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ÖZET
ProChild; çocuk istismarını tespit ve önlemeye yönelik öğretmen yeterliliklerinin güçlendirilmesini amaçlayan ve bu kapsamda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Okul Eğitimi
kategorisinde desteklenen bir stratejik ortaklık projesidir. Proje; çocuk istismarını tespit ve önlemeye dönük stratejik bir potansiyel içeren öğretmenlerin hem konuya ilişkin bilgi, bilinç ve farkındalıklarını hem de soruna
ilişkin süreç yönetimi becerilerini güçlendirerek öğretmeye ve öğrenmeye güçlü bir şekilde odaklanırken, öğrencinin başarısını ve etkinlik derecesini olumsuz yönde etkileyen faktörlere ve okulların karşı karşıya
kaldıkları yeni ve karmaşık zorluklara yeterli cevabı vermeyi amaçlamaktadır. Öğretmenler için Çocuk İstismarını Değerlendirme ve Yönetme Rehberi, projede önemli bir öğrenme aracı olarak konumlanmıştır.
Çocuk istismarı; gözle görülebilen ya da ilk bakışta fark edilemeyen fiziksel belirtiler yanında bir takım ruhsal bulgular ve davranış değişiklikleri ile sonuçlanabilen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Okul ise,
çocukların aile dışında en yoğun vakit geçirdikleri ortamlar arasındadır. Bu sebeple gerek öğretmenler gerekse de okul yönetimleri, çocuk istismarıyla mücadele sürecinde önemli ve hassas bir role sahiptir.
Ülkemizde gerek mezuniyet öncesi dönemde gerekse meslek içi eğitim döngüsünde çocuk istismarına yönelik standart bir müfredat bulunmadığı gibi, bir öğretmenin istismarı öğrenmesini takiben, süreci nasıl
yöneteceği ile ilgili bir uygulama birliği de bulunmamaktadır. Bu aşamada, çocuk istismarı ile ilgili genel bilgiler yanında, çocuk istismarı şüphesi taşıyan öğretmenlerin karşılaşabileceği sorunları ve çözüm yollarını
gösteren, uygulama standardı sağlayan bir rehbere ihtiyaç bulunduğu açıktır. Bu rehberin, çocuk istismarının tespiti ve istismarla mücadele adına tüm okullarda uygulanabilir etkin bir araç olarak yer bulması beklenmekte,
güçlü bir aktarım potansiyeli taşıdığı değerlendirilmektedir.
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ABSTRACT
ProChild is an Erasmus+ project supported under the category of strategic partnership which is being conducted by the National Agency of Turkey, School Education Program for detection and prevention and to
strengthen teachers' competence in the field of child abuse. While focusing on the factors that negatively affect the success and effectiveness of the students and the new factors faced by schools and aims to provide
adequate answers to complex challenges; the project aims to enhance the ability for detecting and preventing child abuse by teachers who are of strategic potential and their knowledge and awareness of the issue as well
as a strong focus on teaching and learning by strengthening their process management skills related to the problem. Guide for Teachers to Assess and Manage Child Abuse is an important learning tool in this project.
School is among places where children spend most of their time outside the family. For this reason, both teachers and school administrations have an important and sensitive role in the process of combating child
abuse. In our country, there is no standard curriculum for child abuse both in the pre-graduation period and in the vocational training cycle, and there is no implementation union on how a teacher will manage the process
after learning about child abuse. It is expected that this guide will find a place in all schools as an effective tool for detecting and combating child abuse, and it is considered to have a strong transfer potential.
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GİRİŞ
Ülkemizde gerek mezuniyet öncesi dönemde gerekse meslek içi
eğitim döngüsünde çocuk istismarına yönelik standart bir müfredat
bulunmadığı gibi, bir öğretmenin istismarı öğrenmesini takiben,
süreci nasıl yöneteceği ile ilgili bir uygulama birliği de
bulunmamaktadır. Bu aşamada, çocuk istismarı ile ilgili genel
bilgiler yanında, çocuk istismarı şüphesi taşıyan öğretmenlerin
karşılaşabileceği sorunları ve çözüm yollarını gösteren, uygulama
standardı sağlayan bir rehbere ihtiyaç bulunduğu açıktır.
ProChild projesi de çocuk istismarını tespit ve önlemeye yönelik
öğretmen yeterliliklerinin güçlendirilmesi amacı ile planlanan ve bu
kapsamda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan
Erasmus+ Programı Okul Eğitimi kategorisinde desteklenen bir
stratejik ortaklık projesidir. Proje; çocuk istismarını tespit ve
önlemeye dönük stratejik bir potansiyel içeren öğretmenlerin hem
konuya ilişkin bilgi, bilinç ve farkındalıklarını hem de soruna ilişkin
süreç yönetimi becerilerini güçlendirerek öğretmeye ve öğrenmeye
güçlü bir şekilde odaklanırken, öğrencinin başarısını ve etkinlik
derecesini olumsuz yönde etkileyen faktörlere ve okulların karşı
karşıya kaldıkları yeni ve karmaşık zorluklara yeterli cevabı
vermeyi amaçlamaktadır. Bu poster sunumunda da, proje
çıktılarından birisi olan Öğretmenler için Çocuk İstismarını
Değerlendirme ve Yönetme Rehberi rehberi tanıtılmıştır.

TARTIŞMA

Rehber’in ilk bölümünde, çocuğun tanımı ve gelişimsel özellikleri
ele alınmış, bu çerçevede bebeklik dönemi, ilk çocukluk dönemi,
okul öncesi dönem, ilkokul dönemi ve ergenlik dönemi hakkında
bilgi verilmiştir.
İkinci bölüm, çocuk istismarı kavramsallaştırmasına ayrılmıştır.
Bu bölümde:
Çocuk istismarının ne olduğu,
Çocukla ilişkili faktörler, anne-bana ya da bakıcı ile ilişkili
faktörler, ilişkisel-sosyal faktörler, çevresel-toplumsal faktörler
sınıflandırmasıyla risk faktörleri,
İhmal, fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar
sınıflandırmasıyla çocuk istismarı türleri ve ilişkili bulgular ele
alınmıştır.
Üçüncü bölüm çocuk istismarının sonuçlarına odaklanmış ve söz
konusu sonuçlar:
 Fiziksel sonuçlar,
 Ruhsal sonuçlar,
 Sosyal-toplumsal sonuçlar başlıklarıyla sınıflandırılmış ve
detaylandırılmıştır.
Dördüncü bölüm, çocuk istismarını önlemede okulun ve
öğretmenlerin rolüne ayrılmıştır.
Bunun temel nedeni çocuğun ailesi dışında en çok zaman
geçirdiği yer olan okullarda çocukların, en sık öğretmenle temas
halinde olmaları, dolayısı ile öğretmenlerin, çocuklarla yakın ilişki
kurarak çocuk istismar-ihmalini belirleme ve bunlara müdahale
etme konusunda anahtar bir rol oynamalarıdır.
Beşinci bölüm, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Türk Ceza Kanunu,
Çocuk Koruma Kanunu, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Medeni
Kanun detaylarıyla konunun hukuki boyutuna odaklanmıştır.
Altıncı ve yedinci bölümler ise Bildirim Yükümlüğü ve
Kurumlararası İşbirliği başlıklarıyla görev ve sorumluluklar ile
süreç yönetimini ele almaktadır.

Çocuk istismarı; gözle görülebilen ya da ilk bakışta fark
edilemeyen fiziksel belirtiler yanında bir takım ruhsal bulgular ve
davranış değişiklikleri ile sonuçlanabilen önemli bir halk sağlığı
sorunudur. Bu kapsamda çocuk istismarı ile karşılaşma
potansiyelleri itibarı ile sağlık çalışanları, sosyal hizmet görevlileri
(sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı, psikolog), kreş çalışanları,
çocuklarla ilgili işleri takip eden kolluk görevlileri, vb. meslek
mensupları yanında öğretmenlerin de çocuk istismarı bulgularına
yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerinin artması çok değerlidir. Zira
okul, çocuk istismarının tespit edilmesinde en önemli alandan biri
olarak dikkat çekmektedir. Dolayısı ile öğretmenlerin istismar ve
ihmale maruz kalan çocukları tespit etme konusunda rol almaları,
çocuklara yönelik koruyucu tedbirlerin alınması açısından kritik
öneme sahip bulunmaktadır. İstimara ve ihmale maruz kalan
çocukların belirlenmesi amacı ile öğretmenlerin bilgi düzeylerinin
arttırılması ile sadece istismarın tespiti değil, diğer alan
profesyonelleri ile işbirliği içinde önleyici ve koruyucu tedbirlerin
alınması da mümkün olabilecektir. Bu kapsamda hizmet içi eğitim,
tarama amacı ile standardize edilmiş bir gerecin varlığı ve bildirim
sisteminin oluşturulması gerekliliği kaçınılmazdır.
SONUÇ
Bu rehberin, çocuk istismarının tespiti ve istismarla mücadele
adına tüm okullarda uygulanabilir etkin bir araç olarak yer bulması
beklenmekte,
güçlü
bir
aktarım
potansiyeli
taşıdığı
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda bu rehber ile öğretmenlerin;
mağdur çocukta istismar belirti ve bulgularını fark edebilmek için
çocuk istismarına yol açan etkenler kadar, istismarın sonuç ve
yansımaları hakkında bilgi sahibi olmaları ve böylelikle;
 Önleme çalışmalarını,
 Okul ortamında istismarı önleme ve mağdur çocuğu fark
edebilme/belirleme becerilerini,
 Mağdur çocuğa doğru ve uygun yaklaşım sergileme
yeterliliklerini,
 Adli bildirimde bulunma sorumluluklarını yerine getirebilme
kapasitelerini,
 Okul rehberlik servisi ile işbirliği sürecinin getirdiği mesleki
yeterlikleri güçlendirmeleri beklenmektedir.

15 EKİM 2021, CUMA
I. POSTER BİLDİRİ TARTIŞMA OTURUMU
Poster Tartışma 4 (P48-P62) / 21:20-21:35
Oturum Başkanları: Dr. Zeynep Belma Gölge, Dr. Seda Bayraktar
P48

NARSİSİSTİK PSİKOPATOLOJİ VE ŞİDDET

Osman Sezer ERİM, Gizem HÜROĞLU,
Abdullah KAHRAMAN

P49

MAĞDUR SUÇLAYICILIK: TÜRKİYE’DEKİ ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK DERLEMESİ

Tuğba MAVRUK, Alpay GÜDER, Ezgi
ILDIRIM,

P50

TRAVMA SONRASI STRESÖR FAKTÖRLERİN TETİKLEDİĞİ MYOKARD
ENFARKTÜSÜ - OLGU SUNUMU

Okan KILINÇ, Mehmet ATILGAN,
Hüseyin Uğur BAKAN, Gökçe İBZE

P51

ÖĞRETMENLER İÇİN ÇOCUK İSTİSMARINI DEĞERLENDİRME VE YÖNETME
REHBERİ

Haşim ASİL, Esra DEMİRCİ, Sevgi
ÖZMEN, Çağlar ÖZDEMİR

P52

İDEAL MAĞDUR VE MAĞDUR HİYERARŞİSİ KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE
TRANSFOBİK CİNAYETLER
OLAY YERİNDE BİYOGÜVENLİK: BİYOLOJİK GÜVENLİK FORMU ÖNERİSİ VE
OLAY YERİNDE BİYOLOJİK AJAN TESPİTİ

Osman Sezer ERİM, Barışhan
ERDOĞAN,
Tuba TÜRK ÇINAR

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYİNİN COVİD-19
SIRASINDAKİ STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ VE PSİKOLOJİK BELİRTİLER
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
TÜTÜN YOKSUNLUĞU VE AŞERME: 3 OLGU

Fatma Mahperi ULUYOL, Asena Öykü
ÖZEK, Nurcan ŞENLİLER

P56

BİR İNTİHAR GİRİŞİMİNİN ETYOLOJİSİ: PSİKİYATRİK HASTALIK MI? CİNSEL
SALDIRI MI?

Bekir KARAMAN, Ramazan ÖZTÜRK,
Özlem EREL

P57

ERKEN YAŞTA EVLİLİK İZNİ İÇİN ADLİ TIP POLİKLİNİĞİNE YÖNLENDİRİLEN
OLGULARIN DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SERİSİ

Mehmet Levent TARIMER, Umur Utku
YILDIRIM, Mert TUNÇ, Zuhal
UZUNYAYLA, Ümit ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU

P58

VELAYET DAVALARINDA CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARINA YAKLAŞIM

Nesimi Cem DUMAN, Ömer KURTAŞ,
Rıza YILMAZ, Başar ÇOLAK

P59

ADLİ TIP UYGULAMALARINDA SALDIRGAN HASTA; BİR OLGU SUNUMU

Gökhan AKTÜRK, Mehmet Alp İNCE,
Halis DOKGÖZ, Nursel GAMSIZ BİLGİN,
Hakan KAR

P60

KOMPLEKS İNTİHAR GİRİŞİMİ: BİR OLGU SUNUMU

Emirhan ESKİCİOĞLU, Emre Nuri İĞDE,
Zuhal ÖZLÜOĞLU, Aysun BALSEVEN
ODABAŞI, Mehmet CAVLAK

P61

YARIM KALAN ÇOCUKLUK

Aysel GÜRDAŞ, Müjdat ERARKADAŞ,
Şahika Gülen ŞİŞMANLAR, Ömer
KURTAŞ, Rıza YILMAZ, Başar ÇOLAK

P62

ADLİ BİLİMLERİN CİNSEL YÖNELİMLERE BAKIŞI

Mert Onur ÖZDEMİR, Elif Demet
KARANFİL, Emin BİÇEN, Akça TOPRAK
ERGÖNEN

P53
P54

P55

Sunay FIRAT, Mehmet Aykut ERK

HAŞİM ASİL

