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ALTERNATIVE LEARNING TOOLS IN THE DETECTION AND PREVENTION OF
CHILD ABUSE: PROCHILD POSTERS
'Ug÷Uh\HVL Metin EKEN
(UFL\HVhQLYHUVLWHVLøOHWLúLP)DNOWHVL
ORCID NO: 0000-0002-8564-5902
g=(7
7UNL\H8OXVDO$MDQVÕWDUDIÕQGDQ\UWOPHNWHRODQ(UDVPXV3URJUDPÕ2NXO(÷LWLPL6WUDWHMLN
2UWDNOÕNODUH\OHPLNDSVDPÕQGDILQDQVHHGLOHQ3UR&KLOGNÕVDDGÕ\OD³dRFXNøVWLVPDUÕQÕ7HVSLW
YH gQOHPH\H <|QHOLN g÷UHWPHQ <HWHUOLOLNOHULQLQ *oOHQGLULOPHVL´ pURMHVL NDSVDPÕQGD
KD]ÕUODQDQEXoDOÕúPD oRFXNLVWLVPDUÕQÕQWHVSLWYH|QOHQPHVLQGHDOWHUQDWLI|÷UHQPHDUDoODUÕ
RODUDNNRQXPODQGÕUÕODQ3UR&KLOGSRVWHUOHULQLQ|÷UHWPHQ\HWHUOLOLNOHULQLJoOHQGLUPH\H\|QHOLN
LOHWLúLPVHO kapasitesini konu edinmektedir.
øOJLOLOLWHUDWUYHVDKDDUDúWÕUPDODUÕ, istismDUYDNDODUÕQÕQWHVSLWYH|QOHQPHVLQGH|÷UHWPHQOHULQ
URO YH |QHPLQH \|QHOLN FLGGL YXUJXODU WDúÕPDNOD ELUOLNWH |÷UHWPHQ \HWHUOLOLNOHULQLQ
JoOHQGLULOPHVLJHUHNOLOL÷LQLDFLOELUVRUXQDODQÕRODUDNLúDUHWOHPHNWHGLUProje bu sorunsaldan
hareket etmektedir ve V|]NRQXVXWHVSLWYH|QOHPHVUHoOHULQGHVWUDWHMLNELUSRWDQVL\HOLoHUHQ
|÷UHWPHQOHULQKHPNRQX\DLOLúNLQELOJLELOLQoYHIDUNÕQGDOÕNODUÕQÕKHPGHVRUXQDLOLúNLQVUHo
\|QHWLPLEHFHULOHULQLJoOHQGLUHUHN|÷UHWPH\HYH|÷UHQPH\HJoOELUúHNLOGHRGDNODQÕUNen,
|÷UHQFLQLQ EDúDUÕVÕQÕ YH HWNLQOLN GHUHFHVLQL ROXPVX] \|QGH HWNLOH\HQ IDNW|UOHUH YH RNXOODUÕQ
NDUúÕ NDUúÕ\D NDOGÕNODUÕ \HQL YH NDUPDúÕN ]RUOXNODUD \HWHUOL FHYDEÕ YHUPH\L DPDoODPDNWDGÕU
3RVWHUOHUEXDPDoODLOHWLOPHNLVWHQLOHQGúQFH\LHWNLOLELUúHNLOGHJHQLúNLWOH\HXODúWÕUDELOPH
NDSDVLWHVLYHoD÷ÕPÕ]ÕQJ|UVHO\|QHOLPOL|÷UHQPHPDQWDOLWHVLQHX\JXQOX÷XVHEHEL\OH projede
|QHPOLELU|÷UHQPHDUDFÕRODUDNNRQXPODQGÕUÕOPÕúWÕU
%X oHUoHYHGH oDOÕúPDGD, 3UR&KLOG SRVWHUOHULQLQ |÷UHWPHQ \HWHUOLOLNOHULQL JoOHndirmeye
\|QHOLNLOHWLúLPVHO NDSDVLWHVLQLQELOJLOHQGLUPH|÷UHWPHYHLNQDHWPHDPDoODUÕoHUoHYHVLQGH
HOHDOÕQPDVÕYHEXDPDoODUÕJHUoHNOHúWLUPHN\|QQGHNLLOHWLúLP stratejilerinin analiz edilmesi
DPDoODQPDNWDGÕU $UDúWÕUPDGD J|UQW WHPHOOL GRNPDQ NDWHJRULsinde nitelendirilebilecek
posterler nLWHOELUYHULDQDOL]L\|QWHPLRODUDNGRNPDQDQDOL]L\DNODúÕPÕ\OD HOHDOÕQPÕúWÕU6|]
NRQXVX\DNODúÕPoHUoHYHVLQGHVÕUDVÕ\OD SRVWHUOHULQUHWLPDPDoODUÕGR÷UXOWXVXQGD temel analiz
DODQODUÕ belirOHQPLú, EHOLUOHQHQDODQODUoHUoHYHVLQGHNRGODPDODUJHUoHNOHúWLULOPLú ve yorumlama
DúDPDVÕ\ODGDDQDOL]VUHFLVRQODQGÕUÕOPÕúWÕU$UDúWÕUPDGDposterlerin, ELOJLOHQGLUPHYH|÷UHWPH
DPDoODUÕ oHUoHYHVLQGH \HWHUOL ELU J|UQP DU] HWWL÷L LNQD HGLFL NDUDNWHUL\OH GH |÷Uetmenleri
|QHPOL ELU WRSOXPVDO VRUXQD NDUúÕ SURDNWLI ELU LOHWLúLP \DNODúÕPÕQD GDYHW HWWL÷L VRQXFXQD
XODúÕOPÕúWÕU
Anahtar Kelimeler: dRFXNøVWLVPDUÕ3RVWHU3UR&KLOGøOHWLúLP
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ABSTRACT
7KLV VWXG\ ZKLFK ZDV SUHSDUHG ZLWKLQ WKH IUDPHZRUN RI WKH ³Strengthening Teacher
Competencies for Child Abuse Detection and Prevention´SURMHFW shortly named as ProChild
funded under Erasmus+ Program School Education Strategic Partnerships action carried out by
the Turkish National Agency aimed to address ProChild posters in terms of their capacity in the
empowerment of teacher competencies as an alternative learning tool for the identification and
prevention of child abuse.
While relevant literature and field studies put a great emphasis on the role and significance of
teachers in the identification and prevention of abuses, they also indicate the need for the
empowerment of teacher competencies as an urgent issue to be solved. The project takes this
issue as its starting point and it strongly focuses on teaching and learning by empowering
teachers in terms of their relevant knowledge, conscience and awareness, and process
management skills, as teachers have a strategic potential in these identification and prevention
processes. The project aims to give a sufficient answer to the factors that adversely affect
student success and efficiency as well as the new and complicated challenges faced by schools.
In this project, posters are designated as an important learning tool owing to their capacity to
deliver the intended message to a large population in an effective manner and their compatibility
with the visual-oriented learning mentality of our age.
In this respect, the aim of the study is to discuss ProChild posters in terms of their
communicative capacity in the empowerment of teacher competencies within the framework of
the purposes of informing, teaching, and persuading and to analyze communication strategies
for the realization of these purposes. In the research, posters that could be listed in the imagebased document category are addressed through the document analysis approach as a qualitative
data analysis method. Based on this approach, main analysis areas were identified in line with
the production purposes of the posters, coding was carried out within the framework of the areas
identified and the analysis process was finalized with the interpretation phase, respectively. As
a result, it was concluded that posters seemed to be sufficient in terms of informing and teaching
objectives, and with their persuasive power, they called teachers to adopt a proactive
communication approach towards a significant social issue.
Keywords: Child Abuse, Poster, ProChild, Communication
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Çocuk İstismarının Tespit ve Önlenmesinde Alternatif Öğrenme Araçları:
Prochild Posterleri
Alternative Learning Tools in the Detection and Prevention of Child Abuse: Prochild Posters
6. ÇUKUROVA
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
5 ‐ 6 Mart 2021
ADANA, TÜRKİYE
D r. Ö ğ r. Ü y e s i M e t i n E K E N
Erciyes University
Faculty of Communication
metineken@erciyes.edu.tr

Çalışmanın Konusu (Subject of the Study)
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar
eylemi kapsamında finanse edilen ProChild kısa adıyla “Çocuk İstismarını Tespit ve Önlemeye Yönelik
Öğretmen Yeterliliklerinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında hazırlanan bu çalışma;
«çocuk istismarının tespit ve önlenmesinde alternatif öğrenme araçları olarak konumlandırılan ProChild
posterlerinin öğretmen yeterliliklerini güçlendirmeye yönelik iletişimsel kapasitesini konu edinmektedir.»

ProChild Projesi Hakkında
Proje Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar programı çerçevesinde sunulmuştur.
Avrupa Komisyonu’nun Okul Politikaları raporunda erken okul terkine yönelik ‘bütün okul yaklaşımı’ için
anahtar şartlar, birbirine kati şekilde bağlanmış beş tematik alan etrafında organize edilmiştir. Bunlardan
Öğrenci Desteği’ne yönelik tematik alanda, öğretmeye ve öğrenmeye güçlü bir şekilde odaklanırken,
öğrencilerin refahının da beslenmesi gerektiği vurgulanmakta, okulların, okul içinde ve dışında ortaya
çıkan zorbalık, mağduriyet, şiddet veya istismarın tespitinde önemli roller oynayabilecekleri
belirtilmektedir.
Hatta bunlarla baş etme stratejileri geliştirme bu bağlamda oldukça önemli görülmektedir. Erasmus+
Programı da eğitim alanına yönelik stratejik ortaklıklar kapsamında benzer şekilde ilişkili pek çok unsur
yanında “zorbalık (siber zorbalık dâhil) ve şiddet” formlarını ele almaya yönelik eylemleri öncelemektedir.

ProChild Projesi Hakkında
İlgili literatüre göre yukarıda belirtilen türden bir davranışın diğer pek çok sağlık sorunu yanında eğitim
başarısızlığı, okul terki, ders başarısında düşme, okula devam etmeme, konsantrasyon güçlüğü gibi
eğitimsel sonuçları bu öncelemenin nedenlerini anlaşılır kılmaktadır.
Bu önceleme aynı zamanda yukarıdaki formlar dikkate alınarak çocuk istismarına yönelik araştırma, yasal
düzenlemeler ve eğitim programları konusundaki öncü girişim ve uygulamalar nedeniyle Türkiye için
Avrupa işbirliğini önemli hale getirmektedir.
Bu sorunlu yanlara ve onu yönetebilmeye yönelik artan bilgi ve farkındalık, okulu erken terk etme ve
bunun sebep olduğu kayıplar ile mücadele etme yanında tüm öğrenciler için başarı olanağı sunmayı
destekleyecek yeterliklerin edinimini sağlayacaktır. İlgili araştırmalar öğretmenlerin bu konudaki eğitim
eksikliklerini ve bu konudaki gereksinimlerini açık bir biçimde ortaya koymaktadır.

ProChild Projesi Hakkında
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar
eylemi kapsamında finanse edilen ProChild kısa adıyla “Çocuk İstismarını Tespit ve Önlemeye Yönelik
Öğretmen Yeterliliklerinin Güçlendirilmesi” Projesi,
bu sorunsaldan hareket etmektedir ve bu konuların sağlıklı bir şekilde tespitinde 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.

Neden Poster?
Projenin en önemli entelektüel çıktılarından biri posterlerdir. Proje kapsamındaki posterler Notthingham
Trent Üniversitesi tarafından geliştirilmiş, partner ülke Erciyes Üniversitesi tarafından Türkçe’ye ve yeni
tasarımlara uyarlanmıştır. Ayrıca çıktılar, ek posterlerle desteklenmiştir.
Özellikle de görsel yönelimli dijital teknolojilerin, görme duyusunu öğrenme süreçlerinin en önemli
enstrümanlarından biri haline getirdiği günümüzde, görsel materyallerin eğitimdeki rolü ve önemi daha
belirgin bir hal almaktadır.
Posterler projede görsel bir iletişim aracı olarak ve iletilmek istenilen düşünceyi etkili bir şekilde geniş
kitleye ulaştırabilen bir bilgi kaynağı olarak konumlandırılmıştır.
Bilgilendirici, ikna edici ve öğretici yönleri son derece güçlüdür.
Bu yönleriyle de okulları 21. yüzyılın öğrenme ortamlarına dönüştürmeye yardımcı olma amacı
taşımaktadırlar.

Posterlerin Eğitici Karakteri
Özellikle gelişen görsel iletişim araçları ve de dijitalleşmeyle birlikte önemli ölçüde yaygınlaşan ve hayatımızın
vazgeçilmez bir parçası haline gelen görsellik, görme duyusunu öğrenme süreçlerinin en önemli enstrümanı
haline getirmiştir.
Dikkat Çekerek Alıcısını Güdüler
Dikkati Canlı Tutar
Kavramları Somutlaştırır
Bilginin Düzenlenmesini ve Alınmasını Kolaylaştırır
Anlaşılması Zor Konuları Basitleştirir

Prochild Posterleri, Proje kapsamında yürütülen araştırmalar neticesinde belirlen 5 temel alan etrafında yapılandırılmıştır.
Erciyes Üniversitesi proje ekibi de bu posterlere ek olarak proje araştırma sonuçlarından hareketle yeni posterler eklemiştir.
DÖRT
AŞAMADA
ÇOCUK
İSTİSMARINA
İLETİŞİMSEL
YAKLAŞIM

GENEL
İSTİSMAR

FİZİKSEL
İSTİSMAR

FİZİKSEL VE
PSİKOLOJİK
İSTİSMAR

CİNSEL
İSTİSMAR

İHMAL

TESPİT VE
YAKLAŞIM
İLETİŞİMİ

FİZİKSEL
İSTİSMAR

ÖNLEYİCİ
İLETİŞİMİ

RAPORLAMA,
BİLDİRİM
İLETİŞİMİ

1. Seri‐Temel
Stratejiler
Main Strategies
Posterlerde iki aşamalı bir strateji
kullanılmış; bu çerçevede sorunun
açıklanması bağlamında öncelikle i.)
sorunun tanımı yapılmış sonrasında ise
ii.) soruna ilişkin belirtiler alt başlıklar
halinde ifade edilmiştir.
Belirtilerin
alt
başlıkları
«genel
istismarda»
i.)
duygu
durum
değişiklikleri, ii.) davranış değişiklikleri,
iii.) kişilerarası davranış değişiklikleri;
«fiziksel istismarda ise» i.) fiziksel
göstergeler ii.) davranış değişiklikleri,
şeklinde ifade edilmiştir.
Posterlerde kullanılan bu stratejiler,
projenin ilk adım posterleri olarak
tasarlanan bu materyallerin temelde
«bilgilendirme» ve «öğretme» amacına
yönelik olduğunu göstermektedir.

1. Seri‐Temel
Stratejiler
Main Strategies

Devam eden bu posterlerde iki aşamalı
strateji devam ettirilmiş; bu çerçevede
sorunun
açıklanması
bağlamında
öncelikle i.) sorunun tanımı yapılmış
sonrasında ise ii.) soruna ilişkin
belirtiler alt başlıklar halinde ifade
edilmiştir.
Belirtilerin
alt
başlıkları
«cinsel
istismarda» i.) fiziksel belirtiler ve iii.)
duygusal ve davranışsal belirtiler;
«fiziksel istismarda ise» i.) ebeveyn
çocuk ilişkisi ii.) çocuktaki davranış
değişiklikleri, şeklinde ifade edilmiştir.
Posterlerde kullanılan bu stratejiler,
projenin ilk adım posterleri olarak
tasarlanan bu materyallerin de temelde
«bilgilendirme» ve «öğretme» amacına
yönelik olduğunu göstermektedir.

1. Seri‐Temel
Stratejiler
Main Strategies
Serinin son posterinde de iki aşamalı
strateji devam ettirilmiş; bu çerçevede
sorunun
açıklanması
bağlamında
öncelikle i.) sorunun tanımı yapılmış
sonrasında ise ii.) soruna ilişkin
belirtiler alt başlıklar halinde ifade
edilmiştir.
İhmal davranışının yer yer fiziksel, yer
yer duygusal ve psikolojik ve yer yer de
ilgi ve bakımla ilgili olması sebebiyle
belirtiler üç başlık altında i.) Fiziksel
İhmal, ii.) duygusal ihmal ve iii.) diğer
belirtiler şeklinde sunulmuştur.
Serinin son posterinde kullanılan bu
stratejiler de «bilgilendirme» ve
«öğretme» amacına yöneliktir.

2. Seri‐Temel
Stratejiler
Main Strategies
2. seri posterler öğretmenlere, çocuk
istismarına
yönelik
etkili
iletişimsel
yaklaşımının
aşamalarını
benimsetmeyi
amaçlayan ürünlerdir.
Bu çerçevede serinin ilk posteri söz konusu
aşamalara ilişkin farkındalık çerçevesi
üretmeyi amaçlamaktadır.
Öğretmenlerin
yalnızca
i.
istismarın
tespitinde
değil,
ii.
rapolama
ve
bildiriminde, iii. destek ve izleme
süreçlerinde ve iv. önleyici iletişimle olası
problemlerin önüne geçmede rol ve
sorumluluklarına vurgu yapmaktadır.
Ayrıca etkili iletişime yapılan vurguyla da söz
konusu süreçleri ele almadaki iletişim
gereksiniminlerine işaret etmektedir.
Sonrasında her bir aşama yeni bir posterle
açıklanmaktadır.
Bu çerçevede «tespit ve yaklaşım» başlıklı
posterde öncelikle i. öğretmenlerin süreçteki
rol ve önemine değinilmiş ii. sonrasında
tespite yönelik uygun yaklaşım ilkeleri
sunulmuş iii. son olarak da neler
yapılabileceği ifade edilmiştir.

2. Seri‐Temel
Stratejiler
Main Strategies
Raporlama ve Adli Bildirim sorumluluğuna
ilişkin posterde de üçlü bir strateji
izlenmiştir.
Bu çerçevede istismar vakalarının adli
bildiriminde
i.
yasal
ve
insani
sorumluluğa
vurgu
yapılmış,
ii.
raporlama ve bildirim aşamalarında
neler
yapılabileceği
ve
nelerden
sakınılması gerektiği ifade edilmiş, son
olarak da iii. Nereye bildirimde
bulunulacağına ilişkin somut bilgilendirici
içeriklere yer verilmiştir.
Destek ve İzleme sürecine yönelik
posterde ise i. konuya ilişkin planlamanın
önemine yönelik vurgu ile başlanmış, ii.
tanım yoluyla destek ve izlemenin ne
olduğu anlatılmış, ilgili literatürden
hareketle,
söz
konusu
süreçteki
sorumluluğun
sadece
rehber
öğretmenler ve okul yönetiminde
olmadığı vurgusu üzerinden iii. tüm
öğretmenlerin süreçteki sorumluluğu
ifade edilmiş. Son olarak da sürece
yönelik iletişim bileşenleri iv. ne
yapılabilir başlığı altında sıralanmıştır.

2. Seri‐Temel
Stratejiler
Main Strategies
İkinci serinin son posterinde ise dörtlü
bir strateji geliştirilmiştir. Öncelikle i.
istismar
vakaları
henüz
ortaya
çıkmadan önleyici yaklaşımın önemi
vurgulanmış, ii. sonrasında öğretmen
merkezli
önleyici
iletişimin
bileşenlerinden ilki olan ebeveynlerle
iletişim maddeler halinde açıklanmış,
iii. ardından idare ve rehberlik servisi
ile iletişim ve son olarak da iv.
öğrencilerle iletişim süreçleri maddeler
halinde açıklanmıştır.

Bu çerçevede ikinci seri posterlerin «bilgilendirme» ve «öğretme» yanında «ikna
etme»ye de odaklanan bir strateji izlediği ifade edilebilir. Söz konusu posterlerde
farkındalığın iletişimsel kapasiteyle arttırılmasına yönelik ikna edici vurgu önem arz
etmektedir.
Tüm bunlardan hareketle ProChild posterlerinin bilgilendirme ve öğretme amaçları
çerçevesinde yeterli bir görünüm arz ettiği, ikna edici karakteriyle de öğretmenleri
önemli bir toplumsal soruna karşı proaktif bir iletişim yaklaşımına davet ettiği sonucu
kaydedilebilir.
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CUKUROVA 6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC
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21.02.2021
REF: INVITATION FOR A CONFERENCE

Dear Assist. Prof. Dr. Metin EKEN
Herewith, the international scientific committee is happy to inform you that the peer-reviewed draft
paper entitled “ALTERNATIVE LEARNING TOOLS IN THE DETECTION AND
PREVENTION OF CHILD ABUSE: PROCHILD POSTERS” has been accepted for oral
presentation as well as inclusion in the conference proceedings of the CUKUROVA 6th
INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE to be held in Adana,
Turkey during 5 - 6 March 2021.

We are looking forward to hearing from you.
With Warmest Regards

Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK
Head of Congress

Reference: https://www.iksadkongre.net/
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