlanrms
olmasma karsm, cocuklarda duygusal istismar konusunda tammlama ve yakalama
oldukca zordur. Ne yazik ki biitiin fiziksel istismarlar duygusal istisman da icerir,
fiziksel yaralar iyilesse de duygusal parcalardaki olumsuz etki uzun sure devam eder.
Aynca cocuk, fiziksel ve cinsel istismar olmadan da duygusal istismara maruz
kalabilir ve bu durumdan acr cekebilir (Uzun, 2002).

Duygusal istismar, kapsami ve simrlanmn tammlanmasi 90k zor olan bir
istismar turudur, Cocuguna 90k duskun olan asm koruyucu anne, gence ozgurluk ve
sorumluluk tammayan baskici baba, kiz cocuklann egitim ve ogrenimini engelleyen
aileler, gereksiz yere cocuk ve gencleri suclayan toplumsal kurumlar vb. duygusal
istismann gunluk yasamda yer alan, ancak fark edilmeyen yansimalandir.
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Bundan baska alayh konusma, deger vermeme, isim takma, sik elestirme,
asm baski, asm sorumluluk ya da ozgurluk, kardesler arasmda aymm yapma gibi
bircok ailede gorulen davranislar da duygusal istismar kapsarm icinde yer ahr
(Koknel, 2001).
Eger yetiskin davramslanndan dolayi cocugun fiziksel, bilissel, psikososyal
ve duygusal gelisiminde hemen ya da ileride bir duraklama, gerileme, engelleme
goruluyor ise yetiskinlerin bu davramslan, duygusal istismara yol acan davramslar
olarak kabul edilmektedir (Erkman, 1991).
Cocugun davramslannm yaraticihgmi kisrtlayacak bicimde asm derecede
denetlenmesi, kendi tercihleri dismda secimlere zorlanmasi, ornek cocuk olmaya
zorlanmasi da duygusal istismar sayilabilir. Bunun yerine, cocugun kisiligini ve
yeteneklerini kabullenmek ve bu ozelliklerine saygi duymak gerekmektedir.

Duygusal istismann tarurm, cocugun duygusal, sosyal ve kisilik gelisimini
engelleyici tum davramslan icermektedir. Bu durumlara hem aile icinde bireysel
boyutta ( asagilanma, elestirilme, reddedilme, korkutulma, tehdit edilme) hem de
toplumsal ve kulturel boyutta rastlamak mumkundur. Bir baska tamma gore,
duygusal istismar en yaygm olarak yapilan istismar bicimi olmakla birlikte, cocuk ve
ergene duygulanm rencide edecek bicimde davramlmasi anlamma gelmektedir.
Cocuk ve ergenin kendisini (bedenini ve kisiligini) olumlu bicimde algilamasmi,
degerlendirmesini ve gelistirmesini engelleyici her turlu olumsuz uyaram kullanma,
duygusal bakimdan kotii muamele yapmak demektir (Kulaksizoglu, 2001).

Cocuk ve genclerin, kendilerini etkileyen tutum ve davramslara maruz
kalarak ya da gereksinim duyduklan ilgi, sevgi ve bakimdan mahrum birakilarak
toplumsal ve bilimsel standartlara gore psikolojik hasara ugratilmalan, cocugun
uzerinde guc sahibi olan, genellikle cocugun yakm cevresinde bulunan kisi ya da
kisiler tarafmdan gerceklestirilir.
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Duygusal istismara maruz kalan cocuklarda aileden uzaklasma, gergin olma,
bagimh kisilik, degersizlik duygulan

gelistirme, uyumsuzluk ve saldirgan

davramslarda bulunmaya sik rastlamr. Duygusal istismar, fiziksel istismar ve cinsel
istismar eslik edebilecegi gibi tek basma da gorulur.
Aym zamanda duygusal istismara bagh hasarlar fiziksel istismar kadar zedeleyicidir,
buna karsm bulgulan daha gizlidir (Kara ve ark. 2004).

2.3.1 Coeuklar Arasmdaki Duygusal Ve Fiziksel istismar
Cocuk yasanan duygusal ve fiziksel istisman"sindirme davramst" olarak
tammhyoruz. Sindirme davramsi okullarda rastlanabilen olgudur. Ogrencinin bir ya
da daha fazla ogrenci tarafmdan tekrar tekrar ve surekli olarak olumsuz davramslara
maruz brrakilmasi olarak tammlamr, Cocuk ya da ergenlerin birbirlerini sindirmeleri
fiziksel, duygusal ya da ikisinin kansirm seklinde olabilir. Cesitli sekillerde
karsumza cikan sindirme olaylarmda bir cocuk baska bir cocugu, bir grup tek bir
cocugu ya da bir grup diger bir grubu (cete) hedef olarak secebilir.
Sindirme davramsi, cocuklar arasmda yasanan gunluk kavgalardan ayirt
edilerek mudahale edilmesi gereken bir durumdur. Miidahale edilmedigi takdirde
sindirme davranisi, duygusal, sosyal ve akademik acidan ciddi sonuclar dogurabilir.
Sindirme erkek cocuklar arasmda yaygm gibi gorunse de kiz cocuklar arasmda da
farkh davramslarla kendini gostermektedir. Erkek cocuklan fiziksel gii9 kullamrken
kizlar alay etme, dedikodusunu cikarma ya da dislama gibi yontemleri
kullanmaktadirlar.
Sindirme, devam eden fiziksel ve psikolojik saldirganhk davramsidir ve maruz
birakilan kisinin kendisini gucsuz hissetmesine neden olur (Erkman, 1991 ).
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2.4 Cinsel Cocuk Istismaru Cocugun, bir eriskin ya da yasca ya da gelisimsel
olarak kendinden oldukca buyuk bir baska cocuk tarafmdan ne anlama geldigini
kavrayamayacagi, gelisimsel olarak hazir olmadigi, onay vermeyecegi, kanunlara ve
toplumun kulturel degerlerine aykm cinsel eylemlere; Karst tarafm cinsel
doyumunun saglanmasi amaciyla kanstinlmasidir ( Dirik, 2003 ).
Cinsel istismara ugrama, cinsiyetler arasmda farkhhklar gostermekte ve kizlarda ii<;
kat daha fazla gorulmektedir (Kara ve ark. 2004; Dubowitz, 2002). Finkelhor'a
(1994) gore de pek cok cinsel istismar kurbam kizdir. Bununla birlikte, erkek
cocuklann istismanmn aciga vurulmasi kizlara oranla daha az olabilmektedir
(Finkelhor, 1994).
Cinsel istismar %77 olasihkla aile, %11 diger akrabalar, %5 bakimla ilgisi
olmayan kisiler, %2 ise cocugun bakmu ile ilgilenen diger kisiler tarafmdan
uygulanmaktadir, Faillerin cogu 20-40 yaslan arasmda olup, hafif derecede kadm
ustunlugu vardir, ancak sadece cinsel istismar acismdan bakildigmda erkekler daha
on planda yer almaktadir (Kara ve ark. 2004). Kurbamn cinsiyeti ne olursa olsun
faillerin cogu erkektir ve kurban tarafindan kim olduklan

bilinmektedir.

lstismarcilann bircogu da cocukluklannda, ya cinsel istismara ugramislardir ya da ev
icerisinde siddet olgusu vardir. Cinsel istismarci birey genelde dusuk egitim ve
sosyoekonomik duzeye sahiptir. Aile genelde tek ebeveynden olusmaktadir (Tardif
ve ark.2005).

2.4.1 Cinsel Istismar <;ogunlukla Cevreden Geliyor
Cinsel istismar cogunlukla erkekler tarafindan ve cocugun yakm cevresinden biri
tarafmdan gerceklesmekte; aile icinde yasanmaktadir.
Aile icindeki bu tur cinsel istismar "ensest" olarak adlandmhr. En sik
rastlamlan aile ici cinsel istismar baba-kiz arasmda gerceklesmekle birlikte, agabey,
amca, dede tarafmdan yapilan cinsel istismar da sikhkla gcrulmektedir.
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Arastirmalar, cinsel istismar magduru cocuklann cogunlukla sevgi ve
denetimden uzak bir aile ortammda yetersiz ebeveynlik ile yetistiklerini; siddet
yanlisi, baskici, alkol ve madde kullammi veya bagimhsi olan bir baba figurune; asm
bagimh, baski goren, depresif ve kendine guvensiz bir anne figurune sahip
olduklanru ortaya koymustur.
lcerigi ne olursa olsun cinsel istismar, cocuk icin travmatik bir deneyimdir.
istismann cocuk uzerinde biraktigi olumsuz etkileri, farkh unsurlar belirler. Bunlar;
cinsel istismann sekli, sikhgi, cocugun istismar edilmeye ne sekilde zorlandigi,
istismara maruz kalman yas, aciga cikanlan cinsel istismara karsi anne-babasmm
tepkisi, magdurun kisilik yapisi ve hayatmdaki dengeleyici unsurlardir (sevgi uzerine
kurulu kardes ve arkadashk iliskileri, okul basansi, ebeveyn dismdaki diger aile
uyeleriyle guven icinde gecirilen zaman gibi) tammlanmaktadrr (Turkiye Aile Saghgi
ve PlanlamaVakfi Gorunum Dergisi Ocak 2009).

2.4.2 Cinsel istismar Konusunda Cocuklarmnzi Egitmek
Hie suphesiz, cinsel istismar cocuklanmizm basma asla gelmemesini
umdugumuz bir olaydir. Ote yandan, bu konuyu uygun zamanda cocuklanrruzla
konusmus olmak, oldukca onemlidir; cunku, cocuklanmizi cinsel istismardan
korumamn en iyi yolu budur. Cinsel istismar konusunda bilgilendirilmis cocuklar, bu
talihsiz deneyimi engellemek ve yasadiklan istisman guvendikleri bir yetiskin ile
paylasmak konusunda daha hazirhkh olurlar.

2.4.3 Cinsel istismarda "Bedenimiz Ozeldir" Sozciigiiniin Onemi
Bu anlamda anne-babalara dusen ilk ve en onemli gorev, cocuklanm cinsellik
ile ilgili bilgilendirmeye basladiklan okul oncesi donemde, adi tam olarak
kullamlmasa da "cinsel istismar" konusuna deginmektir,
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Cocugunuzun cinsel anlamda kendini korumasim saglamak icin bilgilendirici
bir konusmaya;
"Bedenimiz ozeldir, oyun oynamak icin kullanmayiz ve baskalanmn da
bedenimizle oyun oynamasma izin vermemeliyiz" gibi bir ifadeyle baslayabilirsiniz,
Yam sira, cocugunuza "iyi dokunus" ve "kotu dokunus" tan bahsedip, baskasma
dokunmamn veya baskasi tarafmdan dokunulmamn bir sevgi isareti oldugunu ve
birine sanlmayi veya birinin ona sanlmasim, sevmesini istediginde bunu
soyleyebilmeyi ogretmelisiniz. .

2.4.4 Cinsel istismar Konusunda Cocugunuza Ancak Ger~egi Soylerse Onu
Koruyabileceginizi Anlatm

Bununla birlikte ona, her dokunustan hoslanmayabilecegini; bu yuzden de
karsismdaki kendisine hoslanmadigi bir sekilde dokunuyorsa bunu da ifade
edebilmesi, engelleyemedigi takdirde de bir buyugune soylemesi gerektigini
ogutlemek 90k onemlidir. Ona istemedigi sekilde dokunan kisi israr etse bile
kesinlikle bunu "srr"olarak saklamamasi gerektigini ve ancak gercegi soylerse onu
koruyabileceginizi vurgulamak onem tasir. Anne-babalar iyi ve kotu dokunuslan
anlatrrken cocuklanm korkutup kaygilandirmadan, sakin ve yumusak birifadeyle
aciklama yapmaya ozen gostermeliler.
Dikkat edilmesi gereken bir diger nokta ise anne-babalann bu tarz konusmalarda,
"kotu dokunuslara" 90k fazla vurgu yapmamalandrr.
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2.4.5 Cinsel istismarda Cocuk "Dur" Demeyi Bilmeli

Cunku, olumsuz cinsel deneyimlere fazla dikkat cekmek cocugun kaygilamp
en yakinlanndan gelen sevgi ve sefkat iceren "iyi dokunuslann da yanhs
algilamasma neden olabilir.
Bu konu, cocugunuzun yas; ilerledikce farkh baglamlarda ele aluur. Ornegin,
ergenlik donemindeki cocugunuz iyi dokunus ve kotu dokunusu ayirt edebilecek yas
ve farkmdahga ulasmistir. Fakat, bu donemde de vurgulanmasi gereken,
cocugunuzun sevgi ve ilgi duydugu arkadasi ile iliskisinde de istedigi noktada
simrlanm belirleyip "dur" diyebilmesi gerektigini bilmesidir.

2.5 istismar Durumunda Ne Yapmah?
Elbette, hicbir sey bir anne-babayi cocuklarmm cinsel istismara ugramasi gibi
aci verici bir deneyime hazirlayamaz. Fakat, anne-babanm bu travmatik deneyimi ele
ahs bicimi, cinsel istismann cocuk uzerindeki kalici etkilerini buyuk olcude belirler.
Cocugunuzun cinsel istismara maruz kaldigmdan suphelendiginiz bir durumda,
polis gibi konuyla ilgili bir otoriteye durumu bildirmekten kacmmaym.
Bazi aileler olaym ustunu ortilp yok sayarak cocuklanm cevrenin tepkilerinden
koruduklanru dusunurler. Fakat cinsel istismar suclamasmda bulunmak ve bunu
kamtlamak kolay olmasa da, olayi gormezden gelmek cocugun suclunun
korundugunu dusunmesine neden olabilir. Aynca olayi sakh tutma karan cocuga, bu
olaym gercekten yasanmadiguu ya da olayda onun da sucu oldugunu dolayisiyla
otoriterlerin haberdar edilmemesi gerektigini ima edebilir.

Cinsel istisman gizli tutmak, gercek anlamda sucluyu korumak ve ona baska
cocuklan da istismar etmesi icin firsat tammaktir
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2.6 Cinsel istismara Ugranns Bir Cocugun Anne - Babasi Iein Oneriler
Cocugunuza inanm! Uzmanlar, cinsel istismar konusunda cocuklann 90k nadir yalan
soylediklerini belirtmislerdir.

2.6.1 Cocugunuzu Ya~ad1g1 istismar Konusunda Konusmak Iein Yiireklendirin:
Cocugunuz yasadigi travmatik deneyimi atlatabilmesi icin tekrar tekrar konu
uzerinde konusma ihtiyaci duyabilir. Iyi bir dinleyici olmaya cahsm ve cocugunuzun
korku, ofke, asagilanma, sucluluk, karmasa, utanc gibi duygulanm ifade etmesine
yardimci olun.

2.6.2 Duygusal destek saglaym: Cinsel istismara ugramis cocugunuza ilkyardim
ona sefkat ve anlayis gostermektir. Ne kadar aci verici olsa da, cocugunuza asm
kaygi ve acuna duygulan gostermek, onun bu sureci atlatmasim gticlestirebilir.

2.6.3 Duygularnnzi kontrol edin: Elbette cocugu magdurdan hemen hemen her
anne-baba asm ofke duygulanyla isyan eder. Fakat boyle bir durumda, ofkenizi veya
sucluluk duygunuzu cocugunuzla degil, baska bir yetiskinle paylasmaya ozen
gosterin, Boylece, cocugunuzun olumsuz duygulanmz icin sorumluluk iistlenmesini

engellemis olursunuz.

2.6.4 Cocugunuzu sueluluk duygusundan armdrrm:

Kesinlikle, cocugunuzun

yasadigi istismann onun sorumlulugu ya da sucu olmadigmi anlamasmi saglaym.
Asla, "Bunu sana yapmasma nasil izin verirsin?" gibi suclayici cumleler kurmaym.
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2.6.5 Uzman yardum aim: Cinsel istismar magduru cocuklann bu olaym ustesinden

gelmesine yardimci olmak, cocuga

oz-saygisuu ve kendine guvenini tekrar

kazandmnak, onu sucluluk duygulanndan anndmnak, aile bu surecte cocuga nasil
yardrm edebilecekleri konusunda destek vermek ve yetiskinlik doneminde ciddi bir
psikolojik rahatsizhgm olusmasim engellemek icin bir uzmana basvurmaktan
kacmmaym,

2. 7 Okul Temelli Cinsel Istismari Onleme Programlaru

Birincil duzey calismalar, okullarda ogrencilere, ebeveynlere ve cocugun okul
ortammda etkilesimde bulundugu okul personeline yonelik olarak dttzenlenmektedir.
Amerika Birlesik Devletleri ve Kanada'da cinsel istismarm samldigmdan fazla
sikhkta ortaya ciktigmm anlasilmasiyla yetmisli yillann ortasmdan itibaren bu tip
onleme cahsmalanmn uygulanmaya basladiguu goruyoruz.
Ozellikle feminist bakis acisma sahip olan Florence Rush ve Judith Herman

80'li

yillarda bu

cahsmalann

daha fazla sikhkta kullamlmasma katkida

bulunmuslardir. Rush ve Herman Amerika toplum yapismm erkeklerin kadm ve
cocuk uzerindc egemen oldugu ve gli9 kullandigi bir yapi oldugunu ve bu nedenle
istismarla sik stk yuzyuze gelmekten kacuulamayacagnu belirtmektedirler.

Toplumsal farkmdahgm artmasmm ardmdan 80'li yillarda ve daha 90k
sonlannda

bu

konuda

profesyonel

ve

ampirik

cahsmalann

hizla

arttigi

gozlenmektedir.
Toplumsal farkmdahk ve arasnrmalann arnsi Kuzey Amerika ulkelerinde
cinsel istismann onlenmesine yonelik programlarm ortaya cikmasiyla sonuclanrmstir
(Boles, 2003).
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Gelismis iilkelerde bireylerin kucuk yaslardan baslayarak cinsel istismardan
korunabilmeleri ile ilgili farkh isimler altmda (om; kisisel giivenlik ya da iyi
dokunus kotu dokunus gibi egitim programlan) okul temelli beceri egitimi
programlannm uygulanarak, bireylerin cinsel istismara karsi uyaruk, bilincli ve
donarumh olmalarmm saglanmasi hedeflenmektedir.

Okul temelli cinsel istismardan korunma programlan pek 90k farkh sekilde
dilzenlenmesine ve uygulanmasma

karsm

tamammda

ortak olan

temalar

bulunmaktadir.
Bu temalar; uygun olmayan yetiskin davramsi, yetiskin tarafmdan herhangi
bir sey vaat edildiginde ya da hediye verilmek istediginde direnc gosterme, ortamdan
cabucak aynlabilme ve olayi guven duydugu birine soyleme, gizlememe ya da
saklamamaknr (Conte, Rosen ve Saperstein, 1986).

Amerika Birlesik Devletlerinde okul temelli cinsel istisman onleme ya da
kisisel guvenlik programlan her yastan cocuklara hatta kres ve anasnufi cocuklanna
bile uygulanmaktadir.
Programlar farkh formatlarda 1 ile 12 ya da daha fazla oturum, kitap ve
uygulama, beceri kitaplarmdan cahsmalann saglanmasi, filmier, drama, tiyatro, simf
tartismalan, rol oynamalar ve boyle bir durumla karsilasildiginda kurallann
belirlenmesi gibi daha 90k bilissel davramssal agirhkh teknikler kullamlmaktadir
(Wolfe, 1998).

Ancak bazi uygulamacilar cocuklann cinsellikle ilgili yanhs mesajlar
almalanndan endise duyduklarmdan dogrudan cinsellik iizerinde konusmak ya da
tartismak yerine cinsel istismar durumunu fark edebilme ve kendini koruma uzerine
odaklarurlarken bazilan ise dogrudan cinsellikle ilgili konusulmasi gerektigini ancak
bu durumda istismann fark edebilecegini one siirmektedirler.
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Verilecek beceri egitimi programmda dikkat edilecek en onemli ve hassas
nokta ise ogrencilerde korku ve kaygiya neden olmadan, yanhs ve olumsuz bir
cinsellik anlayisma neden olacak mesajlardan kacimlmasidir (Finkelhor, 1986).

2.8 Cocuk Cinsel istismarmm Cocuga Etkileri
Bowlby'nin baglanma teorisine gore cinsel istismar yasayan bireyler
deorganize baglanma gelistirirler, Dezorganize olmus baglanma genellikle cocukluk
9ag1 anksiyetesinin kaynaklarmdan olan korku dolu davramslar olarak belirir.
Bu dinamik genellikle kognitif yikima ve iliskilerde dengesizligeneden olan
disfonksiyonel ailede yasanus olan cocuklarda gelisir, Cocuk, bakicismin kendisine
karsi negatif bir davramsi ile karsilastigmda buna karsi farkh tepki verme stirecine
girer. Bu negatif tepki surecinde geri cevrilme ve catisma yasarursa cocuk bu negatif
(

tepkiyi ya gormezden gelir ya da abartih tepki surecine girer ve baglanma stirecinde
anksiyete dolu tehlikeli stratejiler gelistirmeye yonelir. istismar eden patolojik
ebeveynlere karsi gelistirilen istenmeyen baglanma sekli kisinin cocukluk donemine
ait travmatize amlanna blok koymasi ile kiside yasamnu surdurur.
Korkuyla iliskili bu baghhk sekli inkara neden olur ve her geri cevrilmede,
kisinin ebeveyn olma surecinde veya coztime kavusmarms her travmasmda tekrar
tekrar yasamr, Dezorganize baglanma cocugun aynlma bireylesmede problem
yasamasma neden olur (Isler, 2008).
Kucuk cocuklar normal olarak, karanhk korkusu gibi siradan anksiyetelerini
bilen, eger iyi davramrlarsa gelecekte odullendirilecekleri seklinde iyimser
kompansatuar doyum hayalleriyle yanstmrlar. Bu turden hayaller tehdit iceren
durumlarda etkili bir bicimde ic rahatlatir.
Ci ugrayan cocuklarda benzer duzenekleri kullamrlar. Sevgi dolu iliskileri ve
gelecek mutluluklan hayal ederler.
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Aynca, gercegi gormezden gelir veya carpitabilirler. Boylece bazi seylerin
olmadigma, cinsel olarak istismar edenin giivendikleri anne veya babalan degil
baska birisi olduguna yahut olan bitenin o kadar da aci verici olmadigma kendilerini
inandirabilirler (Glaser, 2002).

Cocugun cinsel istisman erken yaslarda oldugunda orselenmenin kendisi ve
ana, baba veya cocuktan sorumlu olan kisilerce yuzustu birakilma, kandmlma,
ihanete ugrama nedeniyle olagan koruyucu hayaller daha fazla veya daha az
kullarulabilir hale gelir. Hatta benligin olgunlasma surecinin bazi yonleri ketlenebilir.
Cocuklukta benligin normal olgunlasma sureci duslemler cevresinde gelisir. istismar
bu surecin bazi yonlerini ketleyebilir.

Benligin hayaller surecindeki bu turden kesintiler kendilik imgesinin
butunlesmesine bir engel olusturabilir ve gelecekteki gelisim uzerinde yikici etkiler
dogurabilir, zedelenebilirlige zemin hazirlayabilir (Prior, 1997).

2.8.1 Cinsel istismara Ugram1~ Cocuklarda A~ag1daki Belirtiler Ortaya

Crkabilir:
• Cinsellik veya seks konularma anormal ilgi gosterme veya tamamen ilgisiz kalma
-Uyku sorunlan veya kabus gorme
-Depresyon veya aile fertlerinden/arkadaslanndan uzaklasma
• Viicudunun kirli oldugu veya cinsel organ bolgesinde bir sorun oldugu gibi
dusuncelere sahip olma
-Okula gitmeyi istememe
-Normalin dismda yaramazhk yapma/soz dinlememe
• Yaptigi cizimlerde, oynadigi oyunlarda cinsel tacizi andiran resimler/oyunlar
• Anormal bir sekilde agresif olma
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2.9 Cinsel Istismarm Onemli Bir Alt Grubu: Ensest
Kanunen evlenmelerine izin verilmeyen iki kisi arasmdaki cinsel iliskiye
ensest denir. Anne babadan biriyle, uvey baba da dahil olmak uzere akrabalardan
biriyle, ebeveyn rolunu ustlenen ve uvey baba yerine gecen biriyle ensest iliski soz
konusu olabilir. Aile ici istismarda en sik rastlanan suclu babadir. Ancak uvey
babalar da istatistiksel olarak yuksek bulunmustur, Uvey babamn olmasi cinsel
istismar icin riski arttrran bir faktordur ve uvey baba ile olan cinsel istismann daha
ciddi olma olasihgi yuksektir.

Uvey baba ile yasayan 'bir kiz cocuk, biyolojik baba ile yasayana gore alti kat
daha fazla risktedir. Erkek cocukla annesi arasmda heteroseksuel eylem olma
olasihgi dusuktur (Gren, 1996).
Aile ici istismar oruntusu klinik ve klinik olmayan cahsmalarda farkhliklar
gosterir. Klinik cahsmalarda kardesler arasi istismar sik degildir; ancak tarama
cahsmalannda en az baba ile olan istismar kadar sik oldugu bulunmustur. Daha az
bildirilmesinin nedeni aile fonksiyonlanm daha az etkilemesi ve cocuk ebeveyn
ensestine kiyasla daha az hasar olusturmasi olabilir. Cocukluk cinsel istisman riski
evlilik sorunlan olan, aile ici cansmalann sik oldugu, ana bozukluk olan ve ebeveyn
uyum sorunu olan ailelerde siktir. Ensestin yasandigi bir aile evrensel olarak
duzensiz ve islevlerini yerine getiremeyen bir aile seklinde tammlamr, En sik
tammlanan ortintti, babanm gucltl konumunu kuvvet kullanarak ve baski yolu ile elde
ettigi, kati ve ataerkil bir aile yapisidir. Anne baba arasmdaki evlilik iliskisi, bunlarm
kendi anne babalannda da oldugu gibi gu9lu degildir.

Aile sistemi disa kapahdir ve yabancilar Suphe ile karsilarur, lstismar eden
babalar aile icinde kontrolu ve gucu elinde bulundurdugunun bir gostergesi olarak
siddet de kullanabilirler.
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Baba ve kiz cocuk arasmdaki cinsel aktivite evlilikte onemli sorunlann
olusmasmdan sonra, babanm esinden uzaklasmasi ve kizma sadece bir cinsel haz
nesnesi olarak degil, aym zamanda duygusal bir yaklasimla bakmaya baslamasmdan
sonra gelisebilir, Anne bu altematif duzenin gelisimi ile ilgili gizli isler cevirir ve
gorunen cinsel aktivite olayim gormezden gelmeyi tercih eder.

Anne kizma karsi duygusal yonden soguk olabilir ve genel olarak aile
duygusal iletisim acismdan fakirdir. Boylesi aileler sikhkla cinsel konulann acikca
tartisilmasmda ahlaki tabulara gii9lii bir sekilde bagh ve katidrrlar. Ote yandan
annenin baskm oldugu, babamn pasif oldugu bir baska oruntu de bildirilmistir. Bu
babalar sadece cocuk ile istismar iliskisinde kendilerini guclu hissetmektedirler.
istismarm oldugu tum ailelerde her tip ebeveyn yapilanmasmda belirgin bir guc
dengesizligi vardir, istismann oldugu ailelerde sosyal izolasyon sikhkla gorulur.
istimar eden bir baba tipi olarak 'endogamik tip' baba tammlanrrustir. Bu babalar,
cinsel acidan engellendiklerinde evlilik d1~1 iliskiler pesinde kosmak yerine kendi
cocuklanna yonelirler (Baker, 1985).

Cocukluk cinsel istismannda alkol veya madde kullammi yam sira sucluluk
oram ve antisosyal davramslar (ozellikle baba da) ytiksek bulunurken annede
depresyon oram yuksektir. Ci olgularmda alkolun, taciz eden tarafmdan sikhkla
kullaruldigi ve istisman tetikleyen onemli bir etken oldugu bildirilmektedir.
Cocukluk ya da ergenlik doneminde cinsel istismara ugranus kisilerin istismarci
konuma gecebildiklerini aktaran yaymlar vardir. Ensest yasanan ailede bu tabunun
bozulmasi ile istismar davrarusmm tekran arasmdaki iliski ve kusaklar arasi
aktanmdan soz edilmektedir. Ensestci cogu babamn ensest kurbam oldugu, enseste
maruz kalan cogu kadmm da cocuklanm ensestden koruyamayan anneler olduklan
bildirilmektedir (Parke, 1995).
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2.10 Akran Istismari
Okullarda ogrenciler arasmda yasanan akran istisman yakm tarihlere kadar
tfun dunyada "buyumenin dogal bir parcasi" olarak degerlendirilirken son yillardaki
arastirmalar akran istismannm yikici etkilerini daha net ve carpici bir sekilde ortaya
koymustur.
Bu alanda yapilan genis caph arastirmalar sonucu, akran istismannm tamrm,
boyutu, ulkelere, okula ve egitim sistemine gore farkh gorunumleri, akranlanm
istismar eden ve akranlan tarafmdan istismar edilen ogrencilerin ozellikleri, bu
davramsm kiz ve erkek ogrenciler arasmdaki farkh gorulme sekilleri gibi bir 90k
alanda 90k degerli bulgulara ulasilrmstir (Gilvenir,2005).
Ne yazik ki bu sorun ulkemizde henuz tam anlarmyla tammlanabilmis dahi
degildir, Bu alanda yapilan ilk arastirmalara 1970'lerin basmda rastlanmaktadir. Dan
Olweus tarafmdan 1970 yilmda gerceklestirilmis olan arastirma, gunumuzde akran
istisman sorunlan uzerine yapilan bircok cahsmaya onculuk etmistir.
1980'lerin sonu ve 1990'lann basmda Japonya, ingiltere, Hollanda, Kanada,
USA ve Avustralya gibi ulkelerde akran istisman ve yikici sonuclan uzerine bircok
arastirma projesi yurutulmustur.
Bu arastirma projelerinin katkilanyla ulkelerin kendi okul kulturlerine uygun
onlerne ve mudahale programlan gelistirmeleri mumkun olmustur.
Gunumuzde akran istisman; bir bireyin/grubun bir bireye yonelik olarak
uyguladigi, tekrarlayiciligi ve snrekliligi olan, gucun sistematik olarak kotuye
kullamlmasiru iceren, zarar verici

ve incitici

saldirgan davramsi

olarak

tammlanmaktadir.
Akran istisman -~k11 turde davranislarla karsmuza cikabilmektedir. Akran
istismanm tammlarken sozil gecen davramsm;
• Dogrudan ya da dolayh,
• Fiziksel ya da sozel olmasi, istismann turunn belirler.
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Dogrudan akran istisman davramsmda, istismarci ile kurban karsi karsiyadir. "Ad
takma" en sik gorulen dogrudan akran istisman seklidir. Ad takmanm nedeni
bireysel ozellikler olabilecegi gibi ogrencinin etnik kokeni, uyrugu, irki, cinsel
yonelimi, bazi kisrthhklan ya da ozurleri olabilir.
Dolayh akran istismannda ise kurban hakkmda soylentiler yayma, gruptan
dislama, oyuna almama, asagilayicr mektup, mesaj gonderme gibi davramslar
gorulur.
Akran istismanmn fiziksel ya da sozel olmasi istismar davramsmm icerigini
belirler. Bu anlamda ad takma 'sozel icerikli" dogrudan akran istisman davramsi
olarak da tammlanabilir. Sozel icerikli diger akran istisman davramslan icinde laf
atma, asagilama, soylenti yayma, saldirgan ifadeler kullanma, tehdit etme ve benzeri
davramslar sayilabilir.
Tekmeleme, vurma, istemedigi davramslan yapmaya zorlama, sikistirma,
zorla cep harchgun ya da esyalanm alma ise fiziksel icerikli akran istisman
davramslanndan bazilandir.
Gunumuzde teknolojinin gelismesi ve gunluk yasamm onemli bir pacasi
haline gelmesi sonucunda ogrenciler, internet ve mobil iletisim araclanru sikhkla
kullanmaktadirlar. Bu durum yeni bir akran istisman seklinin ortaya crkmasma neden
olmustur. internet siteleri, e-posta ve cep telefonu mesajlan yoluyla yapilan akran
istisman giderek yaygmlasmaktadir.
Okulda siddet 90k genel bir kavramdir ve somut olarak tammlanamayan bir
sorun ile mucadele etmek gercekten de 90k zordur. Oncelikle bunun suurlanmn
cizilmesi, sikhgmm niteliginin belirlenmesi, bu konuda ortak bir dilin olusturulmasi
gerekmektedir.
Durum

belirlemesi,

etkili

bir

onleme

ve

mudahale

programmm

yapilandmlmasi icin bilgi birikimi olusturmanm ilk asamasidir. Tiirkiye'de bu alanda
yapilan cahsmalar henuz son derece smirh duzeydedir ( Guvenir, 2005 ).
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Tum dunyadaki arastirmacilar tarafmdan her 7 ogrenciden l 'inin akran istismarma
ugradigr kabul edilmektedir.

2.10.1 Akran istismarmm Okula Ait Nedenleri
Okulun sosyal yapisi, ogrenci davranislanm denetleme ve izlemeye yonelik
cahsmalan akran istisman sorunlanmn sikhgt ve cesitliligi acismdan onemli bir rol
oynar.
Mudur, mudur yardimcilan ve ogretmenlerin akran istismanna neden
olabilecek bireysel ve ailesel faktorler iizerinde kontrol sahibi olmamalarma karsm
akran istismanm azaltmak icin denetimi artirmalan, gerekli onlemleri almalan ve
okulun havasmi olumlu yonde degistirmeleri mumkundur.

2.10.2 Akran istismarmm Y ol A~t1g1 Sorunlar
Okullarda akran istismannm sonuclan iizerine yapilan arastirmalar akranlan
tarafmdan istismar edilen ogrencilerin digerleri ile karsilastmldrgmda carpici bir
sekilde daha 90k ruhsal rahatsizhklara ve sosyal uyum sorunlarma sahip olduklanm
ve yiiksek diizeyde psikolojik stres ve fiziksel hastahk belirtileri gosterdiklerini
ortaya koymustur.
Akran istisman davramsi gosteren ogrencilerin bircogu ise bu davramslanm
yetiskinlige tasirlar. Bu davramslar ileride sue davramslanna donusebilir, Bu
nedenlerden oturu, okullanrmzda akran istismanm durdurma konusunda ciddi
onlemler almmasi gerekmektedir (Friedrich, 1994).
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2.10.3 Akran Istismarr Iein Okullar Neler Yapabilir?

Yapilan arastirmalar akran istisman onleme programlannm ogrenciler arasi
akran istismanm iki yil icinde ortalama %50'ye varan oranda azaltngim
gostermektedir. Bu oran etkili bir uygulama ve tum okulun katihrruyla %80'e kadar
tirmanmaktadir.

Sunrlandmlmis

bir

onleme cahsmasmm

bireysel olarak ogrencileri

destekleyebildigi ancak genis bir cerceveden bakilmca etkili olmadigi ortaya
cikrmsur,
Akran istismanm onlemeye yonelik olarak, sadece ogrenci ya da smif
duzeyinde onlemler almak yerine almacak onlemlere; okul idaresi, ogretmen,
ogrenci, veli ve personel de dahil edilmelidir.

Okul diizeyinde onleyici yaklasimlarda; akran istisman onleme ve mudahale
amach protokollerin hazirlanmasi, tum okul personelinin akran istisman karsismda
fikir birligine varmasi, egiticilerin egitimi temel stratejiler olmahdir.
S0nu9 olarak, okullardaki akran istisman ve yol a9tig1 sorunlarla ilgili yeterli
ve guvenilir bilgi birikimi olusmaktadir. Bu sorunla mucadele etmenin yollan
yapilan arastirmalarla belirlenmis ve etkinligi ispatlanrmstir. Her okulun bu sorunlu
davramsla mucadele etmek icin hazirladigi ve tum okulun katihmi ile uyguladigi bir
akran istismanrn onleme programnun olmasi ana hedef olmahdir, Bu sayede mevcut
sorunlarla daha etkin sekilde basa cikrlabilecegi gibi yeni gelisecek olaylarm da onu
almmis olacaktir.
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2.11 Okullarda Cocuk istisman Iein Risk Faktdrleri;
Degisik faktorler
olabilmektedir.

cocuklarda

degisik tiir ve boyutlarda

En onemli faktor, yapilan davramsm

istismara neden

istismar olup olmadigmm

bilinmesidir.

Bu

ise

toplumdan

topluma,

kulturden

kulture

ve

aileden

aileye

degisebilmektedir.

Degisen ki.iltiir yapisma ornek verecek olursak; sakat cocuk, evlilik d1~1 dogan
cocuklar, bazi toplumlarda kiz cocuklar, hizh sosyo kulturel degisim icinde biiyliyen
cocuklar,

savasm oldugu iilkedeki cocuklar,

gebe annenin diger cocugu, anne

babasmdan daha iyi egitim alan cocuklar, issiz veya ekonomik sorun yasayan aile
cocuklan,

standart bannma

kosullanna

sahip olmayan

ailelerin cocuklan,

90k

cocuklu ailenin cocugu, 90k gene anne, iivey ebeveynle yasayan cocuk, egitimsiz,
alkol, uyusturucu bagimhsi ebeveyn, aile ici gecimsizlik, kendisi de istismar ormus
kisinin cocugu, ailede ruhsal hastahk oykusnnun olmasi, istenmeyen gebelik sonrasi
dogmus cocuk istismara aday cocuktur (Polat, 2000).
Son zamanlarda diinyada ekonomik krizler refah yasam diizeyinin azalmasi
ile birlikte bir 90k sorun ortaya cikrmsnr.

En onemlisi de guc kosullar altmdaki cocuklardir.
duygusal

ve cinsel istismara

ahsmaktadir.

maruz kalmakta,

uyusturucu

Bu cocuklar fiziksel,
madde kullamrmna
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2.11.1 Egitimde Cocuk Istismari Ve Cocuklar Uzerindeld Etkileri
lstismar, toplumun bircok kesiminde goriildugii gibi egitim kurumlannda da
karsmuza cikmaktadir. Egitimde, istismar turlerinden karsimiza en 90k, fiziksel
istismarm ciknguu ya da daha 90k fiziksel istismarm arastinldrgmi gormekteyiz.

Dayak, egitim sistemimizin yasal cercevesine aykm, ancak yaygm olarak
uygulanan bir yaptmm ve disiplin aracidir denilebilir.

Egitim politikamizm fist duzeydeki sorumlularmm dayaga karsi, genelge
yaymlama gereksinimlerinden, basma ve literature yansiyan omeklerden, ozyasam
oyktllerinden, ogretmen ve ogrencilerin anlattiklanndan da okullarda dayagm surnp
gittigi gorulmektedir. Son zamanlarda, ozellikle 2009-2010 ders yilmm ikinci
doneminde, okullarda siddet olaylanmn artngmi hepimiz gormekteyiz. Gerek
ogrencinin ogrenciye, gerekse ogretmenlerin ogrencilere fiziksel siddet davraruslan,
yazih ve gorsel medya organlanna konu olmaktadir,

Tan'm (1994), bu konudaki arastirmalannda, bircok kulturde, aci vermek
kastiyla fiziksel ceza uygulamalanmn guc, dayaruklihk ve uyum saglamak acismdan
yararh goruldugu; cocugun icgudusel ya da kendine zarar verebilecek davramslara
dogustan egilimi bulundugu, antisosyal davraruslann fiziksel cezaya yada tehdidine
basvurmadan denetlenemeyecegi gorusunun hayli yaygm oldugu belirtiliyor.

Aynca bu acidan genclerin, bazen kendinden yashlardan 90k farkh
dusunmedigi de ortaya cikiyor.

A.B.D.'de ana-babalarm cogu bedensel ceza uyguladigi gibi, bedensel
cezadan yana olan ana-babalarm orammn son yillarda degisme gostermedigi
goruluyor. Arastirmalar genellikle ogretmenlerin de bedensel cezadan yana
olduklanm, aynca bu tutumlannda sureklilik bulundugunu gosteriyor.
Dayagm cozumlediginden fazla, sorun yaratici bir uygulama oldugu yillardan beri
mesleki

ve

bilimsel

yaymlarda

ve medya

iletilerinde de

izlenmektedir.
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Kulturumuzde dayak dinsel, kirsal, geleneksel ogelerle pekistirilen ve yaygm olarak
kabullenilen bir yasam pratigidir. Bu yiizden de "dayak yiyen kisinin bunu hak
ettigi" gibi aciklamalara her kesimden insanm basvurdugu goruluyor.
Ogrencilerle yapilan gorusmelerde de dayagin, disiplin kuruluna gondermek,
not kirmak, veliye bildirmek gibi cezalara tercih edilebildigi; "sikayete degmez"
bulundugu izleniyor. Bu nedenle egitimde dayak konusu genis toplumsal- kiiltiirel
cercevede ele almdigmda kimi olumsuz sonuclanmn hafifledigini dustmmek
miimkiindiir.
Turk toplumunda otoriteye saygmm bir toplumsal norm oldugunu vurgulayan
kimi yazarlar ana-baba ve ogretmenin otorite saglamakla kullandigi baski
yontemlerinin yetiskin ve cocuklar tarafmdan benimsenerek geldigini, kisilik
bozukluklarmm da ornegin, Amerikan toplumundakinden farkh bir takrm surecler
icerdigini belirtiyorlar. Yorukoglu'na gore de "geleneksel ailelerimizde ana-babalar
dayagi serbestce kullamr ve bundan sucluluk duymazlar. Bu oylesine yaygmdir ki,
cocuklar bunu yaramazhk ve kotu davramsm bedeli olarak kabullenirler ( Tan,1994).

Cocuklar kresler, yuvalar, bakim evleri ve okullar gibi egitim kurumlarmda
siddete ugrayabilirler. Bu siddet diger yerlerdekilerine benzer olarak duygusal,
fiziksel ya da cinsel istismar biciminde olabilir. Duygusal istismarm sikhgi
konusunda kesin veri bulunmamaktadir, fiziksel ya da cinsel istismarda oldugu gibi
nesnel bulgularm olmayisi taruyi gtlclestirmektedir. Fiziksel istismar okullarda
cezalandirma yontemi olarak sikhkla kullamlmaktadir.
Fiziksel istismar tarnmm icine dayaga ek olarak, sarsma, cimdikleme, kulak
cekme, igne banrma, rahatsizhk verecek pozisyonda uzun sure durmaya zorlama,
ceza olarak asm egzersiz yaptirma vb. davramslar da girmektedir.

Fiziksel istismara erkek cocuklar daha fazla maruz kalmaktadirlar. Erkek
ogretmenlerin de fiziksel cezalandirmaya daha sik basvurdugu gorulmektedir.
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Bu, geleneksel kiiltiirde babarun evdeki otoriter tutumunun okula tasmmasi olarak
yorumlanabilir (Beyazova ve Sahin, 2001). Toplumdaki yaygm kamrun aksine
arastirmalar egitimde fiziksel cezarun basanh olmadignu; ovgu, odullendirme gibi
olumlu gi.idiilemelerindaha etkili oldugunu gostermektedir.

Fiziksel ceza ogrencinin okuldan korkmasma, ozguvenini yitirmesine neden
olurken, davramsi daha kotulestirmekte, saldirgan ve yikici tutumlan artirmaksa,
snuf diizenini bozma, esyalara zarar verme, ogretmenlere karsihk verme, yalan
soyleme gibi olumsuz

davranislan artirmaktadir. Istenmeyen davrarnsi degistirme

konusunda fiziksel cezarun etkisi gecicidir.
Bir sure soma yinelenen olumsuz davrarusta sonuc alabilmek icin giderek cezanm
siddetinin artmlmasi gerekir (Beyazova ve Sahin, 2001).

Turk toplumunda genclerin tutumlanm inceleyen Kagrtcibasi, Tiirkiye'de
otoriteye

bas

egme

davramsmm

toplumsal

normlardan

kaynaklandigmi

belirtmektedir.
"Otoriteye karsi itaat gostermek, geleneksel Turk ahlak ve terbiyesinin
kurallanndandir, yani bir toplumsal normdur ve iyi yetismis olmarun gostergesidir.
Otorite mevkiinde bulunanlar ( ana-baba, ogretmen, v.b.) cogunlukla mevkilerinden
dolayi otoritelerini hakh gosterebilecek durumdadirlar" (Gozutok, 1993).

Otoriteye sorgulanmasiz itaat eden birey yetistirme yaklasunlan ve bunun
uzantisi olan okullarda dayak uygulamalan, cagdas egitirn amaclanna ulasmada
onemli bir engeldir. "cocuga kotu davranma Tiirkiye'de temel bir sorun olarak pek
konusulmaz.

Bu durum, iki bicimde yorumlanabilir: 1. Tiirkiye'de cocuga kotu davranma
olarak nitelendirilebilecek bir sorun yoktur.
2. Tiirkiye'de bu konuda bir duyarhhk yoktur ve dolayisiyla sorunun varligmi
veya yoklugunu gosterecek yeterli veri toplanrms degildir ( Cuceloglu, 1991).
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Oner'e (1996) gore bedensel cezamn kullannm bircok soruna yol acmaktadir.
Bedensel cezaya basvuran kisi aslmda onun neden olabilecegi sorunlann farkmda
degildir. Bunlardan en onemlisi, dayak atan cezalandmci bir ogretmenin cocuk
tarafmdan uzak durulmasi, kacilmasi gereken bir kisi olarak algilanmasidir.

Uzak durma ve kacma degisik bicimlerde anlatrm bulur; okuldan kacma,
diger ogrencileri suclama, kendini hasta hissetme, dikkatini toplayamama gibi.

En kotusu de ogrencinin kendisine aci veren bir ortamdan uzak kalabilmek
19m okulla iliskisini kesmeye kalkismasidir. Bu da egitimin amaclanyla celisir,
Ogrctmenden, simftan ya da okuldan uzak olmayi yegleyen bir ogrenci ozgurce
ogrenemez, zihinsel merakim karsilayarnaz veya bilgi edinmenin keyfini alamaz.
Egitim ortanu onun icin aci kaynagi olur.
Fiziksel istismar aym zamanda psikolojik etmenleri de icerir, istismarm
psikolojik etki ve dogurgulanmn genellikle daha 90k iistii ortuludur. Psikolojik
degerlendirme yapilmadan belirlenmesi guctur. Cocuga verdigi potansiyel zarar
ortuktur. Buna bagh olarak fiziksel ve duygusal kotu muamelenin psikolojik
dogurgulan hemen ortaya cikmayabilir. Bunun yerine etkileri cogalma ve yigilma
egilimindedir. Bu ortaya 91ki~ belki de yetiskinlik donemine kadar gundeme
gelmeyebilir (Oner, 1996).

Ogrencilerin

okulda

fiziksel

olarak

cezalandmlmasi,

yasa

ve

yonetmeliklerimizle de engellenmeye cahsilmaktadir. Ogrenciye fiziksel zarar veren
ogretmenin maas kesilme, uyan gibi cezalar alabilecegi 4357 sayih yasamn, 6.
maddesinin

bendinde, 1702 sayih yasamn 20 ve 22. maddelerinde de acikca

belirtilmektedir.
Aym yasamn 27. maddesi geregince ogrenciye cinsel tacizde bulunan
ogretmen meslekten cikanlma ile cezalandmlmaktadir.
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Milli Egitim Bakanhgi Orta Ogretim Kurumlan. Odul ve Disiplin
Yonetmeliginde de ogrencilerin bir baskasmm iffet ve namusuna tecaviiz etmeleri,
kisilere eziyet etmeleri ve iskence yapmalan orgun egitim disma cikmayi gerektiren
davramslardan biri olarak belirtilmektedir.
Turk Ceza Kanunu'nun 414-417. maddeleri de cocuklann namusuna saldm
olmasi durumundaki agir hapis cezalanm tammlamaktadir (Beyazova ve Sahin,
2001).
Biitiin

bunlara

karsm,

yapilan

cahsmalar

cocuga

karsi

siddetin

engellenmesinde yasa ve yonetmeliklerin yetmedigini, onemli olamn toplumun bu
konudaki dusunce ve tutumlan oldugunu gostermistir.
Ulkemizde okullarda uygulanan fiziksel cezanm boyutlan kesin olarak
bilinmemektedir. Yapilan az sayida cahsmada okullardaki cocuklarm % 50-75'inin
degisen derecelerde fiziksel cezaya ugradiklan gosterilmistir ( Beyazova ve Sahin,
2001).
Cocuk istismanm onlemek gercekten gii<; bir konudur. istisman onleme
cahsmalanm

bireysel, toplumsal ve evrensel koruma olarak uce ayirmak

miimkiindiir. Bireysel koruma, istismara ugrayan cocuklann erken tamsi, uygun
tedavisi ve izlemini icerir.
istismara ugrayanlann etkin tedavisi, bu cocuklann eriskin donemlerinde
istismar

uygulama

risklerini

azaltacaktir.

istismar

edenlerin

ise

yalmz

cezalandmlmalan degil tedavi ve rehabilite edilmeleri de gerekir. Toplumsal
koruma, riskli gruplann saptanmasma yonelik olmahdir.

Evsizlik, issizlik, madde bagimhhgi, alkolizm, aile ici siddet ve ailede
psikiyatrik hastahk cocuk istismarma yol acan risk faktorlerinin bashcalandir.
Sokakta yasayan ve cahsan cocuklar sik olarak istismara ugrar. Hatta bunlann
onemli bir kismi evde istismara ugradigi icin sokakta yasamayi tercih ediyor olabilir.
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0 halde bu riskli gruplan
gerekmektedir.

bilmek ve bu gruplan

oncelikli

olarak ele almak

Evrensel koruma ise dunyadaki tum cocuklan kapsamaya yonelik

olarak gerceklestirilebilir.

Bu koruma biciminde duzenli saghk baknm, annenin egitimi, ev ziyaretleri,
aile planlamasi, yoksulluk ve issizlik ile savasim onem kazamr (Ayvaz ve Aksoy,
2004).

2.11.2 Okullarda istismannm Nedeni
Okulda ogretmenin kisilik bozuklugu, kalabahk smiflar, sosyal baskilar ve
disiplin yontemi olarak dayagm kabul gormesi gibi nedenler siddete yol acmaktadir,
Bunlara ek olarak zihinsel ya da bedensel ozurlu, hiperaktif ya da uyum gii9liigil
ceken cocuklar siddete daha sik maruz kalmaktadir.

2.11.3 Okulda Ogrencilerin Ydneticiler ve Ogretmenler Tarafmdan Istismarr
Turk aile ve egitim sistemine bakildigmda bu sistemlerin genelde baba
erkil, otoriter kisitlayici, asm koruyucu ve kontrol edici oldugu cocugun bas egici,
pasif kurallara uygun davramslannm
da cezalandmlmaktadir.

odullendirilirken,

aktif ve atilgan davramslan

Egitim sistemi cocuga yonelik kotu muameleyi saptama ve

yardim etmede oncelikli kurumlar olarak gorulurken kimi zaman da bu kurum ve
cahsanlan da kotu muamele ya da duygusal istismara neden olabilmektedirler.

Duygusal istismara yol acan davramslan Hyman (1986) soyle siralamaktadir;
Cocukla alay etme, asagilayici ses tonu kullanma, ders d1~1 faaliyetlerden men etme,
basansizhgi

elestirme, isim takma, okul sonrasi ceza olarak ders yaptirma, diger

ogrencilerin cocugu asagilamasina goz yumma, vurma, cimdikleme, kulak cekme,
ogrenciye bir seyler firlatma v.s. (Erkman, 1991).
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Kozcu ve Zeytinoglu (1990) tarafmdan yapilan arastirma sonuclan da
ogretmenlerin cocuklara yonelik kotu muamele olaylanrun ucte birinden sorumlu
olduklanm belirlemislerdir,

Bunun yarn srra, Erkman ve Alan.tar tarafmdan

ergenlerle yapilan arastirma sonuclannda, duygusal istismar ve kottt muameleye
maruz kalan cocuklann bu durumu yasamayanlara gore depresif duygulannm
yuksek, benlik duygulanm gelismemis, duygusal dengelerinin daha zayif oldugu ve
kaygi duzeylerinin yuksek oldugu sonucuna ulasilnustir (Erkman, 1991 ).

Erkman ve Alantar'm uzmanlardan aldiklan yamtlarda Turkiye'de cocuk ve
genclerin ev ve okul ortammda istismara yol acan bashca davramslar soyle
siralannusnr;

1. Cok siki ve kati otorite
2. Dayak
3. Asm koruyuculuk ya da elestiri
4. Sosyal iliskiler gelistirmede kisrtlama
5. Yasa uygun sorumluluklar vermeme
6. Asm ilgi ya da ilgisizlik
Okullarda cocuklar 90k kalabahk suuflar, sosyal baskilar, disiplin yontemi
olarak dayagm kabul gormesi ya da ogretmenin kisilik yapisma bagh olarak siddet
gorebilmektedir. Cocuklar kresler, yuvalar, bakim evleri ve okullar gibi egitim
kurumlarmda siddete ugrayabilirler. Bu siddet diger yerlerdekine benzer olarak
duygusal, fiziksel ya da cinsel istismar biciminde olabilir.

Duygusal istismarm s1k11g1 konusunda kesin veri bulunmamaktadir, fiziksel
ya

da

cinsel

istismarda

oldugu

gibi nesnel

bulgulann

olmayisi

tamyi

guclestirmektedir (Topcu, 1997). Cocuga kasi siddeti uygulayan genellikle tamdigi,
evi, okulu, isyeri gibi yakm cevresinde bulunan eriskinlerdir. Aile ici siddet cocuga
anne, baba ya da evdeki diger buyukler tarafmdan, okulda siddet ise ogretmenler,
yoneticiler ve diger gorevliler tarafmdan uygulanmaktadir (Sahin ve Beyazova, 2001
akt: Milli Egitim Dergisi, Sayi:151).
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Okullarda kimi zaman ogretmenler, kimi zaman yoneticiler ya da evlerde
aileler tarafmdan cocuga iki tur ceza yontemi uygulanmaktadir. Birincisi psikolojik
cezadir. Bu cocugu asagilayici suclayici ve azarlayici seklinde verilir. ikincisi de
fiziksel cezadir. Bu da cocugun haklanndan yoksun birakilmasi, dayak atma,
soyutlama (evden, dersten kovma, eve, derse almama), alay etme, kucuk dusurme,
baskalanyla karsilasnrma, utandirma, asm elestirme gibi cezalardan olusur (Aldemir,
1_997 ).
Poole ve arkadaslari'na, (1991) gore de cocuklar, sadece aile icinde degil,
kresler, yuvalar, bakim evleri ve okullar gibi egitim kurumlannda da siddete
ugrayabilmektedirler. Bu siddet diger yerlerdekilere benzer olarak duygusal, fiziksel
ya da cinsel istismar biciminde olabilir. Fiziksel istismar okullarda cezalandirma
yontemi olarak sikhkla kullamlmaktadir.

Fiziksel istismar tammm icine dayaga ek olarak, sarsma, cimdikleme, kulak
cekme, igne batirma, rahatsizhk verecek pozisyonda uzun sure durmaya zorlama,
ceza olarak asm egzersiz yaptirma vb. davraruslar da girmektedir Wessel'de, (1980),
fiziksel istismara, erkek cocuklann

daha fazla maruz kaldiklanm,

erkek

ogretmenlerin de fiziksel cezalandirmaya daha sik basvurdugu belirtmektedir.
Bu, geleneksel kulturde babamn evdeki otoriter tutumunun okula tasmmasi
olarak yorumlanabilir (Akt: Milli Egitim Dergisi, 2001, Sayi: 151). Fiziksel siddet
(istismar) kapsammda itme, tekmeleme, tokatlama, tehlikeli aletle saldirma, tebesir
firlatma, sac-kulak cekme, ayakta tutma, bedene kaba saka yapma gibi davramslar
yer almaktadir. Sozel siddet (istismar) kapsammda ise ad takma, alay etme,
igneleyici soz soyleme, takilma, laf atma, hakaret-kilfiir etme, tehdit etme, kizma,
dedikodu yayma bulunmaktadir.

Duygusal siddet (istismar) kapsammda gruptan dislama, gormezden gelme,
kucuk dusurme, aynmcihk yapma, bask! yapma, fazladan ev odevi verme, esyasma
zarar verme davramslan gerceklestirilirken;

50

Cinsel siddet olarak da cinsellik iceren sozler soyleme, sarkmnhk etme, elle
rahatsiz etme, stkistirma vb. davramslar sergilenmektedir (M.E.B. 2006, Egitim
Ortamlannda Siddetin Onlenmesi ve Azaltilmasi Strateji ve Eylem Plaru ).

Fiziksel siddetin (istismar) nedenleri arasmda ise; geleneksel egitim
anlayisinm siddeti bir disiplin araci olarak gormesi, sinif sayilanmn kalabahk olmasi,
yonetim ve ogretmenler arasindaki cansmalar, yoneticiden kaynaklanan sorunlar,
Okul-aile iletisimindeki yetersizlik, ogrencilerin kendilerini ozgurce ifade edebilecek
ortamlara sahip olamamasi, olumsuz ogretmen tutumlan, disiplin yontemleri
konusunda ogretmenin yeterli bilgi ve beceriye sahip olmamasi gibi nedenler de
siddet olasilrgmi arttiran faktorlerdendir (M.E.B. 2006, Egitim Ortamlannda Siddetin
Onlenmesi ve Azaltilmasi Strateji ve Eylem Plaru ).

Siddetle karsilasan cocukta cesitli sakathklar ortaya cikabilir. Kmklar, heyin
kanamalan, ic organ yaralanmalan sonucu ortopedik sakathklar, felcler, havale, zeka
ozril, cesitli organ yetersizlikleri gelisebilir. Bu hasarlann 90k agir olmasi
durumunda olum ortaya cikar, Yasarm kurtulanlarda ise depresyon, kaygi bozuklugu,
sosyal uyumsuzluk vb. gibi ruhsal sorunlar gelisebilir. Bu kisilerde uyusturucu
bagimhhgi, suca ve fuhsa yatkinhkta artis oldugu gosterilmistir. Zeka ozru ya da
ruhsal orselenme sonucu bu cocuklarda genellikle okul basansi dusuktur. Dayak
cocugun bilissel gelisimini de olumsuz yonde etkilemektedir.

Fiziksel cezalandirmayla terbiye edildigi dusunulen cocuklar, kaba gucun
sorunlan cozmek icin etkin bir yontem olduguna inanarak buyurler ve eriskin
yaslarda kendileri de baska cocuklan istismar eden eriskinlere donusebilirler,
boylece istismar olaylan kusaktan kusaga surup gider (Sahin ve Beyazova, 2001,
Akt: Milli Egitim Dergisi, Sayi: 151).
Milli Egitim Bakanhgi tarafindan bu yil egitim ortamlannda siddetin
onlenmesi ve azaltilmasi icin bir eylem plam hazirlanmistrr.
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Soz edilen plan, 24.03.2006 tarih ve 2006/26 sayih "Okullarda siddetin
Onlenmesi Genelgesi" cercevesinde uygulamaya konacaktir. Ulusal eylem plam ;
(IfYonetim surecleri, (II)Ogretmenler ve Yoneticiler, (III)Ogrenci, (IV)Okul ve
yakm cevresi ve (V) Aile mudahale alam olmak uzere bes mudahale alamm
icermektedir.
Duzenlenen eylem plamna gore; ogretmenler ve yoneticiler, egitim ortamlarmda
yasanan siddetin magduru ya da kaynagi olabilmektedir. Bu nedenle, egitim
ortamlarmda siddetin onlenmesi acismdan yurutulecek faaliyetlerin odagina
ogretmen ve yoneticilerin yerlestirilmesi gerekmektedir.
Ogretmcn ve yoneticiler, egitim ortamlarmda ogrenciler icin onemli bir rol modeldir.
Bu acidan ogretmen tutum ve davramslan siddetin onlenmesi ve azaltilmasmda
anahtar konumdadir.

2.11.4 Okullarda Yasanan Cocuk Istismarma Karst Psikolojik Damsmanlar
Neler Yapabilir?

• Alt sosyo-ekonomik duzeydeki cocuklan okullarda, konunun uzmam psikolojik
damsmanlar tarafmdan ogrencilere, ogretmenlere ve aileye egitim programlan
duzenlemek.
-Cocuga inamlmahdir. Tedavi suresince kendisine inaruldignu ve kendisine yardim
icin birinin bulundugunu bilmelidir.
-Kabul etmelidir. Kendini suclamayan, yargilamayan ve olaya onyargryla bakmayan
biriyle konusmasi onemlidir.
• Sosyal iliskilerden soyutlanmislarsa cozumler bulmaya cahsilmahdir,
-Ugradiklan magduriyetin kalici olmadigma <lair bilgi verilmeli, kendilerini degerli,
saygm, sevgiye layik olduklan duygusunu gelistirmek icin yardim edilmelidir.
-Asm yetkeci, tepkisiz veya kati davramlmamahdir.
• Sorular utangachk veya cekingenlik gostermeksizin sorulmahdir.
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2.12

Psikolojik

Damsmanlarm istismar Taciz Gibi Durumlara Ydnelik

Nasd Davranmah, Ne Yapmah? istismarm Onlenmesi Iein Neler Yapdabilir?

-Kitle

iletisim

araclannda

ana-babamn

konu

hakkmda

bilgilendirilmesi.

-Kitle iletisim araclanyla cocuklann bilgilendirilmesi: Masallar, cizgi filmler, cocuk
filmleri.
• Cesitli kampanyalarla bu konuda hassasiyet arttrrmak ve konuyu daima gtlndemde
tutmak.

2.13 Tiirkiye'deki Okullarda Cinsel istismar Yaygmhgi
TUrkiye Kamu-Sen'e bagh Turk Egitim-Sen'in yaptigi ve Turkiye'nin 7 cografi
bolgesinde yer alan muhtelif illerdeki bin 136 ilkogretim okulunun 7. ve 8. snuf
ogrencisinin katildigi anket, ogrenciler arasmdaki taciz oranmm % 92'lere cikngmi
ortaya koydu.
Turk Egitim-Sen Sam.sun 1 No'lu Sube Baskam Levent Kuruoglu, %92'ye cikan
taciz orammn 'skandal' oldugunu dile getirerek, okullarda yasananlann Ttirk egitim
sisteminin <yoktiigilniln delili oldugunu savundu. Ozellikle bunun sonucunda siddet
ve cinsel istismarm artngmi dile getiren Kuruoglu, biran once onlem almmasi
gerektigini vurguladi,
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Tiirk Egitim-Sen'In bin 136 ilkogretim okulunda yaptig1 anketin sonuelan ise
~oyle:

"Ogrenciler arasmdaki sozlu, fiziksel ve cinsel taciz oraru %92, ogrencilerle egitim
kurumu arasmdaki iliskiler acismdan karsilasilan taciz (kurumsal olana yonelik,
kurumsal olaru temsil edenlerce yapilan) oraru %8, ogrenciler arasmda gorulen taciz
turlerine bakildigmda; sozlu tacize maruz kaldiklanm ifade edenlerin oraru %47,
fiziksel tacize maruz kalanlarm oraru %26 ve cinsel tacize ugradiklanm belirtenlerin
oraru %27, cinsellige iliskin tacize bakildigmda;
Erkeklerin kizlara yonelik davramslanm temel alan cinsel taciz %53, hem
kizlara hem de erkeklere yonelik cinsellik icerikli davramslan temel alan cinsel taciz
%34, kizlann erkeklere yonelik davramslanm temel alan cinsel taciz oraru ise %13,
erkeklerin kizlara yonelik davramslanru temel alan cinsellik icerikli taciz turleri
arasmda en 90k rahatsizhk duyulan, ayiplanan; %50 ile sarkinnhga yonelik kaba
davrams ve temaslar. Bunu, %19 ile etek kaldirma, etegin altmdan bakma, %13 ile
cinsellik iceren acik sacik konusmalar, fikralar, laf atma ve ahlaksiz teklifler, %5 ile
de elle temas yapilmaktaydi.
Kizlann erkeklere yonelik davramslanm temel alan cinsel icerikli taciz
turlerinde en 90k rahatsizhk duyulan %51 ile erkeklerle iliskilerinde 90k yuz goz
olmalan, %33 ile istenmeyen fiziksel ve cinsel temas, %6 ile acik sacik konusmalar
ve kizlann eteklerini kisaltmasi ve %4 ile acik sacik giyinmeleri" ( Sahin, 2001 ).
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2.14 K.K.T.C' deki Okullardaki Cocuk Istismari Yaygmhg;
K.K.T.C genelinde fiziksel istismara ugrayan cocuklann %17'sinin
agir istismara, %26'smm

hafif ve %57'sinin

de istismara ugramayan

cocuklann olusturdugu ortaya 91kt1.
Do9. Dr. Mehmet Cakici, Do9. Dr. Ebru Cakici, Psikolog Ozsel Tathsu
ve Uzman Psikolog Alihan Aksoy tarafmdan yapilan ve yaymlanan cahsma,
i.ilkemizdecocuk istismanmn bir sosyal sorun oldugunu acikca gosteriyor.
KKTC genelinde cikan sonuclara gore, psikolojik istismara ugramayan
cocuklann

sadece %24

oldugu

vurgulamyor. Anket

sonuclanna

gore

psikolojik istismara ugrayan cocuklann %50'sini hafif ve %26'sm1 da agrr
istismara cocuklar olusturuyor.
15 Ekim -15 Kasun 1996 tarihleri arasmda Egitim Bakanhgi'na kayrth
2513 ogrenci ilzerinde yapilan ve tilm lise 2. smif ogrencilerini kapsayan
arastirmanm sonuclan, ulkemizde 90k ciddi anlamda cocuk istismanmn
oldugunu acikca belgeliyor.
Kuzey Kibns 'ta cocuk istismanyla ilgili yapilan cahsmalar, Milli Egitim
Kultur ve Spor Bakanhgi Genel Orta Egitim ve Mesleki Egitim Dairelerine
bagh liselerin tumunde cocuk istismarmm, madde kullanumna etkisini de
ortaya koyuyor.
Cocuk istismanmn, cocuga bakmakla yilkilmlil kisinin (ogretmeni, annesi
vs.) 18 yasim doldurmamis cocugun fiziksel, psikososyal gelisimini olumsuz
yonde etkileyecek sekilde 'kaza d1~1' zarar vermek oldugunu aciklayan Do9.
Dr. Ebru Cakici, ornegin cocugun ilzerine yanhshkla su dokmenin istismar
olmadigmi acikladi,
Ulkemizde cocuk istismanmn toplumumuz tarafmdan kabul edilmedigini
soyleyen Ebru Cakici, "Cocuk istisman her i.ilkenin sorunudur.
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KKTC'de

15 yas grubu cocuklarla

ve babalarmdan
gore cocuklann

yapilan

ank:etlerimizde

onlara anne

hie dayak yediler mi sorusunu sorduk. Aldigmnz

sonuclara

%50'si bu soruya 'evet' dedi."

Cakici bu sonuclan cocuk istismannm yogun olarak gortildugu bir ulke olarak
yapilan benzeri arastmna sonuclanyla kiyaslayarak,

bilinen Turkiye'de

oranlara ve Turkiye 'de yapilan sehir cahsmalanna

"Bu

bakildigmda, KKTC 'deki

oranlarla 90k yakm rakamlar oldugunu goruruz '' dedi.
Okullanrmzda dayak var; Ebru Cakici, yapilan ank:ette okullanmizda
konusunda ogrencilere
gorusme
kendilerine

soru sorulmadigmi ve bu konuda Bakanhkla

yapilmadignu
ait klinigine

soyleyerek, istatistiksel
gelen

hastalanndan

olarak
bircok

gerek psikolojik gerekse fiziksel istismara ugradiklanm

2.15

dayak
ozel bir

belgelenmese

de

ogrencinin

okullarda

ogrendiklerini

acikladi.

Kono ile ilgili Arasnrmalar:

Beyazova ve Sahin (2001 ), yaptigi arastirma sonucunda okulda, ogretmenin kisilik
bozuklugu, kalabahk simflar, sosyal baskilar, disiplin yontemi olarak dayagm kabul
islevini sekteye ugranr. Okulun,

gormesi gibi nedenler insarun toplumsallasma
insamn toplumsallasmasi
basansim,

gelisimini,

islevini herhangi bir nedenle yerine getirememesi, bireyin
cevresine

uyumunu

ve ruh

saghgim

olumsuz

yonde

etkileyecektir. Dolayisiyla cocuklann gelisme ve uyum gucluklerini cozmeye yardim
edecek yerde, farkmda olmadan gu9lugu arttmci etkiler ekleyecektir. Bunun sonucu
olarak da, okulda cocuklar arasmda duygusal

istismar uygulandigi

sonucu ile

bagdasmaktadir.

Gilgun ( 1999 ), yaptigi bir arastirmada Turkiye'de
cezamn

boyutlan

kesin olarak bilinmemektedir.

okullarda uygulanan fiziksel
Yapilan

az sayida cahsmada
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Okullardaki cocuklann %50 - 75' inin degisen derecelerde fiziksel cezaya
ugradiklan gosterilmistir,
Oral ve Inamci ( 2004 ), de yaptiklan arastirmalardan ilki, cinsel istismann cocuk
uzerindeki etkisinin zamanla ortaya cikmasidir.
lkincisi, istismarcmm yakm konumu nedeniyle cocuk uzerinde uzun sure baski
kurmasi ve tehditte bulunmasidir.

Dctmcusti ise istismarm cocuk ve ailesi tarafmdan etiketlenme, asagilanma,
ktlcumsenme, korkma, utanc duyma gibi toplumsal etkenler ve yaptmmlann etkisiyle
gizlendigi gorulmustur.
Hart ve Brassard ( 1987) konuyla ilgili yaptiklan arastirmalarda, dogrudan ve
siddetli duygusal istismann, cocuklardaki bircok davrams problemleri ve ogrenme
guclukleriyle (yalancihk, hirsizhk, dusuk benlik kavrami, asm
basansizhk,

bagirnhhk,

depresyon, saldirganhk gibi) yakmdan iliskili olduguna dikkat

cekmislerdir ( Kozcu, 1991).
izmir Cocuk Istisman Arastirma Grubu ( 2001 ), yaptigi arastirmada, kurumlara
gelen cocuklarda rastlanan cinsel istismar olgulanmn

oram %38 olarak

belirlenmistir, Arastirmada, cinsel istismara ugrayan cocuklann % 85'ini kiz, % 15'i
de erkektir.
Cocuk Istismanm Onleme Dernegi'nin yaptigi arastirmaya gore, Turkiye'de cinsel
istismann gorulme oram % 4-30 arasmdadir.
Johnson ( 2000 ), yapngi arastirmada, akran istismarmm tanmu, boyutlan, ulkelere,
okula ve egitim sistemine gore farkh gorunumleri, akranlanm istismar eden ve
akranlan tarafmdan istismar edilen ogrencilerin ozellikleri, bu davramsm kiz ve
erkek ogrenciler arasmdaki farkh gorulme sekilleri gibi daha bircok alanda degerli
bulgulara ulasilrmsur.
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Amerika Birlesik Devletlerinde Finkelhor ve Dzibua-Leatherman
alan arasnrmasmda

10 ve 16 yaslanndaki

(1995), yaptiklan

2000 cocugun %67 sinin okul temelli

cinsel istismardan korunma programma kanldiklanru belirlenmistir.

Gibson ve Leitenberg (2000), 825 universite ogrencisi uzerinde yaptiklan sorvey tipi
arastirmada ilkokul yillannda okul temelli cinsel istismardan korunma programma
katilan universite ogrencilerinin katilmayanlara oranla yan yanya daha az istismara
maruz kaldiklanm rapor etmektedirler.

Tum dunyadaki arasurmacilar tarafmdan her 7 ogrenciden 1 'inin akran istismarma
ugradigi kabul edilmektedir.
Turberlt ve O' Toole (1982), yine ogretmenlerin istismar edilen cocugu fark etmesi
ve rapor etmesiyle ile ilgili bir arastirma yapmistir. Ogretmenlerin istismar edilen
cocugun

rapor

edilmesinde

hangi

etkenlerden

etkilendiginin

arastirmasi

amaclanmisnr. Bu arastirma daha once doktorlar ve hemsirelerle de yapilmisnr.
Bu ii9 kumenin,

istismann

nedenleri

hakkmda

soyledikleri

karsilasunlnusur,

Arastirmada veriler istisman betimleyen kisa hikayelerin kullamlmasi yoluyla elde
edilmistir.
Ogretmenlere

istisman

saptamada

ve

bildirmede;

ailenin

sosyo-ekonomik

durumunun etnik durumunun ve cocugun istismar sonucu gordugt; zarar diizeyinin
nasil etkide bulundugun bakilrmstir.

Sonucta her profesyonel kume, cocugun istismar sonucu aldigi hasan, istisman rapor
etmede en onemli etken olarak belirlemislerdir.
Bunun

yarnnda

azmhklann
Ogretmenler

doktorlann,

dusuk

sosyo-ekonomik

duzeydeki

ailelerin

ve

istismar olaylanm rapor etmeye daha egilimli olduklan gorulmustur.
istismann

nedenleri

olarak,

engelleme duzeyini ve stresi gostermislerdir.

daha 90k ailenin ruhsal

sorunlanm,
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Daha az sikhkla yoksulluk, egitim yetersizligi ve istismar edenin bu tur ortamda
yetismesi gibi nedenler saptanrmstir.
. Banda yapilan bu arastirmalardan cikanlabilecek genel sonuc, ogretmenlerin istismar
edilen cocugu rapor etme konusundaki isteksizlilerinin yasal yukumluluklerini
acikhkla bilememelerine, cocuk istismanm iyi tammamalanna ve belirtilerini
degerlendirmemelerine bagh oldugunu ortaya koymaktadir.

Aynca rapor etme durumunda yasayacaklanru dusundukleri bazi olaylar da onlan bu
konuda cekimser kilmaktadir. Ancak ogretmenlerin, cocuk istisman konusunda ve bu
konudaki yasal yiikiimliikleri hakkmda aydmlatilmasi ve rapor etme durumunda
kendilerine saglanacak korumamn aciklanmasmm, rapor edilen istismar olaylanmn
sayismda bir artisa neden olabilir.
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BOLUMIII
YONTEM

Bu bolumde arastirmanm modeli, evren ve omeklemin nasil secildigi tizerinde
durulmustur. Verilerin toplanmasmda kullamlan olcme aracmdan bahsedilmistir.
3.1 Arasnrmamn Ydntemi
Bu arastirma orta ogretim cocuklanna egitim veren brans ogretmenlerinin ve
pdr uzmanlarmm gorusleri dogrultusunda degerlendirilmek amaciyla yapilan nitel bir
cahsmadir.
Yapilan arastirmamn amaci, okullarda yapilan istismarm nerden dolayi yapildiguu ve
istismann cocuklar uzerindeki etkilerini ogretmen goruslerini alarak betimlemektir.

3.2 Arasnrmanm Deseni
Bu arastirma nitel bir arastirmadir. Nitel arastirmada amac butuncul bir
yaklasimla verilerin toplanmasidir, Nitel arasnrma cahsilan konuyu derinlemesine ve
aynntih bir biciminde incelemektedir. Cahsma, nitel arasnrma yontemlerinden biri
olan "durum cahsmasi" temel almarak gerceklestirilmistir,
Durum cahsmasi guncel bir olguyu kendi gercek yasam cercevesi (icerigi) icinde
cahsan, olgu ve icinde bulundugu icerik arasmdaki simrlann kesin hatlanyla belirgin
olmadigi ve birden fazla karut veya veri kaynagmm mevcut oldugu durumlarda
kullarulan, gorgul bir arastirma yontemidir (Yin, 1984).
Arastirma, Durum Cahsmasi desenlerinden biri olan "Butuncul Tek Durum"
desenine gore duzenlenmistir.
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Bu arastirma nitel bir arastirmadir. Nitel arastirmada amac butuncul bir
yaklasimla verilerin toplanmasidir, Nitel arastirma cahsilan konuyu derinlemesine ve
aynntili bir biciminde incelemektedir. Cahsma, nitel arastirma yontemlerinden biri
olan "durum cahsmasi" temel almarak gerceklestirilmistir.
Durum cahsmasi guncel bir olguyu kendi gercek yasam cercevesi (icerigi) icinde
cahsan, olgu ve icinde bulundugu icerik arasmdaki simrlann kesin hatlanyla belirgin
olmadigi ve birden fazla kamt veya veri kaynagmm mevcut oldugu durumlarda

kullamlan, gorgttl bir arastirma yontemidir (Yin, 1984).
Arastirma, Durum Cahsmasi desenlerinden biri olan "Butuncul Tek Durum"
desenine gore duzenlenmistir.
Tek durum desenlerinde, isminden de anlasilabilecegi gibi, tek bir analiz birimi (bir
birey, bir kurum, bir program, bir okul, vb) vardir (Yin, 1984). Arastirmanm
biitiinciil olarak kabul edilmesinin nedeni, tek analiz biriminin ( okul basansi-okul
basansizhgina iliskin gorusler) olmasmdandir. Tek durum deseni olarak kabul
edilmesinin nedeni Guzelyurt Ilcesinde uygulanmasmdandir.
Nitel veri toplama yontemlerinde en sik kullamlan gorusme yonetimidir,
Gorusme de bireylerin verilerini, goruslerini, deneyim ve duygulanm ortaya
cikarmasi ve karsihkh konusmayi temel almasidir (Yildmm Ve Simsek, 2005).

3.3 Evren Ve Orneklem
Gorusme yapmak iizere amach ve benzesik omekleme yontemi arastirma da
izlenmistir.
Arastirmanm omeklemini Guzelyurt Kurtulus Lisesi'nde gorev yapan 3
brans ogretmeni, 2 rehber ve psikolojik damsman, Sehit Turgut Orta Okulun da
gorev yapan 2 rehber ve psikolojik damsman ve 3 brans ogretmeni olusturmaktadir.
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Nicel arastmna gelenegi icinde gelisen, ancak nitel arastirmacilar tarafmdan
da suurli bicimde kullamlan olasihk temelli ornekleme yontemlerinin tersine amach
omekleme yontemleri, tam anlarruyla nitel arastirma gelenegi icinde ortaya cikrmsur.
Patton, (1987) yaptigi arastirmada , amach omekleme zengin bilgiye sahip oldugu
dusunulen durumlann derinlemesine cahsmasma olanak vermektedir. Bu anlamda,
amach omekleme yontemleri pek 90k durumda, olgu ve olaylann kesfedilmesinde ve
aciklanmasmda yararh olur (Yildmm & Simsek, 2008).

Benzesik ornekleme maksimum cesitlilik omeklemesinin tam tersi bir
omekleme yontemidir. Buradaki amac, kucuk, benzesik bir omeklem olusturma
yoluyla belirgin bir alt grubu tammlamaktir. Bu tfu grup gorusmelerinde optimum
sayi olan 6-8 kisiden olusturulacak gruplarda, acik uclu sorulara dayanan gorusmeler
yapilabilir (Yildmm & Simsek, 2008).

3.4 Veri Toplama Araci, Verilerin Toplanmasi Ve <;oziimlenmesi

Arastirmada toplanan verilerin degerlendirilmesinde betimsel analiz teknigi
kullamlrmstrr.

Bu arastirmada veri toplama araci olarak yapilandmlmis gorusme sorulan
kullarulmistir. Gorusme sorularmm belirlenmesinden once literatur taramasi
yapilrmstir. Aynca

bu sorulann olusturulmasmda uzman gorusleri ele almrmstir.

Gorusme sorulan 4 sorudan olusmaktadir ( Bkz. Ek-2: S.93).

Brans ogretmenlerinin ve rehber ve psikolojik damsmanlann goruslerinin
degerlendirilmesi amaci ile yapilandmlrrus gorusme ve betimsel analiz teknigi
kullamlnustir.
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Gorusme, bireylerin deneyimlerine, goruslerine, tutumlanna iliskin bilgi
edinmede kullamlan veri toplama aracidir.

Gorusme, onceden belirlenmis, ciddi bir amac icin yapilan, soru sorma ve
yamtlama tarzma dayah karsihkh ve etkilesimli bir iletisim surecidir (Yildmm &
Simsek, 2008).

Gorusme icin gonullu brans ogretmenler ve rehber ve psikolojik damsmanlar
daha onceden okullannda ziyaret edilmis, gorusme gunu ve zamam icin randevu
almrmstir,

Gorusmeler okullarda, ogretmenlerin bos saatlerinde, ogretmenler odasmda,
bos dersliklerde ya da okul kutuphanesinde yapilrmsnr. Gorusmeler ogretmenden
izin almdiktan sonra not tutularak yapilrrustir.

Yapilan gorusmeler ortalama 15-20 dakika surmustur. Arastirma amacma
uygun olarak belirlenen sorular brans ogretmenlere ve rehber ve psikolojik
damsmanlara arastirmaci tarafmdan yoneltilmistir.

Gorusme sirasmda arastirmaci brans ogretmenlerin ve rehber ve psikolojik
damsmanlann gereken bilgileri vermeleri ve rahat konusmalan icin uygun ortamlar
yaratmaya, sessizligi saglamaya, ogretmenleri yonlendirmeye ve konusmalan icin
tesvik etmeye ozen gostermistir.

3.5. Betimsel Analiz
Elde edilen veriler, daha onceden belirlenen temalara gore cozttmlenir.
Veriler, gorusme sorulan ya da boyutlan dikkate almarak da sunulabilir. Betimsel
analizde, gorusulen ya da gozlenen bireylerin goruslerini carpici bir bicimde
yansitmak amaciyla dogrudan ahntilara sikhkla yer verilir.
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Bu tur analizde amac, elde edilen bulgulan, duzenlenmis ve yorumlanrms bir
bicimde okuyucuya sunmaktrr. Bu amacla elde edilen veriler, once sistematik ve acik
bir bicimde betimlenir.
Daha soma yapilan bu betimlemeler aciklarur ve yorumlarur, neden-sonuc iliskileri
irdelenir ve bir takim sonuclara ulasihr. Ortaya cikan temalar iliskilendirilir,
anlamlandmhr ve ileriye yonelik tahminlerde bulunulur (Yildmm & Simsek, 2008).
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BOLUMIV
BULGULARVEYORUMLAR

Arastirmada elde edilen bulgular, sozii edilen dort soruya verilen yamtlar temel
almarak sunulmustur,
4.1.1 Okullarda cocuklar hangi tiir istismara maruz kahyor?
Gorusmecilere ilk olarak "okullarda cocuklar hangi tur istismara maruz
kahyor? sorusu sorulmustur. Sehit Turgut Orta Okulunda gorusulen rehber ve
psikolojik damsmanlann ikisi de en 90k cocuklann okullarda fiziksel ve duygusal
istismara ugradiklanm soylemislerdir.
Sehit Turgut Orta Okulundaki 1. rehber ve psikolojik darusmanlardan biri
ogrencilerin birbirlerine karsi 90k fazla fiziksel istismar, sozel olarak istismar
yaptiklanm ve kendi aralarmda birbirlerine karsi etiketlemelerde bulunduklanm dile
getirirken. 2. rehber ve psikolojik damsman ise fiziksel ve duygusal istismann
yamnda cinsel istismann yaslanndan dolayi cocuklann bu istismar turunu
yasabilecegini belirtmistir.
Sehit Turgut Orta Okulundaki 1. rehber ve Psikolojik damsmanm 1. soruya
iliskin aynntih bir sekilde gorusu; "Ogrenciler birbirlerine karsi sen aptalstn, beyin
ozurlusun,

stnifin tembelsin

ya da fiziksel ozelliklerinden

dolayt birbirlerini

etiketlemelerdir. Ornegin bir ogrenci gozluklu ise dart goz diye etiketlemesi, fiziksel
olarak birbirlerine

el sakalari yapmalart ya da sozel olarak birbirlerini

uzucu

sakalar yapmalardir.
Diger istismar turu olan cinsel istismartn da okullarda
duygusal

istismartn

sadece

ogrencilertn

arastnda

daha

gorulmesidir.

Ayrzca

cok yasanmastdir.

Ogretmenlerin pek fazla ogrencilere duygusal istismar uygulamadigtni belirtmistir. "
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2. rehber ve psikolojik damsmamn 1. soruya iliskin goril~ii su sekilde
olmustur; "Bahar donemlerinde daha cok kendi aralartnda taciz olmaktadir. Erkek
ogrenciler ktz ogrencileri bellerinden tutmalart cinsel istismara ugradtklanni
gostermektedir. "
"Bu olaytn saka olmadigtru ktz ve erkek ogrencilere anlayabilecekleri bir dille
anlatmak gerekmektedir.
Ayrica fiziksel olarak birbirlerine vurmalari

ve argo sozcukler

kullanmalari

duygusal olarak da istismara ugradtklanni gostermektedir. Cunki: guclt; olan zayif
olani kullandtgi argo sozcuklerle ezerek duygusal olarak bireyi cokuntuye
ugrattyor. "
Giizelyurt Kurtulus Lisesinde gorusulen rehber ve psikolojik damsmam 1.
soruya iliskin goril~ii su sekilde olmustur; "okullarda en cok fiziksel, sozel ve cinsel
istismar yasandigi gorusudur. " Cinsel icerikli istismarla ilgili olarak okulda
gozlemledigim bir istismar vakastni anlatacak olursam; erkek ogrencilerin ktz
ogrencileri davranislart ile taciz etmeleridir. Ornegin vucudun ozel bolgelerine
dokunmalandtr.
2. rehber ve psikolojik darn~mann:i l. soruya iliskin goril~ii su sekilde olmustur;
""okullarda

en cok fiziksel, sozel, duygusal, cinsel istismar ve akran isttsmart

yasandtgi gorusudur. Omegin okullarda ogrencilerin birbirlerine karst kirtci ve
kucuk durucu sozcukler kullanmalartdir. Bu da ogrencilerin birbirlerine duygusal
istismar uyduklartni gostermektedir. "
"Cinsel istismar olarak da ogrencilerin birbirlerini tahrik edici cinsel icerikli
sozcukler kullandtklarini soylemistir. "
Gorusulen Rehber ve psikolojik damsmanlann 1. soruya iliskin verdikleri
cevaplarda benzestikleri nokta; okullarda fiziksel, sozel ve cinsel istismann
yasanmasi gorusudur.
Farkhlastiklan nokta ise; Okullarda duygusal istismann ogrenciler arasmda
yasanmasi gorusudur.
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Guzelyurt Kurtulus Lisesinde gorusulen edebiyat ogretmenin l .soruya iliskin
gorii~u su sekilde olmustur; "Ogrenciler birbirlerine karst

duygusal ve jiziksel

istismar uyguluyorlar. Ileri derecede de argo sozcuk kullanzyorlar birbirlerine karsi
ayrtca biz ogretmenlerine de zaman zaman argo sozcukleri soyluyorlar. Cunku bu
tarz konusma sekli birbirleri arasznda normal karstlandigi icin argo sozcukleri
kullanma ogrenciler icin aliskanlik haline gelmistir. "
Cografya ogretmenin l.soruya iliskin gorii~u su sekilde olmustur: "Ogretmenler
actstndan kesinlikle istismar yoktur. Hicbir ogretmen cocuga karsi fiziksel ve sozel
istismar uygulamamaktadtr. Ogrencilerin kendi aralarznda jiziksel

istismar

yaygtndtr. Aynca ogrenciler arasznda kufur icerikli konusma da yaygtndtr.
Ogretmenlere karsi kufurlu bir konusma yaptzklarzna sahit olmadim,"
Matematik ogretmenin 1. Soruya iliskin gorii~u su sekilde olmustur; "oncelikle
istismar olgusu giderek okullarda artmaktadtr. Biz ogretmenier olarak istemeden de
olsa

cocuklara karsi ktnct konusabiliriz. Bunun nedeni de brans ogretment

oldugumuz icin cocuklarla stnif icerisinde 90k fazla vakit gecirmekteyiz. Bu yuzden
cocuklara karsi sinirli olabiliriz.
Ayni sekilde ogrencilerde bize argo sozcukler kullanabilmektedir. Buradan da
anlasilabilecegi gibi okullarda en 90k sozel icerikli duygusal istismar yasandigi
gorulmustur. "
Guzelynrt Kurtulus Lisesinde gorusulen brans ogretmenlerinin benzestikleri
nokta; ogrencilerin birbirlerine karsi fiziksel ve sozel icerikli duygusal istismar
uyguladiklan gorusudtlr. Farkhlastiklan nokta ise; ogrencilerin ogretmenlere sozel
icerikli duygusal istismar uyguladiklan gorusudttr.
Sehit Turgut Orta Okulunda gorusulen edebiyat ogretmenin l .soruya iliskin
gorii~u su sekilde olmustur; "okullarda en 90k duygusal istismarzn uygulandigtnt ve
ogrencilerin birbirlerine karsi ktnct bir sekilde konustugunu soyluyor.
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Ayrzca yaygtn bir derece de ogrenciler arastnda cinsel istismarzn yasandigtni dile
getirmislerdir. Ornegin erkek ogrencilerin ktz ogrencilere dokunmalarz ya da cinsel
icerikli sozcukleri kullanarak konusmalartdir. "
Cografya ogretmenin l.soruya iliskin gorii~il su sekilde olmustur: "Ogrenciler
arasznda surekli fiziksel istismarzn yasandigtru soylemistir. Tenefuslerde ogrenciler
oyun oynamak yerine birbirlerine tekme atarak kavga etmektedirler. Ayrzca
ogretmenlerinde ogrencilere karsi ktrtct sekilde konusmalartdir.
Ornegin ogrencilerine aptal diye hitap etmeleri. Bu tarz sozcukler cocuklartn onuru
zedelemektedir. Ve de arkadaslart onunde kucuk dusurmektedir.
Matematik

ogretmenin

1.

soruya

iliskin

gorusu

su

sekilde

olmustur; "ogretmenlerde ogrenciler de birbirlerine karsi duygusal istismar
uygulamaktadtr.Ogretmenler stntf icerisinde cocuklara sozel

icerikli kufur

etmektedir.Ayrzca ogrenctler saygtsiz ve seviyesiz bir sekilde birbirlerine hitap
etmektedir. "
Gorusulen brans ogretmenlerinin

1.

Ogrenciler birbirlerine karsi fiziksel

ve

soruya iliskin benzestikleri nokta;
sozel icerikli duygusal istismar

uygulamaktadir. Aynca kendi aralannda kufur iceren konusmalarda bulunuyorlar.
Farkhlastiklan nokta ise; Ogretmenlere karsi argo sozcuklerin kullarulmasidir. Ve de
ogretmenlerinde ogrencilere duygusal istismar uyguladigi gorustidtlr. Aynca cinsel
istismar uyguladiklan gorusudur.
Burada rehber ve psikolojik damsmanlann brans ogretmenlerle birlestikleri
nokta; Okullarda fiziksel, duygusal ve sozel istismann yasadigi gorusudur. Brans
ogretmenlerinin rehber ve psikolojik darusmanlardan

farkhlastiklan nokta ise;

ogretmenlerinde cocuklara duygusal istismar uyguladiklan gorusudur,

4.2.2 istismarm eocuklar iizerinde sizce ne gibi etkiler var?
Sehit Turgut Orta Okulunda gorusulen 1. rehber ve psikolojik darusmanlardan
2. soruya iliskin gorii~il. su sekilde olmustur;
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"Istismartn cocuklar iizerinde buyuk problem olmaktadtr. Kendine guven
konusunda problem yasamaktadtr. Depresyon, asagtltk kompleksi olur. Ayrica
fiziksel actdan yaralanmaktadtr. Cocuklarda utanc duygusu olur. Ornegin fiziksel
acidan gucli: olan gii<;siiz olant doverse cocukta utanc duygusu olusur. Cinsel
istismara ugrayan cocuklar sucluluk duygusu yasar cunku fiziksel olarak sorunu
kendini aramaktadtr. Toplum tarafindan dislanma olabilmektedir. "
2. rehber ve psikolojik danismanm 2. soruya iliskin goril~ii soyle olmustur:
"benlik saygtstni etkiler kuskular icine girer. Kendine verdigi degerle ilgili cattsmaya
girer. Farkli kisilik bozukluklartna neden olabilir.
"Sehit Turgut Orta Okulunda gorusulen rehber ve psikolojik darnsmanlann
benzestikleri nokta; Rehber ve psikolojik damsmanlann her ikisinin de istismara
ugrayan

cocuklarda

bahsetmeleridir.

farkh

kisisel

birtakim

bozukluklann

olabileceginden

Farkhlastiklan nokta ise; istismara ugrayan cocuklann toplum

tarafmdan dislanmasi gorusudtlr.
Giizelyurt Kurtulus lisesinde gorusulen rehber ve psikolojik damsmanm 2. soruya
iliskin goril~ii su sekilde olmustur; "Kendine olan guveni azalmaktadir. Derslerine
ilgisi motivasyonu dusmektedir. Kendi ile surekli bir catisma icine girmektedir.
Giizelyurt Kurtulus Lisesinde gorusulen 2. rehber ve psikolojik damsmanm 2.
soruya iliskin goril~ii su sekilde olmustur; " istismar edilen cocuklar hem aile icinde
hem sosyal cevreleri icinde hem de okulda kendi iclerinde yalntzdtrlar. Yasadigi act
ile bas basardilar. Fiziksel istismara ugrayan cocugun fiziksel, duygusal ve sosyal
yonden benligini tahrip olmaktadtr.
Cinsel istismara ugrayan cocuk sucluk ve utanc duyar. Ayni zamanda kendini gucsuz
ve caresiz hisseder. Kendine ve cevresine olan guven duygusu azalmaktadtr.
Ozellikle okuldan kacma ve basartda dusus gorulmektedir. "
Giizelyurt Kurtulus Lisesinde gorusulen rehber ve psikolojik damsmanlann ayni
goruste olduklan gorulmustur. Her ikisi de istismar edilen cocuklann iizerinde farkh
etkiler olabileceginden bahsetmektedirler. Farkhlastiklan nokta gorulmemistir.
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Giizelyurt Kurtulus Lisesinde gorusulen rehber ve psikolojik danismanm Sehit
Turgut Orta okulundaki rehber ve psikolojik damsmanlarla ayni fikirde oldugu
gorulmustur. Cunku 4 tane rehber ve psikolojik damsman istismara ugrayan
cocuklarda bir takim kisilik bozuklugu oldugunu belirtmistir.
3 rehber ve psikolojik damsmanm farkhlastigi nokta Istismann cocuklann derslerini
ve motivasyonu dil.~il.rdil.gil. goril~il.dil.r.
Sehit Turgut Orta Okulunda gorusnlen edebiyat ogretmenin 2. soruya iliskin
goril~il. su sekilde olmustur; "istismar tum bireyleri etkilemektedir. Fakat okulda
cocuklari 90k daha fazla etkilemektedir.
Cunku cocuklar istismar kavramt henuz tantmadan kendilerini istismar ugramts
buluyorlar.

lstismar,

cocuklartn

yalntzltk

duygusuna

kaptlmalartna

neden

olmaktadtr. "

Sehit Turgut Orta Okulunda gorusulen cografya ogretmenin 2. soruya iliskin
goril~il. su sekilde olmustur;

"okullarda

istismar farkli

boyutlarda

kendini

gostermektedir.
Bu yuzden istismar cocuklari bir 90k yonden etkilemektedir. Ozelliklede istismara
ugrayan

cocuk

icine

kapanik

olmaktadir. Ve

derslerinde

karsi

basartstz

olmakiadtrlar."

Sehit Turgut Orta Okulunda gornsulen matematik ogretmenin 2. Soruya iliskin
gorusu su sekilde olmustur; "istismara ugramis cocuklar hem sosyal cevre hem de
okul icerisinde kendini dislanmts hissetmektedir.
Ayrzca cinsel istismara ugrayan cocuklar sucluluk hissetmektedir.
guven konusunda 90k fazla sorun yasamaktadir.

Ve de kendine

En onemlisi de derslerinde 90k

basanstz olmaktadtrlar. "

Brans ogretmenlerinin benzestikleri nokta; istismann cocuklar iizerinde farkh
etkiler yarattigr ve derslerinde basansiz olduklan gorilsudtrr. Farkhlastiklan nokta
ise; cinsel istismara ugrayan cocuk kendine karsi sucluluk hissetmesi gorusudur.
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Giizelyurt kurtulus lisesinde gorusulen edebiyat ogretmenin 2. soruya iliskin
gorii~ii su sekilde olmustur; "Cocuklar uzerinde cok buyuk etkiler yarattigi psikolojik
olarak etkilendikleri gorusundedir. Arkadaslari ile iliskilerini de etkiledigini
belirtmistir. "
Cografya ogretmenin 2. soruya iliskin gorii~ii su sekilde olmustur; "Ruhsal
olarak icine kaparuk olabiliyorlar. Derslerini dinlemiyorlar. Ayrica bulundugumuz
c;ag internetteki site/er bulunduklari ortamlar cocuklari psikolojik

olarak

etkilemektedir. "
Matematik ogretmenin 2.soruya iliskin gorusu su sekilde olmustur; "Istismar
cocuklart cok agtr bir sekilde etkilemektedir. Stntf icerisinde derse karsi ilgilisizlik
de gorulmektedir. Psikolojik olarak cocuk uzerinde tedavi edilemeyen hasarlar
birakabilmektedir. Bu da cocugun ileriki yasamtni bir cok yonden etkileyebilir.
Brans ogretmenlerinin benzestikleri nokta; istismann cocuklan psikolojik
olarak etkiledigi ve bulunduklan ortamdan da · etkilendikleri gorii~iidiir. Aynca
derslerine karsi ilgisizlik oldugu gorusudur.
Farkhlastiklan nokta ise; istismann cocuklann derslerini etkiledigi ve internetin de
cocuklar iizerinde istismar konusunda buyuk bir etki yarattigr gorusudur.
Burada rehber ve psikolojik damsmanlarla brans ogretmenlerin birlestikleri
nokta; istismarm cocuklar iizerinde birtakim kisisel bozukluklara neden olabilecegini
gorusudur. Aynca cocuklann derslerine karsi motivasyonunu dii~iirdiigiigorii~iidiir.
Farkhlastiklan nokta ise, Bulundugumuz cagm istisman etkiledigi gorii~iidiir.Ve de
istismar yasayan cocuklann toplum tarafmdan dislandigi gorusudur,

4.3.3 Okullardaki eocuk istismarm nedenleri nelerdir?
Sehit Turgut Orta Okulunda gorusulen 1. rehber ve psikolojik damsmanm 3.
Soruya iliskin gorii~iisu sekilde olmustur;
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"Okulda ogrenci kendini korumak icin diger ogrenciye kufur edebilir. Kendini
otorite yonunden ogretmen yetersiz hissederse fiziksel yonden ogrenciye istismar
uygular.
Ogretmenin kisilik bozuklugu varsa da ogrenciye fiziksel ve duygusal yonden
istismar uygulamaktadtr.
2. rehber ve psikolojik damsmanm 3. Soruya iliskin gorusu su sekilde
olmustur;

"Ogrencilerin

cinsellik

konusunda

bilgilendirilmesi

gerektigini

belirtmistir. Cinselligin toplumda tabu oldugunu soylemistir.
Ailede cinsellik konusunda bilgi verilmemektedir. Ergenlik ve gelisim donemlerinde
okullarda bilgi verilmedigi icin cinsel istismar okullarda yasanmaktadtr. Ornegin
ktzlartn gogusleri ctkar ve okulda eger diger ogrenciler bu konuda bilgilendirilmedi
ise elle taciz olabilmektedir. Bu da cocugu utandtrmaktadtr. Cunku her birey
biriciktir. Eger cocuk cinsellik konusunda bilgilendirilse kendi istegi disinda
vucudunun parcalartni kimse tarafindan dokunulmayacagtni ogrenecekiir.
Okullarda istismartn nedeni olarak cocuklarin bilgilendirilmesinden dolayt
oldugunu belirtmistir. Yani cocuklartn cinsellik nedir? Taciz nedir? Saka nedir?
Konulannin bilinmesi gerekmektedir. "
Sehit Turgut Orta Okulundaki rehber ve psikolojik damsmanlann her ikisi de
okullarda yasanan istismannm nedenini farkh bir sekilde degerlendirmistir.
Farkhlastiklan nokta; ogrencilerin kendilerini korumak icin istismar uyguladiklanm
ve cocuklann istismar konusunda bilgilendirilmemesi gorusudur.
Guzelyurt Kurtulus Lisesindeki rehber ve psikolojik damsmanm 3. Soruya
iliskin gorii~ii su sekildedir;
"Ogretmenlerin kisilik bozuklugundan dolayi ogrencilerine fiziksel ve duygusal
istismar uygulamasidtr.
Cocuklartn evde yasadigi bir taktm sorunlardan dolayt okulda arkadaslartna
istismar uygulamasidir. "
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Giizelyurt Kurtulus Lisesindeki 2. rehber ve psikolojik damsmamn 3. Soruya
iliskin gorii~ii su sekildedir;
"Okullarda istismartn yaptlmastnin
taktm kisisel problemlerinin

iki sebebi vardtr. Ogretmenin kendisinin bir

olmast dan dolayt cocuklara sozel icerikli duygusal ve

fiziksel istismar uygulamasidir. "Ikinci sebepte cocugun arkadaslart
sorun yasamast

ve ailesi icinde

ile birtakim

istismar yasaniyorsa cocuk da cevresindekilere

istismar uygulamaktadtr. "

Giizelyurt kurtulus

Lisesindeki

rehber

ve

psikolojik

darnsmanlann

birlestikleri nokta; her ikisi de okullarda cocuk istismanmn ogretmenin kisisel
problemlerinden ve cocugun dis cevre de yasadigi sorunlardan dolayi istismar
uyguladiklan gorusundedirler.
Sehit Turgut Orta Okulundaki rehber ve psikolojik damsmanlar ile Giizelyurt
kurtulus lisesindeki rehber ve psikolojik damsmanlann ayni fikirde olduklan nokta:
Ogretmenlerin kisilik bozuklugundan dolayi ogrencilere fiziksel ve duygusal yonden
istismar uyguladigi ve ogrencilerinde yasadigi bir takim problemlerden dolayi da
birbirlerine istismar uyguladigi gorusudtir.
Farkhlastiklan nokta ise: cinsellik konusunda hem ailelerin hem de cocuklann
bilinclendirilmesi mi yoksa bilinclendirilmemesi gorusudur,
Sehit Turgut Orta Okulunda gorusulen edebiyat ogretmenin 3. soruya iliskin
gorii~ii su sekilde olmustur; "ogrenciler ev yasanttstnda siddet goruyorsa kendiside
siruf icerisinde arkadaslarina istismar uygulamaktadtr.
Ayrtca

ogretmenin

kisisel problemlerinin

olmasi

okullarda

istismann

nedeni

olabilmektedir. "

Sehit Turgut Orta Okulunda gorusulen cografya ogretmenin 3. Soruya iliskin
gorusu su sekilde olmustur; "okullarda istismartntn nedeni, ogrencilerin istismar
konusunda bilincsiz olmastdtr. Ve de istismarin ne anlama geldiginin ogrencilerin
tarafindan bilinmemesi okullarda istismar nedeni olmaktadtr. "
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Sehit Turgut Orta Okulunda gorusulen matematik ogretmenin 3. Soruya
iliskin gorusu su sekilde olmustur; "istismar
bilincsizdirler

konusunda

aileler

cok fazla

bu sebep den dolayt cocuklar sosyal cevre icerisinde

ugramakiadtrlar.

Bu yuzden de kendileri de okul icersinde arkadaslartna

istismara
istismar

uygulamaktadtrlar. "

Giizelyurt Kurtulus Lisesinde gorusulen edebiyat ogretmenin 3. soruya iliskin
goril~ii su sekilde olmustur; "Ogretmenin kisilik bozuklugundan

dolayt cocuklar

istismara ugrayabllmektedir. "

Guzelyurt Kurtulus Lisesinde gorusulen cografya ogretmenin 3. soruya iliskin
goril~ii su sekilde olmustur; "Ogrencilerin kendi kisisel hayatlartnda yasadiklan
birtakim problemlerden

dolayi ve okulda gunlerinin buyuk bir ktsmi ge<;tigi icin

okullarda istismar nedeni olarak gorulmektedir. "

Guzelyurt Kurtulus Lisesinde gorusulen matematik ogretmenin 3. Soruya
iliskin gorusu su sekilde olmustur; " ogretmenin kisisel problemleri varsa cocuklara
istismar uygulamaktadtr.

Ya da ogretmenm aile icerisindeki yasanttstnda

birtaktm ·

sorunlart varsa ogrencilertne karsi sinirli ve sabtrstz oldugundan onlart istismara
uygulamaktadtr. "

Burada da goriildiigii gibi brans ogretmenlerinin benzestikleri nokta;
ogretmenin kisisel sorunlannm olmasi ve cocuklann kendi kisisel sorunlannm
okullarda istismann bir nedeni olarak sayilmasi gorusudur.Farkhlasuklan nokta ise;
Okullarda istismann nedeni olarak ogrencilerin ve ailelerin

istismar konusunda

bilincsiz olmasi gorusudur.
Burada rehber ve psikolojik darusmanlarla brans ogretmenlerinin benzestikleri
nokta; Okullarda istismann nedenin ogretmenin kisisel sorunlanndan ve cocuklann
evde yasadiklan birtakim problemlerin okullarda istismann neden olabilecegi
gorustidur.
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Farkhlastiklan nokta ise; okullarda istismann nedeni cocuklann ve ailelerin cinsellik
konusunda bilgilendirmesi gorustidur.

4.4.4 Okullarda eoeuk istismarnn onlemek veya azaltmak icin neler yapilabilir
ve okullardaki istismar

fark ediliyor mu? Fark

edilmiyorsa neden fark

edilmiyor?
Sehit Turgut Orta Okulunda gorusulen 1. rehber ve psikolojik damsmanm 4.
Soruya iliskin goril~u su sekilde olmustur: "Okullarda istismar fark edilmektedir.
Brans ogretmenleri tarafindan daha 90k istismar olaylartna rastlamaktadtr.
Brans ogretmenlerinin rehber ve psikolojik dantsmanlara karstlasttklari istismar
olaylari hakktnda bilgi vermesi gerekmektedir. Aynca brans ve rehber ve psikolojik
dantsmanlartn isbirligi icinde caltsmasi gerekmektedir. "
Sehit Turgut Orta Okulunda gorusulen 2. Rehber ve psikolojik damsmanm
4.soruya iliskin goril~u su sekilde olmustur: "ogrenciiere yonelik bireysel gorusme
yapilabilir. Aileleri de bilinclendirmek icin seminerler duzenlenebilir.
Giizelyurt Kurtulus lisesinde gorusulen rehber ve psikolojik damsmanm 4.
Soruya iliskin goril~u su sekilde olmustur: "Cocuk korkulu tavtr sergiliyorsa ve
hareketleri farklt ise direk olarak istismara ugradigtni soylemek mumkun olabilir.
Brans ogretmenlerinde ogrencinin ozelliklerini taniyaytm felsefesi yoktur. Rehber ve
psikolojik

danismanlartn diger brans ogretmenleri ile isbirliginin olmasi

gerekmektedir.
Ornegin stntf icerisinde o gun cocugun durumu farklt ise rehber ve psikolojik
danismantn cocugu ozel olarak cekmesi gerekmektedir. Eger struf ogretmeni cocugu
yakin gorurse ogrenciyi cekip konusmasi yararli olabilir. Ayrtca rehber ve psikolojik
danismanlann isbirligi icinde olmasi gerekmektedir"
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Giizelyurt Kurtulus lisesinde gorusulen 2. rehber ve psikolojik damsmanm
4. Soruya iliskin gorustl su sekilde olmustur: "Istismar olgusu giderek fark edilmeye
baslamtsttr. Okullarda istismar olaylarz giderek artmaktadzr. Stnif icerisinde brans
ogretmenleri rehber ve psikolojik danismanlara gore daha fazla vakit gecirdikleri
icin istismar icerikli vakalara sikca rastlamaktadzrlar.
Bu yuzden

rehber

ve psikolojik

danismanlar

olarak

bizlerin

stnif icerisinde

ogrencilerle daha fazla vakit gecirmemiz istismar olaylarznz daha yakzndan gozleme
firsatz verecektir .. Ozelliklede brans ogretmenleri ile siirekli olarak isbirligi icinde
olunmasz gerekmektedir. "

Gorusulen 3 tane rehber ve psikolojik damsmamn benzestikleri nokta:
okullarda istismann ogretmenler tarafmdan fark edildigi ve rehber ve psikolojik
damsmanlann isbirligi icinde olmasi gorusudur.
Farkhlastiklan nokta ise; Sehit Turgut Orta okulundaki rehber ve psikolojik
damsmamn aileleri istismar konusunda bilinclendirme konusunda ortaya sundugu
goril~tur.
Guzelyurt Kurtulus Lisesinde gorusulen edebiyat ogretmenin 4. soruya iliskin
gorti~il su sekilde olmustur; "Okullarda istismar fark edilmektedir. Ozellikle brans
ogretmenleri

sznzjlarda

daha

90k

ders

verdikleri

icin

istismar

kolay fark

edilmektedir. 0 yuzden rehber ve psikolojik danismanlartn brans ogretmenleri ile is
birliginde olmasz gerekmektedir. "

Giizelyurt Kurtulus Lisesinde gorusulen cografya ogretmenin 4. soruya iliskin
goril~il ~u sekilde olmustur; "Brans ogretmenleri tarafindan fark edilmektedir. 0
yuzden brans ogretmenlerine

istismar konusunda

bilgi verilmesi gerekmektedir.

Ayrzca rehber ve psikolojik damsmanlartn isbirligi icinde caltsmasi gerekmektedir. "

Guzelyurt Kurtulus Lisesinde gorusulen matematik ogretmenin 4. Soruya
iliskin goril~il su sekilde olmustur;
"okullarda istismar olgusu daha brans ogretmenleri tarafindan fark edilmektedir.
Bunun sebebi

de stntf icerisinde

ogrencilerle

daha 90k vakit gecirmeleridir.

76

Okullarda istismart onlemek icin rehber ve psikolojik danismanlartn surekli olarak
iletisim icinde icin de olmasi gerekmektedir.

Ozelliklede ailelere ve ogrencilere

istismart tanutct ve de istismardan nasil korunacaklart ile ilgili olarak seminerler
yapilamasi gerekmektedir.

Burada da goruldugt; gibi 2 tane brans ogretrneni ayni fikirde olduklan nokta
ise; istismarm okullarda brans ogretmenleri tarafmdan fark

edildigi gorusudur,

Farklilastiklan nokta ise ailelere ve ogrencilere istismar konusunda seminer verilmesi
gorii~iidiir.
Sehit Turgut Orta Okulunda gorusulen edebiyat ogretmenin 4. Soruya iliskin
gorii~ii su sekilde olmustur; "istismar olaylari okullarda
tarajindan fark edilmektedir.
konferanslar

brans ogretmenleri

Okullarda istismari onlemek icin

istismar tamttci

verilmesi gerekmektedir. Ailelere istismardan cocuklartru korumak icin

neler yapmalart

ile ilgili seminerlerin

verilmesi

istismar

olaylartn

okullarda

azalmasina neden olacakttr. "

Sehit Turgut Orta Okulunda gorusulen cografya ogretmenin 4. Soruya iliskin
gorii~ii su sekilde olmustur; "okullarda istismar olaylan
dantsmanlartn is birlig: ve ailelerin bilinclendirilmesi
azalacakttr.

Brans

ogretmenlerine

de

istismar

rehber ve psikolojik

istismar olaylari okullarda
konusunda

bilgi

verilmesi

gerekmektedir. Cunku brans ogretmenleri rehber ve psikolojik danismanlardan daha
cok stnif icerisinde vakit gecirmektedirler.

Ve de istismar olaylartna daha cok tanik

olmaktadtrlar. Bu yuzden bilgilendirilmeleri

cocuklar

actsindan faydali olacakttr.

Ve bilincli bir sekilde istismar vakalartna mudahale edecektirler. "

Sehit Turgut Orta Okulunda gorusulen matematik ogretmenin 4. Soruya
iliskin gorii~ii su sekilde olmustur; "istismar konusunda aileleri ve ogrencileri
bilgilendirmek gerekmektedir. Cunku istismarla ilgili olarak ailelerin, ogretmenlerin
ve ogrencilerin bilgisi olursa farkindaltk duzeyleri artacakttr.
Ve istismar olaylan

okullarda giderek azalacakttr. Ayrtca rehber ve psikolojik

dantsman egitimcileri ile brans ogretmenlerin isbirligi icinde olmasi gerekmektedir.
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Burada rehber ve psikolojik damsmanlann ve brans ogretmenlerinin birlestikleri
nokta; Ok:ullarda istismarm brans ogretmenleri tarafmdan

fark edildigi gorusudur.

Ve de rehber ve psikolojik damsmanlann isbirligi icinde olmasi gerektigi gorusudur.
Aynca istismar konusunda bilgilendirici konferans verilmesidir.
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BOLUMV
SONU<: VE ONERiLER

5.1 Sonne

Arastrrmanm bulgulanna dayah olarak arastirmaci tarafmdan bulunan sonuclar
asagida siralanrmstir:

L'Yapilan arastirmada rehber ve psikolojik damsmanlar ve brans ogretmenler
okullarda en 90k fiziksel istismarm yasandigmi ve istismarm cocuklar iizerinde
farkh kisisel bozukluklara neden olabilecegini ifade etmislerdir, Gilgun (1999 ),
yaptigi bir arastirmada okullarda en 90k fiziksel cezamn uygulandigim soylemistir.

Aynca okullarda uygulanan fiziksel cezamn boyutu bilinmemektedir. Cocuklanmn
okullarda maruz kaldigi fiziksel istismar cocuklar iizerinde kisisel bozukluklara yol
actig; sonucu ile bagdastigi gorulmustur.

2.Bu arastirmada rehber ve psikolojik darusmanlar ve brans ogretmenler,
ogretmenlerin cocuklanna karsi duygusal istismar uyguladiklanm ifade etmislerdir.
Ornegin ogretmenin ogrenicine karsi alay edici ve arkadaslan karsmda kucuk durucu
tarzda konusmalandir.

Hyman (1986), yaptigi arastirma sonucunda okullarda gorulebilen, ogretmenlerin
duygusal istismara neden olan davrams cesitlerini soyle siralarmsnr; cocukla alay
etme, asagilayici ses tonu, ders d1~1 faaliyetlerinden men etme, dusttk performansi,
basansizhgi elestirme, isim takma, kul sonrasi ceza olarak ders yaptirma, diger
ogrencilerin cocugu asagilamalanna goz yumma, vurma, cirndikleme, kulak cekme,
ogrenciye bir seyler firlatma gibi davramslardir.
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3.Yapilan arastirmada rehber ve psikolojik damsmanlar ve brans ogretmenler,
cocuklann birbirlerine akran istisman uyguladiklanru belirtmistir.
Ornegin fiziksel olarak cocuklann birbirlerine "tekme ve tokat atmasi" gibi fiziksel
icerikli akran istisman uygulamalandir, Sozel olarak da cocuklann birbirleri ile alay
edeci sekilde konustuklanm ifade etmislerdir. Klinik Psikolog Dandul, yaptlg1
arastirmada; "Cocuklann ozellikle okullarda 90k sik karsi karsiya kaldiklan bir
durum olan akran istisman fiziksel olabilecegi gibi psikolojik de olabilir. Cocuklar
genel olarak 2 sekilde akran istismanna maruz kalabilirler. Bir tanesi fiziksel
zorbahktir. Tekme ya da tokat atma, itme, cekme, durtme bu kapsama girer. Digeri
de sozel zorbahktir. Burada da korkutma, sozle satasma, alay etme, dalga gecme,
kizdirma, tacizde bulunma, kucuk dusurme, ailesine hakaret etme, arkadasi hakkmda
cesitli yerlere cesitli sozler yazma, karsmdakinin kendini kottl hissetmesine neden
olacak sozler soyleme, hosa gitmeyen isim takma, soylenti cikanp yayma, arkadas
grubundan dislayarak yalmz birakma, oyun ve diger etkinliklere almama, engel olma
ve dovme tehdidinde bulunma gibi rahatsiz edici davramslar yer ahr." Akran
istismanm

§U

sekilde aciklayarak yapilan arastirma sonucu ile bagdasmaktadtr.

4.Bu arastirmada rehber ve psikolojik damsmanlar ve brans ogretmenler, okullarda

cocuklarm cinsel istismara ugradiklanm belirtmistir. Ornegin; erkek cocuklann kiz
cocuklara cinsel icerikli konusmalar yapmalan ve " erkek cocuklannm kiz
cocuklannm cinsel organlanna dokunmalan gibi". Cinsel icerikli davraruslarda
bulunmalandir.
Arastirma sonucundan da anlasilacagi gibi kiz cocuklann erkek cocuklara oranla
daha 90k istismara maruz kaldigi sonucu ortaya cikrrustir. Izmir Cocuk Istisman
Arastirma Grubu (2001 ), yaptigi arasnrma ile kurumlara gelen cocuklarda rastlanan
cinsel istismar olgulannm oram %38 olarak belirlenmistir.
Arastirmada, cinsel istismara ugrayan cocuklann % 85'ini kiz oldugu arastirma
sonucu ile bagdasmaktadir.
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5.Ara~tlrma sonucunda rehber ve psikolojik damsmanlan ve brans ogretmenleri
okullarda yasanan cocuk istismanmn nedeni olarak ailelerin istismar konusunda
bilinc olmalanm sebep gostermistir. Aynca ogretmenlerin de istismara mudahale
etme konusunda bilinc olduklan gorulmustur.

5.2 Oneriler
Arastirmadan elde edilen sonuclara yonelik olarak arastirmaci tarafmdan asagidaki
oneriler gelistirilmistir:

1.0kullarda fiziksel istismara yonelik olarak acik ve caydm cezalan ongoren ozel
yasal duzenlemeler gerceklestirilmelidir. Ve de okullarda fiziksel cezalarm
kaldmlmasi gerekmektedir.
Ogretmenlerin ogrencilere karsi daha anlayish olmasi gerekmektedir. Rehber ve
psikolojik damsman isbirligi ile disiplin kurulu olusturarak, Cocuklara

zarar

vermeyen fiziksel istismar icermeyen cezalann verilmesidir.

2.Duygusal istismar konusunda ogretmenlerin ve ailelerin bilinclendirilmesi
gerekmektedir. Rehber ve psikolojik damsman tarafmdan ailelere ve ogretmenlere
duygusal istismara ugrayan cocugun yasadigi tranvatik etkilerin anlanlmasi
gerekmektedir.
3.Ailelerin oncelikle cocugunun bulundugu okulun 'akran istisman' konusunda bir
politikasi olup olmadigmm ogrenmesi ve de her okulunda akran istisman onleme ve
mudahale etme programi

konusunda bir politika olusturmasi sarttir. Tum okul

personelinin akran istisman karsismda isbirligi icinde cahsmasi gerekmektedir.
4.0kullarda

cinsel

istismardan

uygulanmasi gerekmektedir.

korunma

programlarmm

duzenlenmesi

ve
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Rehber ve psikolojik damsmanlann
icinde cahsarak ogrencilerin

okul yoneticileri ve ogretmenler ile isbirligi

cinsel istismara karsi uyarnk, bilincli ve donammh

olmalanmn saglanmasidir.
5.0kullarda

istismar

yaygmligmi

aza

indirmek

ve

onlemek

icin

ailelere,

ogretmenlere, ycneticilere seminerler ve ogretici programlar yapilmahdir.

Omegin; okullardaki istismar cesitleri ve istisman onlerne konulannda

aileleri,

ogretmenleri ve de ogrencilcri bilgilendirmesi gerekmektedir.

6.0grenciler

okullarda rehber ogretmen tarafmdan istismar hakkmda ve istismara

maruz kaldiklannda kimlerden, hangi kurumlardan yardim alabilecekleri konusunda
bilgilendirilmelidir.

7.Rehber ve psikolojik damsmanlar tarafmdan istismar icerikli davramslar gosteren
ogrencilere empati, zorbaliga maruz kalan ogrenciler icin giriskenlik ve her iki gruba
da sosyal beceri egitimi verilmelidir.

8.0kullarda cocuk istismarmm tamsimn konmasmda ve onlenmesinde oncelikle okul
idaresinin, ogretmenlerin ve aynca rehberlik servisinin isbirliginin olmasi gerekir.

Bu konuda onlarm bilgi birikimine
Bununla

beraber

aileleri

ve motivasyonuna

de haberdar

ederek

gerekli

sahip olmalan
mercilere

gerekir.

basvurmalan

gerekmektedir.

9.Bundan soma okullarda cocuk istismanmn nedenlerinin hangi sebeplerden dolayi
yapildigim ve istismarm nasil onlenebilecegi konusunda nitel arastirma yapacak olan
arasnrmacilara;
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Bir egitimci olarak okullarda istismar nedenleri ve istismann nasil onlenecegi
konusunda daha fazla pdr uzmarn ile gorusme yapmahdirlar, Aynca istismar
konusunda ailelerle, ogrencilerle ve daha fazla sayida brans ogretmeni ile gorusme
yaparak degerlendirme yapmalan onemlidir. Cunku ailelerin okullarda var olan
istismar konusunda bilincli olmadiklanm dusunuyorum.

10.0kullarda cocuk istismanrun nedenlerinin hangi sebeplerden dolayi yapildignu ve
istismann

nasil

onlenebilecegi

konusunda

nitel

arasnrma

yapacak

olan

arastirmacilar; nicel cahsmalara da yer vermelidirler. Ve Kibns'in diger ilcelerinde
bulunan ortaokullarda ve liselerde gorev yapan brans ogretmenleriyle ve rehber ve
psikolojik darusmanlarla gorusmelidirler.
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EKLER
EKl
GORUSME FORMU
Arastirma Sorusu: llkogretimde cocuklar okullarda nerden dolayi istismara
ugradiklanru ogretmen goruslerine goruslerine gore degerlendirilmesi nasildir?

Okul:

.

Tarih

.

Baslangic saati:

Bitis saati:

Gorusme Yapilan Ogretmenin Adi:

.
.

Merhaba, ben Behiye AKACAN Yakin Dogu Universitesi Egitim Fakultesinde
yuksek lisans ogrenciyim. llkogretimde cocuklar okullarda nerden dolayi istismara
ugradiklanru ogretmen goruslerine gore degerlendirilmesi uzerine bir arastirma
yapmaktayim. Amacim sizlerin goruslerinden yola cikarak ortaogretim cocuklannm
okullarda hangi nedenlerden dolayi istismara ugradiklanm saptamak ve bu
istismanru cocuklar uzerinde ne gibi etkilere yol acngiru ogrenmektir. Aynca
cocuklann okullarda ne sikhkla istismara ugradiklanru belirmek icin ve de istismann
onlenmesi icin okullarda bir cahsma yapihp yapilmadignu ogrcnmek amacimi
olusturmaktadir.
Siz ogretmenlerle gorusme yapmamim nedeni istismanmn okullarda da
yasanmasidir. Ve de arastirmamda belirlemeye cahstigrm problem de okullarda
istismann

cocuklar tlzerindeki etkileri ortaya koymak oldugundan

dolayi

ogretmenlerle gorusme geregi duydum. Ve sizlerin goruslerinin okullarda istismarm
boyutlanmn ne derece de oldugunun saptanmasmda buyuk bir oneme sahip
olmasidir,
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Bu arastirmada ortaya cikacak olan sonuclann yapilacak arastirmalara ve programm
gelistirilmesine katkida bulunacagnu umit ediyorum.

Gorusme boyunca soyleyeceginiz her sey gizli kalacaknr ve verdiginiz
bilgileri arastirmaci dismda kimse gormeyecektir. Aynca arastirma sonucunu
yazarken adimz arastirma raporunda yer almayacaktir.

Gorusmeye baslamadan once belirtmek istediginiz bir dusunce ya da sormak
istediginiz bir soru var mi? Eger izin verirseniz gorusmeyi ses kayit cihazma
kaydetmek istiyorum. Bunun sizce bir sakincasi var rm? Bu gorusmenin yaklasik 4045 dakika surecegini dusunuyorum. Izin verirseniz sorulara baslayabilir miyim?
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EK2
GORU~ME SORULARI

1. Sizce okullarda cocuklar neden istismara maruz kahyor?
2. istismann cocuklar uzerinde sizce ne gibi etkiler yaratiyor?
3. Okullarda cocuk istismanm onlemek veya azaltmak icin herhangi bir cahsma
programi yapihyor mu?
4. Okullarda cocuk istisman sizce ne boyutlara ulasrmstir?
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