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Özet
Literatürde, çocukluk çağında en çok karşılaşılan şiddet türünün çocuk 
istismarı olduğu söylenirken, istismar türleri içinde en zor fark edilenin ise 
cinsel istismar olduğu ifade edilmektedir. Araştırmamız, bir çok nedenden 
dolayı bastırılan, inkar edilen ve görmezden gelinen çocukluk dönemi 
cinsel istismarı ile karşılaşabilecek olan öğretmen ve okul yöneticilerinin 
bu durumlardaki tutum ve davranışlarını ortaya koymaya çalışılmaktadır. 
Araştırma için nitel araştırma yöntemi kullanılmış, öğretmen ve okul 
yöneticileriyle yapılan görüşme için, yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Örneklem olarak seçilen okullar, İstanbul Bahçelievler 
İlçesinde 4+4+4 sistemi ile dönüşümü tamamlanarak 2013-2014 Eğitim 
Öğretim Yılı’ndan itibaren biri ilk diğeri ortaokul olarak hizmet vermeye 
başlayan, birbirine yakın mesafelerdeki iki okuldur. Bu okullarda 
öğretmenlik yapan farklı branşlardaki öğretmen ve okul yöneticileri ile 
görüşmeler yapılmıştır. Yapılan bu görüşmelere içerik analizi uygulanmıştır. 
Bu sayede öğretmen ve okul yöneticilerinin cinsel istismar durumlarında 
nasıl bir tutum ve davranış izledikleri, anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma 
sonunda elde edilen bilgilere göre öğretmenlerin cinsel istismara uğrayan 
çocuğu hem fark edebilme hem uygulanması gereken prosedür konularında 
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yeterli bilgiye sahip olmadıkları, özellikle de ensest durumuyla mücadele 
etmeyi göze alamadıklarını, bu konunun çözümünde yasalara ve devlet 
kurumlarına güvenmedikleri ortaya çıkmıştır. Okul yöneticilerinin ise 
prosedürü daha iyi bildikleri ancak sorunu çözmede risk almayacakları 
kadar ilerleyebilecekleri sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsel İstismar, öğretmen, okul yöneticisi

Attitudes and Behaviours of Teachers and School Administrators 
About Sexual Abuse Case 

Summary
In the literature,child abuse is said to be the most common type of 
violence,and it is emphasized that sexual abuse is the most difficult type of 
abuse to be noticed. Our research is to reveal attitudes and behaviours of 
teachers and school administrators at primary and secondary schools who 
may meet the children  who has experienced childhood sexual abuse which 
has been denied, ignored or suppressed for any reason. Qualitative research 
method is used for the meeting of  teachers and school administrators and 
the semi - structured inquiry form is used for the research. The schools that 
are chosen as  samples are close to eachother in Bahçelievler district and 
they have started to give service since 2013 -2014. They were transformed 
to a primary and a secondary school according to the 4+4+4 of Turkish 
Education System. Meetings were held with the teachers of different 
branches and school administrators of these schools.By this way,  content 
analysis method was used  to understand  the attitude and behaviour of 
teachers and school administrators when they met the children who had 
experienced childhood  sexual abuse. As a result of the research; it is 
revealed that the teachers aren’t qualified enough to notice the children 
who experienced  sexual abuse and to carry out the necessary procedure of 
the situation. Cause of not  trusting  the laws and the government agencies, 
they can’t face up to some situations ; especially incest relationships . As a 
result, it is obvious that, the school administrators know the procedure of 
the situation better than the teachers but they try to solve the problem only 
if  they don’t take any risks.

Keywords: Sexual Abuse, Teachers, School Administrators
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Giriş
Çocuk istismarı karmaşık nedenleri ve trajik sonuçları olan, tıbbi, hukuki, 
gelişimsel ve psiko-sosyal kapsamlı, ciddi bir sorundur. Dünya Sağlık 
Örgütü bir yetişkin tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan ve çocuğun 
sağlığını, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen 
davranışları, çocuk istismarı olarak tanımlamaktadır (1.İstanbul Çocuk 
Kurultayı İstanbul Çocuk Raporu.2000 ve Dubowitz 2002; Akt: Kara ve 
diğerleri 2004). 

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye imza atan 
devletlerin de kabul ettiği üzere, çocukların fiziksel ve duygusal şiddet 
ya da istismara, ihmale, cinsel taciz dâhil her türlü kötü muameleye karşı 
korunması şart koşulmaktadır (Oral 2010). Türkiye bu sözleşmeye 14 
Eylül 1990’da imza atmış ve bu karar 11 Aralık 1994’te Resmi Gazete’de 
yayınlanmasının ardından yürürlüğe koymuştur. Böylelikle de bu tarihten 
itibaren bu konu için çalışma yapmakla mükellef olan ülkeler arasındaki 
yerini almıştır.

Çocuk istismar ve ihmali konusu, yüzyıllardan beri var olan bir konu 
olmakla birlikte, konuyla ilgili çalışmaların yapılmaya başlaması 
oldukça yenidir. Özellikle cinsel istismarın konuşulmaya başlaması, son 
zamanlarda ortaya çıkan bir konudur (Polat 2007). Ülkemizde az sayıdaki 
uzmanın yaptığı araştırmalar ise son derece önemlidir. Ancak bu çabalar, 
halen konunun ciddiyetine dikkat çekmeye yetmemektedir. Konunun 
bilinirliğinin ise önemli ölçüde, basına yansımış ve çoğu çocuğun alehine 
sonuçlanana davaların oluşturduğunu söylemek, yanlış olmayacaktır. 
Çocuk ve erişkin arasındaki temas ve ilişki, o erişkinin veya başka birinin 
cinsel stimülasyonu için kullanılmışsa, bu, çocuğun cinsel olarak istismarı 
şeklinde kabul edilir. Cinsel istismar diğer bir çocuk tarafından eğer bu 
çocuğun diğeri üzerinde belirgin bir gücü veya kontrolü söz konusuysa 
veya arada bariz bir yaş farkı varsa da gerçekleşebilir (NCCAN 1991, akt: 
Polat 2007). Cinsel istismar olarak tanımlanan bu durum ancak 19.yyda 
adli tıp literatürünün oluşmasıyla istismar tanımını almıştır. Çocukların 
zihinsel gelişimini ne kadar büyük ölçüde etkilediği ise yakın zamanda 
anlaşılmıştır (Polat 2001).
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Cinsel istismar her türlü cinsel içerikli konuşma, şakalaşma, teşhir ve 
röntgencilik gibi temas içermeyen istismar türlerinden, çocuğun cinsel 
organlarına dokunma, oral-genital seks, ensest, tecavüz, çocuğu fuhuş 
ve pornografik materyallerin üretiminde kullanma ve sodomi gibi tüm 
davranışları ve eylemleri kapsamaktadır. (İHD 2008) Pek çok çeşidi 
bulunan ve literatürde farklı kategorilerde de başlıklandırılan cinsel 
istismarın fark edilmesinde daha çok, hekimlerin, adli tıp uzmanlarının, 
psikologların,  emniyet mensuplarının, hukukçuların ve sosyal hizmet 
uzmanlarının yetkin ve yeterli olmasına öncelik verildiği görülmektedir.  

Çocuk cinsel istismarının yaygınlığı ve düzeyinin tespit edilmesinde 
karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi, birçok ülkede bu konuda merkezi 
bir veri havuzu oluşturulmaması, böyle çalışmaları gerçekleştiren ülkelerin 
kullandığı ölçütlerin de birbirinden farklı olmasıdır (Gilbert 1997:232). 
Bu önemli soruna rağmen çocuk cinsel istismarı konusunda en aktif yasal 
ve örgütsel düzenlemelere sahip olan ABD’ye ilişkin resmi ulusal veriler 
dahi tek başına çocuk cinsel istismarının yaygınlığını açık biçimde ortaya 
koymaktadır. Örneğin 1990 ile 2009 yılları arasında kalan yıllar boyunca 
kötü muamele kurbanı olan çocukların sayısı, 772.000’in altına inmemiş ve 
her çocuktan en az 1.58’i kötü muamele neticesinde hayatını kaybetmiştir. 

Hunter’in 1985’te yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre her yaş grubundan 
çocuk, istismarın kurbanı olabilirse de ortalama olarak bildirilen yaş 
aralığı 8-11 yaştır. Diğer araştırmacılar ise 4-9 yaş arası çocukların cinsel 
istismar için daha büyük risk oluşturduğunu söylemektedirler. Rapor 
edilen olguların bilinen tüm olguların sadece bir bölümünü oluşturduğu 
bilinmektedir. NCCAN (Ulusal Çocuk İstismar ve İhmal Merkezi) 
çocuk kurban sayısını yılda 200.000’den fazla olarak tahmin etmektedir.  
İngiltere’de bu konuda yapılmış bir istatistik yoktur. NSPCC tarafından 
bazı olgular bildirilmiştir. Bu kuruluş 1989 yılında 621 çocukta cinsel 
istismar olgusu ve 14 çocukta ihmal, fiziksel ve cinsel istismar olgusu 
bildirilmiştir. Bu rakamlar 12 bölgeden alınmış olup bu bölgeler toplam 
çocuk popülasyonunun %10’unu kapsamaktadır. Yukarıdaki bilgilerden 
yola çıkarak yılda 6700 çocukta cinsel istismar olgusu saptanmıştır. Bu 
olguda rapor edilme zamanına göre cinsel istismara uğramış çocukların 
ortalama yaşı 10 yıl 2 aydır. Cinsel istismara uğrayan çocukların %18’i 5 
yaşından küçük ve %80’i kızdır. (Polat 2011)
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2002 yılı tarihine kadar yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda dünyada 
çocukların cinsel istismar oranları sonuçları şöyledir : 
•	 Norveç % 37 
•	 Yeni Zelanda % 36 
•	 Kanada % 32 
•	 İrlanda % 34 
•	 Avustralya % 24 
•	 İngiltere, % 21 
•	 Amerika % 16. (İHD 2008)

Türkiye’de çocuklara ilişkin düzenlemelerin oldukça yakın tarihli olması 
yanında çocuğa yönelik kötü muamele ve çocuk cinsel istismarına ilişkin 
gerek kamusal gerekse akademik ilgi de oldukça yenidir. Genel olarak 
çocuk istismarı, özel olarak ise çocuk cinsel istismarına ilişkin akademik 
çalışmalar, nadiren gerçekleştirilen çalışmalarken, var olanlar da ağırlıklı 
olarak alan araştırmasına dayanmayan, konu ile ilgili akademik bilgi veren 
çalışmalardır (Keser,2011). Keser (2011), bu çalışmaları;

a) Türkiye’de çocuk cinsel istismarı konusunda ansiklopedik bilgi 
veren çalışmalara örnek olarak bkz. Cinsel İstismar Egemen (1993), 
Canat (1994), Yalın ve diğerleri (1995), Polat (1999), Günay ve 
Eşiyok (2000), Sözen ve diğerleri (2000), Koçkar (2002), Yılmaz 
(2002), Akdoğan (2005), Alikaşifoğlu (2007), Ovayolu ve diğerleri 
(2007); Akbaş ve Sanberk (2010)

b) Türkiye’de çocuk cinsel istismarına ilişkin alan araştırmasın dayalı 
çalışmalara örnek olarak bk. Atamer (1988), Oral ve diğerleri (2001), 
Güler ve diğerleri (2002), Durmuş (2004), Alikaşifoğlu ve diğerleri 
(2006), Özer ve diğerleri (2007), Ceylan ve diğerleri (2009) şeklinde 
sıralamıştır.

Ayrıca Türkiye’de çocuk cinsel istismarı konusunda nadiren araştırma 
gerçekleştirilmesi ve devletin bu konuda ulusal düzeyde resmi istatistikler 
yayınlamaması, çocuk cinsel istismarının yaygınlık ve düzeyine ilişkin 
bir tahminde bulunmayı bile zorlaştırmaktadır. Bu konuda yapılmış 
az sayıdaki araştırmalardan biri de UNİCEF destekli olup 2010 yılında 
raporu yayımlanmış olan “Türkiye’de Çocuk İstismarı ve Aile İçi Şiddet 
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Araştırması”dır. Bu araştırmaya göre Türkiye’de yaşayan 7-18 yaşlar 
arasındaki çocukların yüzde 56’sının fiziksel istismara, yüzde 49’unun 
duygusal istismara ve yüzde 10’unun cinsel istismara tanık olduğunu, 
maruz kalınan istismar tiplerinin ise %25 oranında ihmal, %51 oranında 
duygusal istismar, %43 oranında fiziksel istismar, %3 oranında ise cinsel 
istismar olduğu belirtilmiştir.  

Özellikle de cinsel istismar vakalarının anlaşılmasının diğer türlere göre 
çok daha zor olduğu düşünüldüğünde, oranın %3’ün çok daha üzerinde 
olduğunu söylemek, yanlış olmayacaktır. Yapılan araştırmanın 7-18 yaş 
çocuklarını kapsaması ve bu yaş aralığının da çocuğun okul çağına tekabül 
ettiği düşünüldüğünde, okulların ve özellikle de öğretmenlerin, çocuğun 
hem koruyucusu hem de kendini ifade edebilmesi için aracı olması da 
beklenmelidir. Ancak hekimlerin bile zorlandığı ve kimi zaman iç içe 
geçmiş başka istismar türleri nedeniyle cinsel istismarı tanıyamadıkları 
durumların da yaşandığı vakaların olduğu bilinmektedir (Polat 2001).
 
Eğitimcilerin çocuk istismarı konusundaki bakış açılarını ortaya koyan 
araştırmaların sayısı hayli azken, sadece cinsel istismar özelinde ise, 
neredeyse hiç çalışma yapılmamıştır. Bu konuda misal verilebilecek az 
sayıdaki çalışmalardan biri Sözduyar’a aittir. Sözduyar (1989) araştırmasında 
öğretmenlerin çocuk istismarı ile ilgili tutum ve yaklaşımlarını belirlemeyi 
amaçlamıştır. Öğrencilerin çocuk istismarı olarak kabul ettikleri davranışlar 
ve yüzdeleri şöyledir. Duygusal istismar %86, Fiziksel istismar %55, Küçük 
yaşta çalıştırmak %26, Eğitimsel istismar %22, Fiziksel ihmal %7, Cinsel 
istismar %7 ve Suça teşvik %7 oranındadır  (Polat 2001). Sözduyar’ın 
araştırmasından bir yıl önce Zeytinoğlu (1988), çocuk ve çocuk istismarı 
kavramına yakın olduğu düşünülen bir grup meslek uzmanına ne tür bir 
davranışın çocuk istismarı sayılabileceğini sormuştur. Sorduğu grup içinde 
hem psikolog hem doktor hem hukukçu hem sosyal hizmet uzmanı hem de 
27’si eğitimci olan 120 kişi ile görüşülmüştür. Bu uzmanlara Türkiye’de 
çocukların karşılaştıkları hangi davranış ve durumları çocuk istismarı 
olarak değerlendirdikleri sorulduğunda büyük bir çoğunluğun ilk sırada 
duygusal istismar kategorisine giren çeşitli davranışlara yer verdikleri 
görülmüştür. Uzmanların verdiği yanıtlarda ikinci sırayı % 57 ile fiziksel 
istismar, üçüncü sırayı ise % 52 ile ekonomik istismar almıştır. Dördüncü 
sırada eğitimsel ihmal, sonra sırasıyla suça teşvik, fiziksel ihmal ve cinsel 
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istismar yer almıştır. (Zeytinoğlu, 1988; akt: Erol 2007) Sözduyar ile 
Zeytinoğlu’nun sonuçları arasındaki benzerlik dikkat çekici olup, yaklaşık 
aynı döneme rastlayan bu iki araştırmanın, benzer sonuçlara ulaştığı 
söylenebilir.  

Dereobalı ve arkadaşlarının (2013) yapmış olduğu çalışma ise daha yakın 
tarihli başka bir araştırmadır. Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin çocuk 
istismarı, ihmali, şiddet ve eğitimcilerin rolüyle ilgili görüşlerini ifade 
eden bu araştırmanın bizi ilgilendiren tespitleri şöyledir.  Eğitimciler 
çocuk istismarı nedir sorusunu en yüksek (%32.85) cinsel istismar içeren, 
en düşük olarak da %8.57 ihmal ifadeleri içeren tanımlamalar yaparak 
açıklamışlardır. En çok kullanılan tanımlamalar incelendiğinde, 20 
eğitimci “kötü davranma” ifadesini kullanmıştır. Sonrasında sırasıyla 19 
eğitimci “ cinsel taciz”, 19 eğitimci “çocukların fiziksel ve ruhsal olarak 
acıtılması” ifadelerini kullanmışlardır. Sadece 10 eğitimci istismarın tüm 
alanlarını içeren bir tanımlama yapmıştır (Dereobalı ve ark, 2013). 

Öte yandan Dereobalı ve arkadaşlarına (2013) göre eğitimciler, genel 
manada şiddet türü davranışlarla karşılaştıklarında nereye başvurmaları 
gerektiği sorusuna %23,19 ile en çok miktarda Rehberlik Araştırma 
Merkezleri, %22,83 ile ikinci olarak Adli makamlar, üçüncü olarak 
ise %12,11 oranında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna 
başvuracaklarını söyleyerek yanıt vermişlerdir. Eğitimcilerin sadece 
%7,96’sı, böyle bir olayla karşılaştığında aileye başvuracağını, %2,42’si 
ise nereye başvurabileceği konusunda görüşünün olmadığını ifade etmiştir. 
Eğitimciler önce aile ile görüşüp, sonucuna göre okul müdürlüğü kanalıyla 
ilçe/il milli eğitim müdürlüklerine, il sosyal hizmetler müdürlüğüne veya 
adli birimlere bildirebilir ve onlardan yardım alabilirler (Değirmenci, 2006, 
akt: Dereobalı ve ark, 2013) denilmektedir. Şimdilerde bildirim yapılması 
açısından ÇİM’e (Çocuk İzlem Merkezleri) başvurulduğu ve bunun hem 
yaygınlaşmasına hem de bu sistemin yerleşmesine çalışıldığı söylenebilir.  
Ayrıca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çocuk istismarına ilişkin pek çok 
düzenleme içermesine rağmen sosyal bilimler literatüründe çocuk cinsel 
istismarı olarak tanımlanan birçok fiil kanun’da farklı başlıklar altında ele 
alınmıştır (Keser 2011: 16). Ki bu durum çocukla ilgili çalışmalar yapanların, 
bu konuda bilgi sahibi olabilmesini, önemli ölçüde zorlaştırmaktadır.    
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Amaç
Bu çalışma, mesleği gereği aktif olarak derse giren ve bu sayede çocuklarla 
uzun vakit geçiren öğretmenler ile okul yöneticilerinin, yaşanabilecek 
olası bir cinsel istismar durumunu nasıl fark edebildiklerini, uygulanması 
gereken prosedürle ilgili bilgi sahibi olma durumlarını, koruyucu ve 
önleyici hizmetler için neler yaptıklarını ve bu soruna nasıl baktıklarını 
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu sayede hem konunun önemini 
vurgulamak hem bu konuda eğitimcilerin durumunu ortaya koymak 
hem MEB bünyesindeki öğretmen ve okul yöneticilerini çocuk cinsel 
istismarı konusunda güçlendirmek için yapılabileceklerle ilgili öneriler 
geliştirilecektir. 

Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi
Bu araştırma, ilk ve orta okullarda görev yapan sınıf öğretmenleri, branş 
öğretmenleri ve okul yöneticilerinin, çocuk cinsel istismarı durumundaki 
tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşlerini değerlendirilmek amacıyla 
yapılan nitel bir çalışmadır. Görüşme için yarı yapılandırılmış görüşme 
formu kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul Bahçelievler 
İlçesi’nde bulunan biri ilkokul diğeri ortaokul olarak hizmet veren iki 
okulda görev yapan 44 eğitimci, oluşturmuştur.   Bunlardan 15 öğretmen ve 
2 okul yöneticisi ilkokulda, 23 öğretmen ve 4 okul yöneticisi de ortaokulda 
görev yapmaktadır.

Araştırmaya katılan eğitimcilerimizin görev yaptıkları alanlar ise şöyledir:  
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, Görsel Sanatlar, İngilizce, 
Matematik, Müzik, Okul Öncesi Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler, 
Teknoloji ve Tasarım, Türkçe, Halk Oyunları.  

Görüşme soruları toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. İlk 3 soru, cinsiyet, 
mezun olunan alan ve mesleki kıdemle ilgili sorulardır. Diğer sorular ise genel 
anlamda çocuk cinsel istismar kavramından başlayarak eğitimcilerimizin 
çocuk cinsel istismarına bakış açılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. 
Görüşme için öğretmenler ve okul yöneticilerinden randevu alınmıştır. 
Görüşmeler okulda, öğretmenlerin boş saatlerinde, öğretmenler odası, 
okul yöneticileri tarafından kullanılmayan odalarda ya da boş dersliklerde 
yapılmıştır. Görüşmeler, öğretmen ve okul yöneticilerinden izin alındıktan 
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sonra ses kayıt cihazı kullanılarak yapılmıştır. Yapılan görüşmeler ortalama 
20-30 dakika sürmüştür.  

Verilerin değerlendirilmesinde, sorulan sorular çerçevesinde öncelikle, her 
soru için eğitimcilerimizin cevaplarını kapsayan bir anahtar oluşturulmuştur. 
Bu anahtarda, eğitimcilerimizin yanıtları önce temalara ayrılmış, ardından 
da yanıtlar gruplandırılmıştır. Birbirine benzeyen söylemler, bir arada 
değerlendirilerek yorumlar da bu doğrultuda yapılmıştır. Eğitimcilerimizin 
kiminin çıkan sonuçlar için, farklı nedenler öne sürdükleri görülmüş. Bu 
farklılıklar da bulgular kısmında yan yana sunulmuştur.  Eğitimcilerimizden 
toplanan veriler, ses kaydına alınmış ve aynen metne dökülmüştür. Bu 
nedenledir ki röportajlardan aldığımız kesitlerin bir kısmında cümle 
düşüklüklerine ve anlatım bozukluklarına rastlanmaktadır. Elde edilen 
bilgiler ışığında konu genel manada tartışılarak, eğitimcilerimizin de tespit 
ettiği eksiklikler üzerinden öneriler geliştirilmiştir. 
  
Araştırmada elde edilen bulgular, sözü edilen 19 soruya verilen yanıtlar 
temel alınmış ve 7 temaya ayrılarak değerlendirilmiştir. Bu temalar 
aşağıdaki gibidir:  
•	 Eğitimcilerin çocuk istismarı ve çocuk cinsel istismarı üzerine bilgisi  
•	 Eğitimcilerin fail ve mağdur üzerine bilgisi 
•	 Eğitimcilerin bu konudaki tecrübesi
•	 Eğitimcilerin cinsel istismar durumundaki müdahalesi 
•	 Eğitimcilerin farklı istismar durumlarına yönelik müdahalesi 
•	 Eğitimcilerin olayların hukuki arka planına ilişkin görüşleri 
•	 Eğitimcilerin, bu durumda bilgi ve destek almayı tercih edecekleri 

kişi ve kurum 

Tartışma ve Sonuç
Araştırmaya katılan eğitimcilerin önemli bir kısmının, çocuk istismarı 
kavramını çocuk cinsel istismarı kavramıyla eş anlamlıymış gibi 
açıkladıkları görülmüştür. Bunun 2 nedeni olabilir. İlki eğitimcilerimizin 
tüm soruların, cinsel istismar kavramıyla ilgili olacağı beklentisi olabilir. 
İkincisi ise eğitimcilerimizin basından takip ettiği haberlerin kendilerinde 
yarattığı öfke nedeniyle ‘istismar’ kelimesinin bile tek başına ‘cinsel 
istismar’ kavramını çağrıştırmasıdır.  Sözduyar’ın 1989 yılında yapmış 
olduğu çalışmada eğitimciler, çocuk istismarı kavramını daha çok 
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‘duygusal şiddetle’ açıklarken, Ovayolu ve arkadaşlarının 2013 yılında 
yapmış olduğu çalışmada aynı soruyu eğitimciler, daha çok ‘cinsel istismar’ 
kavramıyla açıklamayı tercih etmişlerdir. Zeytinoğlu (1991) ve Sözduyar’ın 
(1989) yapmış oldukları çalışma sonuçlarının benzer çıkması, durumun 
toplumsal açıdan benzer algılandığını düşündürmektedir. Öte yandan 
bizim yaptığımız çalışmada ise Ovayolu ve arkadaşlarını destekler tarzda 
bir sonuca ulaşılmıştır. Bu 4 çalışmanın arasındaki zaman aralıklarının, 
yaşanan toplumsal değişimi de gözler önüne serdiği söylenebilir.  
  
Eğitimcilerimizin, çocuk cinsel istismarı alanında büyük bir bilgi eksikliği 
olduğu ve mağdur olan çocuğu tanımaya dair çok az şey bildiği görülmüştür. 
Hatta eğitimcilerimizin mağdur olan çocuğu tanımaya dair ifade ettikleri 
bilgiler bir araya getirildiğinde, ancak hepsi bir araya getirildiğinde bu 
konuda bilinmesi gerekenlerle ilgili ihtiyaç duyulabilecek bilgiye sahip 
olabildiği söylenebilir.  Eğitimcilerimizin sahip olduğu bilginin önemli 
bir kısmını medya aracılığıyla edindiği ve bu bilgiler aracılığıyla mağdur 
ile fail üzerine konuşabildikleri görülmektedir. Ancak eğitimcilerimizin 
meslekleri gereği, öğrenme kavramını iyi biliyor olmaları nedeniyle, 
belirtilerden bir sorun olabileceği üzerine yordama yapabildikleri 
görülmüştür. Öte yandan çocukla kurulan güven ilişkisinin, eğitimcinin 
çocuğun yaşadığı bu tür bir olumsuzlukta, kısa zamanda durumdan 
haberdar olunmasını kolaylaştıracağı ifade edilen başka bir tespittir.  

Eğitimcilerimizin önemli bir kısmı faillerin toplumdan uzaklaştırılması 
gerektiğini, küçük bir kısmı ise, sistemin sadece ceza verdiğini ama ıslah 
etmeye yetmediğini söylemiştir. Özellikle de çocuğun aleyhine sonuçlanan 
davalar sebep gösterilerek eğitimcilerimizin önemli bir kısmı, yasal 
sisteme güvenmediklerini ve mağdurun korunmadığını ifade etmiştir. 
Eğitimcilerimizin bu konuda en çok verdikleri örnek, kadın cinayetleri ve 
kadına yönelik şiddet haberleridir.  

Eğitimcilerimizin önemli bir kısmı, çocuk cinsel istismar durumuyla 
karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiğini bilmediklerini söylemiş, 
bir kısmı ise bilememe nedenleri için ‘daha önce hiç başıma gelmedi’ 
demiştir. Bilmediğini söylediği halde eğitimcilerimizin çoğunun, 
yapılması gerekenlerle ilgili varsayımlarda bulunduğu görülmüştür.  
Eğitimcilerimizden biri Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlanırken 
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okulda acil bir durumla karşılaştığında ne yapması gerektiğini öğrendiğini, 
bu bilgiyle lisans eğitimi sırasında karşılaşmadığını  söylemiştir. 
Eğitimcilerimizin tamamı ise bu konuda sadece kendilerinin değil tüm 
eğitimcilere Hizmet İçi Eğitim verilmesi gerektiğini ifade etmiş ve böyle 
bir konuda verilecek bir Hizmet İçi Eğitime isteyerek katılacaklarını 
belirtmiştir.

Eğitimcilerimizin tamamı, çocuğun yaşayacağı bu tür bir mağduriyete 
kayıtsız kalamayacağını ve yaklaşık yarısı şikâyet etmekte tereddüt 
etmeyeceğini söylemiştir. Yaklaşık ¼’ü ise tereddüt edeceğini, 1/10’u ise 
destek görürse şikâyet edeceğini söylemiştir. Eğitimcilerdeki en büyük 
tereddüt kaynağının ise özellikle de ensest durumunda ortaya çıktığı 
görülmüştür. Bu istismar türünün pek çok eğitimci için kırmızı çizgi olarak 
algılandığı söylenebilir. Kimi zaman çocuğun ailesinden görülebilecek 
olumsuzlukların, eğitimcinin hem kendini hem de ailesini etkileyebilme 
ihtimali, suçun bildirimin yapılmasına engel olan olan bir durum olarak 
karşımıza çıkmıştır. Öte yandan eğitimcilerimizin şikâyet eden kişinin 
gizli kalamayacağına dair çekinceleri de, bu konuda bildirim yapma 
tercihlerini önemli ölçüde değiştirmiştir. Özellikle de okul yöneticilerinin, 
görev yaptıkları okulun adının bu tür bir olayla anılmaması için olayları 
kimselere duyurmadan kendi içinde çözdükleri ve bildirim yapılmasını  
engelledikleri, eğitimcilerimizin bir kısmı tarafından ifade edilen bir başka 
sonuçtur. Bu tercihin nedeni ise hem çocuğu hem ailesini hem de kurumu 
çevresel etkenlerden korumak düşüncesinin ağır bastığı söylenebilir. Yasal 
olarak bildirim yapma yükümlülüğü olduğunu ifade eden, yani bunu bilen 
eğitimci sayısı ise 44 kişide, sadece 4 kişidir. 

Eğitimcilerimizin Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na (SHÇEK) 
neredeyse hiç güvenmedikleri görülmüştür. Bu güvensizliğin, bir dönem 
basına yansıyan olumsuz haberlerin kurumla özdeşleşmiş olmasının yanı 
sıra, o tür kurumlarda yakınları çalışan eğitimcilerimizin duyduklarının 
da, etkili olduğu söylenebilir. Neredeyse hiç güvenilmemesine rağmen, 
çocuğun acilen aileden alınmasını gerektiren ensest durumunda, yardım 
isteyebilmek için akla ilk gelen kurum SHÇEK’tir. Bu çelişkinin nedenini 
ise  eğitimcilerimiz SHÇEK’i, “kötünün iyisi” olarak değerlendirmişlerdir. 
Bazı eğitimcilerimiz ise, çocuk o aile içinde ne kadar hırpanalanırsa 
hırpalansın, en kötü ailenin bile SHÇEK’ten daha iyi bakacağını ifade 
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etmiştir. Bu sonuç, Dereobalı ve ark (2013) yaptığı çalışmada Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na başvuracağını söyleyen 
eğitimcilerin %12.11’lik oranından önemli ölçüde farklılık göstermektedir.
Çocuk Koruma Sistemi’ni kuranlar, okullarda bu yapının rehber 
öğretmenler aracılığıyla yürütülebileceğini öngörmüş olsalar da, vakanın 
rehber öğretmene taşınması gereken bir alt  basamak daha vardır ki o da 
derse giren öğretmenlerdir. Yaptığımız araştırma göstermiştir ki derse 
giren öğretmenler, bu tür bir durumu ayrıt edebilecek herhangi bir bilgi 
donatılmadıkları gibi, kendilerinden yasal olarak yetkililere bildirmeleri 
gerektiğinden de habersizlerdir. Okulda gerçekleşen bir cinsel istismar 
durumunda genelde rehber öğretmen, ilk danışılacak kişi olarak söylense 
de çözümü psikolog, psikiyatr gibi uzmanlarda arayacağını söyleyen 
eğitimcilerimizin sayısı da az değildir.  Eğitimcilerimiz içinde, özellikle 
de öğrencisinin ensest gibi bir durumla karşı karşıya kaldığını öğrenen 
öğretmen, okul içindeki sistemleri bir bakıma yok sayarak çareyi yine 
psikolog ve psikiyatr gibi uzmanlara danışmakta arayacağını ifade 
etmiştir. Öğretmenlerimizin çoğu tarafından okul, sadece eğitim yapılan 
yer olarak algılanmakta olup, çocuk cinsel istismarı gibi tehlike oluşturan 
özel durumlarda okulun herhangi bir müdahalesinin olamayacağı 
düşünülmektedir. Öğretmen kendini çocuğa karşı  sorumlu hissetmekte 
ve onun sorununu çözebilmek için çoğu okul dışı olan sistemlere 
başvurmaktadır. Bu nedenle de okul içindeki tecrübeli öğretmenlere 
danışma oranı, özellikle de ensest durumunda, artmaktadır. 

Çocuk cinsel istismarı alanında lisans ve yüksek lisans düzeyinde 
eğitim aldığını söyleyen eğitimcimiz sadece 1 kişidir. Oysaki kendisi 
ile aynı eğitimi alıp okulunu derece ile bitiren bir başka eğitimcimiz ise 
lisans eğitimi sırasında özel olarak bu konu ile ilgili herhangi bir eğitim 
almadığını ifade ederek, lisans eğitiminin ardından, kendini yetiştirmeye 
çalıştığını ifade etmiştir. Bir başka eğitimcimiz, bu konuda iki günlük 
bir Hizmet İçi Eğitim aldığını ancak aldığı eğitimin son derece niteliksiz 
olduğunu söylemiştir. Hizmetiçi eğitime katılan bu eğitimcimizin verdiği 
yanıtların, konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını söyleyen eğitimcilerimizin 
verdiği yanıtlardan hiçbir farkı yoktur. Bu durum da eğitimcimizin 
katıldığını söylediği Hizmetiçi Eğitimin, verimsizliğini ortaya koymuştur. 
Eğitimcimiz eğitimin verimsiz olma nedenini konunun alanının uzmanınca 
verilmemesi, konu anlatımının teorik bilgiden ibaret olmasını ve örnek olay 
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incelemelerinin yapılmaması olarak ifade etmiştir. Çocuk cinsel istismarı 
konusunda literatür bilgisine sahip olduğunu ifade eden eğitimci sayımız 
44’de sadece 2 kişidir. 

Çocuklara cinsel eğitim verilmesi gerektiğini söyleyen eğitimci sayımız 
hayli fazla olmasına rağmen, bunu vazifeleri olmamasına rağmen 
yapmaya çalıştığını söyleyen 2 eğitimcimiz olmuştur. Cinsel eğitimin 
ailede verilmesi gerektiğini söyleyen pek çok eğitimcimiz olmasına 
rağmen, eğitimcilerimiz velilerinin o kapasitede olmadığını da sözlerine 
eklemişledir. 

Okul yöneticilerinin ve rehber öğretmenlerin yasal mevzuata büyük bir 
farkla diğer öğretmenlerden daha hâkim oldukları açıkça görülmektedir. 
Okul yöneticilerinde ise, yöneticilik alanında kıdem arttıkça, ilgili 
prosedürle ilgili bilginin de arttığı açıkça gözlenmiştir. Bu nedenle çocuk 
cinsel istismarı konusunda rehber öğretmenlerin, okul yöneticilerinin bir 
kısmından daha yetkin oldukları görülmektedir. Lakin görüşme yaptığımız 
rehber öğretmenler ise, çoğu rehber öğretmenin bu konuda donanımsız 
olduğunu söyledikleri görülmüştür. Ayrıca rehber öğretmenler, bildirim 
yapıp yapmama konusunda okul yöneticilerinin kişisel tavırlarının son 
derece etkili olduğunu ve çoğunlukla da bu durumun, rehber öğretmenlerin 
elini kolunu bağladığını sözlerine eklemişlerdir. 
 
Dağlı (2013) gibi OToole ve diğerleri de (1999) öğretmenlerin çocukların 
davranışlarındaki farklılığı çok daha iyi fark edebildiklerini ifade etmiştir. 
Bunun nedenlerinden birini Şahin ve Beyazova (2001), öğretmenlerin 
aynı yaştaki çocuklar arasındaki farklılığı kıyaslama imkânına sahip 
olduklarını ifade etmiştir. Araştırmamızdaki en dikkat çeken kısımlardan 
biri eğitimcilerin konuyla ilgili belli bir birikime sahip olmamalarına 
rağmen, öğrenme kavramını iyi biliyor olmaları nedeniyle, çocuktaki 
olası değişiklikleri yakalayabilmeleridir. Son derece önemli olan bu detay, 
eğitimcilerimizin yine de bu konuda donanımsız oldukları düşüncesinden 
kurtarmaya yetmemiştir. Neredeyse tamamına yakını bu eksikliklerinin, 
MEB tarafından düzenlenecek Hizmet İçi Eğitimlerle çözümlenebileceğini 
ifade etmiştir. MEB’in daha öncesinde verdiği Hizmet İçi Eğitimlerin 
niteliğiyle ilgili yılgınlıklarını da dile getiren eğitimcilerimiz, hep 
aynı türden konuların seçildiğini, alanın ihtiyaçlarının doğru analiz 
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edilemediğini, eğitimi veren kişilerin çoğunlukla uzman olmadığını, sunum 
yöntemi olarak genel olarak düz anlatım ve slayttan okuma şeklindeki 
yöntemlerle yapılan sunumların  eğitimcilerde bezginlik yarattığını, 
bunun da Hizmet İçi Eğitimlere karşı büyük bir direnç oluşturduğunu 
söylemişlerdir. Yıllardır farkında olunan ancak değiştirilmeyen bu 
olumsuzlukların, eğitimcilerde Hizmet İçi Eğitimlere dair büyük bir 
önyargı oluşturmuş olmasına rağmen, “Çocuk Cinsel İstismarı” konusunda 
verilecek bir eğitime, ihtiyaç duydukları için, kesinlikle başvuracaklarını 
söylemişlerdir. Bu sayede kendilerinin hem öğrencilerini hem çocuğu olan 
eğitimcilerimizin çocuklarını hem de yakınlarını koruyabilme konusunda, 
güç kazanacaklarını ifade etmişlerdir. Zira Tower (2003) da öğretmenlerin 
bu konuda aktif rol alarak toplumsal anlamdaki rollerinin büyük bir etki 
yaratacağına vurgu yapmıştır.

Eğitimcilerimizin çoğunluğu, mağdur olan çocuğu korumaya yönelik 
olarak hazırlanmış yasal sistemleri bilmediklerini söylemiş, bir kısmı ise 
bu konuda hazırlanmış olan herhangi bir kanunun olmadığını söylemiştir. 
Sadece 1/5’i Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Anayasa gibi somut bir 
koruyucu sistemin adını söylemiştir. Oysa ki Çocuk Hakları Sözleşmesi 
kavramı, çocukların ders kitaplarında bile olduğundan çocuğa dair en 
çok zikredilen sistemdir. Anayasa ise genel insan hakları kavramını 
içerdiğinden, hemen her gün haberlere konu edilen bir başka koruyucu 
sistemdir. Eğitimcilerimizin ¼’ü ise var olan koruyucu sistemin yetersiz 
olduğuna vurgu yaparak sistem mağduru insanların haberleriyle ilgili 
örnekler vermişlerdir. Bu konuda en çok zikredilen Çocuk İstismar Davası, 
N.Ç.’ye aittir. Diğer taraftan kadına yönelik şiddet haberleri de, sistemin 
yetersizliğine yönelik olarak verilen bir diğer örnek olmuştur. 

Eğitimcilerimizin neredeyse tamamı, çocuk cinsel istismarı durumuyla 
karşılaştığında, %93,18’i, birincil olarak okul dışındaki sistemlerden 
yardım alacaklarını söylemiştir. Bu konuda en  güvenilen kişilerin önce 
psikolog, psikiyatr ve pedagoglar, sonrasında polis ve sosyal hizmetler 
uzmanları olduğu tespit edilmiştir. Rehber öğretmenler ise, birincil alanda 
en son danışılacak kişi olarak söylenmiştir. Oysa ki Çocuk Koruma 
Sistemi’nce sistemin okuldaki yegane temsilcisi Rehber Öğretmenler 
olarak kabul edilmiş olmasına rağmen, araştırmayı yaptığımız grubun 
bu konuda aksi fikirde olduğu görülmüştür. Rehber Öğretmenlerin bu 
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konudaki görev tanımlarının eğitimcilerin çoğu tarafından bilinmiyor 
olması yanında, Rehber Öğretmenlerin yeterliliğine de güvenilmemesi bu 
konuda başka uzman arayışını artırmaktadır. Eğitimcilerimizin bir kısmı ise 
psikolog, psikiyatr ve pedagog gibi uzmanlara erişmenin çok zor olduğunu 
ifade etmiştir.  Eğitimcilerimizin ikincil olarak başvurulacakları kişiler 
arasında ise, en yüksek oranın rehber öğretmenlere ait olduğu, ardından 
okul yöneticilerinin geldiği ve son olarak da deneyimli öğretmenlerden 
destek istenebileceği tespit edilmiştir. Bu tespitlerden yola çıkarak 
çocuk cinsel istismarı durumuyla karşılaşan eğitimcilerimizin, okulun 
dışındaki uzmanlara, okulun içindeki yetkililerden daha çok güvendikleri 
sonucunu çıkarabiliriz. Bunun nedeni olarak konunun özel uzmanlık alanı 
gerektirmesi nedeniyle çocuğu, ona çare olabilecek en yetkin kişi/kişilere 
hızlıca ulaştırılmasının istenmesi, söylenebilir. Öte yandan eğitimcilerin, 
çocuk cinsel istismarı konusunda okul içi sistemlerde gizlilik esasının 
yeterince sağlanamayacağı ihtimali, durumun süistimale açık olması 
nedeniyle güveni azaltmaktadır. Ayrıca okul içindeki yetkililerin  
yeterliliğine inanılmaması ve okulun işlevinin sadece eğitim öğretim veren 
kurum olarak görülmesi de sebepler arasındadır.  

Eğitimcilerimizin önemli bir kısmı bu konudaki bilgi eksiğini internetten 
karşılamaya çalışacağını söylerken, akabinde psikolog, psikiyatr, pedagog 
ve alanın uzmanı akademisyenler, sonrasında da verilecek eğitimlerin 
etkili olacağını söylemişlerdir. Rehber öğretmenler, bu soruda en son 
başvurulacak kişiler olarak söylenmiştir.  

Bütün sonuçlar dikkate alındığında rehber öğretmenler dışındaki 
hemen hiçbir eğitimcinin cinsel istismara uğrayan çocuğu hem fark 
edebilme hem uygulanması gereken prosedür konularında yeterli bilgiye 
sahip olmadığı, özellikle de ensest durumuyla mücadele etmeyi göze 
alamadıkları, bu konunun çözümünde yasalara ve devlet kurumlarına 
yeterince güvenmedikleri ortaya çıkmıştır. Öğretmenlik branşları arasında 
çocuğun gelişimi ve ona yaklaşım konusundaki en büyük farkı okul 
öncesi öğretmenlerinin yarattıkları söylenebilir. Bunun sebebini tüm 
branşlardan çok daha fazla miktarda çocuk gelişimi dersi almaları ile 
açıklamak mümkündür. Sınıf öğretmenlerinin önemli bir kısmı olaya 
nasıl yaklaşması gerektiği konusunda tereddütlü ve tedirgin olsalar 
da çocuğu sahiplenmekten kaynaklı olarak onunla iletişim kurmakta 
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zorlanmayacaklarına inanmaktadırlar. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin 
rehber öğretmene daha az başvurmayı tercih ettikleri, bunun nedeni ise 
kendi işlerini kendilerinin çözmeye dair geliştirmiş oldukları alışkanlıkla 
da açıklamak mümkündür. Branş öğretmenlerinin yarıya yakını ise bu 
tür durumlarla karşılaştıklarında en büyük desteği rehber öğretmenden 
alacaklarını ifade etmişlerdir. Branş öğretmenlerin bu tercihinde yatan 
neden ise, rehber öğretmenle daha fazla paylaşımda bulunmaları ve 
müfredatı yetiştirme kaygısıyla sınıf içinde yaşanan davranış sorunlarının 
daha sık rehber öğretmene iletilmesi olarak açıklamak mümkündür. 
Okul yöneticilerinin ise mesleki kıdemine bağlı olarak konuya dair yasal 
mevzuatla ilgili bilgisinin arttığı ve kimi zaman kurumlarını kimi zaman ise 
çocuk ve ailesini korumak için bildirim yapmayı tercih etmeyebilecekleri 
tespit edilmiştir. 

Öneriler
Çocuk Cinsel İstismarı konusunda hem eğitimcileri hem çocuğu hem 
de ailesini güçlendirmek, çok büyük ve değerli bir adımdır. Bu nedenle 
araştırmamızdan elde edilen sonuçlar ışığında aşağıdaki öneriler 
sunulmuştur:  
•	 MEB’in 2011 yılında ADEY ile yürütmeye başladığı ve ömrü 4 ay 

süren bu proje, erken müdahale konusuna vurgu yaparak Çocuk 
Cinsel İstismar kavramına da ulusal ölçekte vurgu yapmıştır. 
Projenin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından  Çocuk 
Koruma Sistemi içinde hayati öneme sahip olan bu halka, halen 
eksik durumdadır. Bu halkanın tamamlanması hem cinsel istismar 
için risk taşıyan hem de cinsel istismara uğramış olan çocukların 
kısa sürede fark edilebilmesini sağlayabileceği gibi, eğitimcilerin de 
bu konudaki farkındalığının geliştirilmesine katkı sunabilir. 

•	 MEB, hem yıl içindeki Hizmet İçi Eğitimlerde hem de Haziran 
ve Eylül ayları içinde gerçekleştirilen seminer çalışmalarında, 
eğitimcileri bu konuda bilinçlendirmek için hem yüz yüze hem 
de Uzaktan Eğitim Sistemi EBA ile eğitimcilerin bu konudaki 
eksiklerini tamamlayabilmek için çalışmalar yürütebilir.

•	 Okullardaki rehber öğretmen sayıları artırılabilir. Böylelikle halen 
2000-2500 öğrencinin eğitim gördüğü okullarda 1 tane rehber 
öğretmenin görev yapıyor olduğu okullar varken, Rehber Öğretmen 
sayısının artması, bu öğretmenlerin olası projelerde görevlendirilmesi 
halinde okulları rehber öğretmensiz bırakmayacaktır. 
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•	 Sosyal Hizmet Uzmanlarının okullarda istihdamının sağlanarak, 
Çocuk Koruma Sistemi içinde çocuğun da, öğretmenin de elinin 
güçlendirilmesi sağlanabilir. 

•	 İhtiyaç gerekçe gösterilerek rehber öğretmen branşı dışında çok 
sayıda sosyoloji ve felsefe mezunu kişiye, okullarda rehber öğretmen 
olarak çalışma imkânı verilmiştir. Alan mezunlarının bile kimi 
zaman yetersiz eğitildiklerini itiraf ettikleri böylesi durumlarda, alan 
dışından gelenlerin yetersiz kalacağı açıktır. Bunun telafisi için, çok 
daha düzenli, yoğun ne nitelikli hizmet içi eğitimler düzenlenebilir. 

•	 Müfredata, okul öncesi eğitimden itibaren çocuk koruma alanına 
hizmet eden ve çocuklarda bu konuda farkındalık yaratmayı 
hedefleyen kazanımlar eklenerek bu konu, çocuğun yaşına göre 
tekrarlı ama basamak basamak ders kitaplarına taşınabilir. Pedagoglar 
ve alanın uzmanlarıyla birlikte hazırlanacak olan bu içerikle 
çocuklara kendilerini nasıl koruyabileceği öğretilebilir. Böylelikle 
öğretmenin bu alanda yeterli olup olmadığına bakılmaksızın ders 
kitaplarına taşınacak olan bilgilerle çocuğa devlet eliyle ve daha az 
maliyetle, bir farkındalık eğitimi verilebilir. Bu sayede hem çocuk 
hem de çocuğun ailesine, ders kitapları yoluyla ulaşılıp sorunun 
çözümü için, yaratıcılacak olan farkındalık eğitiminin etki alanı 
büyütülebilir.  

•	 Rehberlik planlarında rehber öğretmenlerce verilen mahremiyet 
konusunun, sınıf rehber öğretmenlerince de işlenmesi sağlanabilir. 
Böylelikle rehber öğretmenin olmadığı veya derslere girme 
fırsatının olamadığı okullardaki öğrenciler, bu bilgiden mahrum 
kalması önlenebilecektir. Böylelikle rehber öğretmenlerin, 
konuyu derinleştirebilmeleri için daha ileri düzeydeki çalışmaları 
gerçekleştirmesi görevi verilebilir.  

•	 Öğretmenleri, çocuğu koruyan sistemlerden haberdar etmek ve 
müfredatta nasıl ki çocuk haklarına dair kazanım bulunmakta ise, 
çocuk koruma sisteminin bileşenlerine dair de kazanımların da 
eklenebilmesi sağlanabilir. Bu yolla hem çocuğun hem de öğretmenin 
bilgi düzeyi artıtılabilir. 

•	 Çocuk Cinsel İstismarı konusunda eğitim alan eğitimci sayısı 
azınlıktadır. Ancak eğitim alan azınlığın, nitelik olarak eğitim 
almayan çoğunluktan bir farkının olması için, verilen Hizmet İçi 
Eğitimlerin nitelik sorunu, alanın uzmanlarınca çözülmeli ve MEB 
bu konuda alanın uzmanlarıyla ortak çalışmalar yapmalıdır.  
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•	 Çocuk koruma sistemi içinde rehber öğretmenlerin özellikle de 
uygulamadaki iş yüklerinin çokluğu, cinsel istismar gibi son 
derece nazik ve kolay kolay belirti vermeyen bir olgu kendisine 
gelmediği veya dikkatini çeken bir başka kişi tarafından özel olarak 
bilgilendirilmediği sürece, fark edilemeyecektir. Rehber öğretmenin 
bu konuda elini güçlendirmek için, hem her çocuğun hem de aktif 
olarak derse giren her öğretmenin, farkındalık eğitimi almalarına 
önem verilebilir. 

•	 Okullarda çocuk koruma sisteminin bir parçası olarak ayrı 
bir komisyon oluşturulmalıdır. Bu komisyonlarda hem rehber 
öğretmenin, hemen her sınıftan seçilmiş öğrencilerin, her zümreden 
istekli öğretmenlerin, okul yöneticileri ve okul aile birliği üyesi olan 
veliler ile istekli sınıf annelerinin bir araya gelerek, bir nevi kulüp 
çalışmaları gibi aylık çalışmalar yürütülebilmesi sağlanabilir. Alanın 
uzmanlarından belki de sanal olarak alınabilecek olan eğitimler 
sayesinde okulda farkındalık sahibi olan zümrelerin sayısı artacaktır. 
Böylece hem risk altında olsun olmasın çocukların kendilerini nasıl 
koruyabilecekleri konusunda farkındalıkları artırılırken hem de cinsel 
istismara maruz kalmış mağdur çocukların  ne yapmaları ve kimlerden 
yardım alınabileceği konusu direkt olarak öğretilebilecektir. Böylece 
okulda bu konuda destek verecek kişi sayısı artacak ve tek başına 
rehber öğretmenin gözünden rahatlıkla kaçırabileceği herhangi bir 
çocuğun, daha büyük bir ekiple fark edilme ihtimali artacaktır. 

•	 Okullardaki rehber öğretmenlerin elini güçlendirmek için, istekli 
olan sınıf ve branş öğretmenlerine, her yıl çocuk istismarını önleme 
gibi konularda sertifikalı eğitimler verilebilir. Bu sertifikayı alan 
öğretmenlerin ise, bu alanda çalışmak ve uzmanlaşma imkanı 
verilmesi suretiyle teşvik edilmesi sağlanabilir. MEB’in, ilgili 
STK’larla bu alanlarda projeler üreterek, bu öğretmenleri, bu 
projelerde görevlendirmesiyle onların da donanımlarını artırılması 
hedeflenebilir. 

•	 Gerek ilgili bakanlıkların gerekse bu alanda çalışan STK’lar tarafından 
hazırlanacak olan kamu spotlarıyla, toplumun bilgilendirilmesi 
sağlanabilir. Zira bu konuda önemli bir açık olduğu görülmektedir.

•	 Çocukların çocuk cinsel istismarı konusunda farkındalığını 
artırabilmek için yazılmış olan çocuk kitapları alanında, çok önemli 
bir eksiklik vardır. Konuya eğilen çoğu psikiyatr olan kişilerce 
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az sayıda yazılmış olan kitapların, çocuğun yaş seviyesine hitap 
edemediği ve kuru bir anlatıma sahip olduğu ve çocuğa sadece 
bilgi yığmaya çalıştığı görülmektedir. Çoğu çeviri olan bu eserlerin 
kiminde, kaleme alan yazarın hedef kitlenin kim olduğunu karıştırdığı 
bile görülmektedir. Alana yönelik olarak verilecek eserlerin çocuk 
edebiyatı yazarlarının kaleminden çıkması, konunun da eserlerin de 
değerini artıracağı öngörülmektedir.  

•	 Piyasada bulunan ve çocuklara cinsel eğitim ile mahremiyet eğitimi 
vermeyi amaçlayan çocuk kitaplarının bir kısmının görselleri, o 
yaş çocuğunu bilgilendirmekten öte, teşhircilik sayılabilecek kadar 
zarar vericidir. Bu kitapların ilgili otoriteler tarafından yeniden 
değerlendirilmesi son derece önemlidir.  

•	 Çocuk dergileri, çocuklara ulaşmanın bir başka aracıdır. Bu nedenle 
de çocuk dergilerinde çocuk koruma alanıyla ilgili bölümlerin 
olması, hiç değilse bu tür dergileri alan çocuklarda bir farkındalık 
yaratabilir.  

•	 Okul öncesi, ilk ve ortaöğretimin her kademesi için müfredata 
eklenecek yeni kazanımlar ve ders kitaplarına eklenecek olan 
bölümlerle, bu konuyla ilgili farkındalık eğitimlerinin, temelleri 
atılabilir. Ders kitaplarının zaten hemen her yıl yeniden basılıyor 
oluşu ise, maliyet için büyük bir külfet getirmeyecek olup hem 
öğrenciye hem de öğretmene kısa yoldan ulaşabilmeyi sağlayabilir. 

•	 İlgili bakanlıklar ve sivil toplum örgütleri tarafından Çocuk Cinsel 
İstismarı’na yönelik olarak hazırlanacak farkındalık videoları, 
çizgi filmler vb. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yenilik ve Eğitim 
Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan Eğitim Bilişim 
Ağı’na (EBA) yüklenerek,  internet erişiminin sağlanabildiği 
hemen her yerde hem öğrenciye hem de öğretmene ücretsiz olarak 
ulaştırılabilir.  

•	 UNİCEF’in desteğiyle başlatılan “Çocuklar İçin Adalet” isimli 
projeye MEB’in yeterince destek vermesi ve Çocuk Koruma Sistemi 
içinde çocukları da ailelerini de eğitimcileri de güçlendirebilir.  

•	 Özellikle de annelerin eğitimi için Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortak bir çalışma yürüterek, her 
okuldaki veliye ulaşılabilecek bir eğitim programının hazırlanmasını 
sağlayabilir.  
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•	 Çocuk cinsel istsimarı konusunda farkındalık yaratacak afişler 
hazırlanarak başta okullar olmak üzere çocukların ziyaret ettikleri 
tüm kurumlara ve görebilecekleri bilboardlara asılabilir. 

•	 Hukuki alanda yaşanan sorunların giderilebilmesi için alanın 
uzmanları tarafından derli toplu ve hiçbir boşluk bırakmayacak 
nitelikte bir “Çocuk Yasası” çıkartılarak hukukun üstünlüğüne hiçbir 
gücün etki etmemesi sağlanabilir. 

•	 Hukuki alanda geçmişte mağdurun aleyhine sonuçlanan davalarla 
ilgili kararlar yeniden gözden geçirilerek, mağdurun mağduriyetini 
giderici kararlar alınabilir. Öte yandan yıllardır süren cinsel istismar 
davaları zaman aşımına uğramadan sonuçlanmalı, bu konuda halkın 
gözünde oluşan yasalara karşı güvensizlik algısı, güven telkin eden 
sonuçlarla onarılmaya çalışılabilir. 

•	 Çocuk cinsel istismarı konusunda yapılacak olan çalışmalarda, 
sadece rehber öğretmenlerden değil, istekli olup aktif olarak derse 
giren öğretmenlerden de destek alınabilir. Böylelikle çocuktaki esas 
değişimi ve sorunu görerek onu ilgili yerlere taşıyabilecek olan esas 
kesim derse giren öğretmen olduğu gerçeği unutulmamış olabilir. 

•	 Eğitimcilerimizin çocuk hukuku konusundaki eksiğinin 
giderilmesiyle, hukuki işleyişle ilgili bilgi birikiminin artırması 
sağlanabilir. 

•	 Çocuk Polisi’ne duyulan güvensizliğin giderilmesi için hem yasal 
hem de pedagojik olarak çalışmalar yapılabilir. 

•	 Eğitim fakültesi ders müfredatının, sadece öğretime odaklanması 
yerine, eğitimciyi toplumun ve dünyanın değişen ihtiyaçlarına göre 
daha iyi hazırlayabilmesi için müfredatın, her yıl gözden geçirilerek 
en çok dört yılda bir, yeniden düzenlenmesi sağlanabilir. 

•	 Eğitim fakültelerinin tüm bölümleriyle Pedagojik Formasyon 
eğitimlerine, Çocuk İstismarı ve İhmali ile Çocuk Koruma Sistemi 
üzerine bir ders olarak konulabilir. 

•	 Eğitim Fakültelerindeki formasyon derslerine Çocuk Koruma 
Sistemi’nin bileşenleri olan çocuğun karşılaşabileceği tehlikeler, 
bunların nasıl anlaşılabileceği, çocuğun bunlardan nasıl 
korunabileceği, çocuk hukuku türü dersler konularak, öğretmen 
adaylarının bu konudaki bilgisinin ve farkındalığının artırılması 
sağlanabilir. Böylelikle öğretmen de zor durumlarla mücadele 
etme cesaretini kazanacağı bilgileri, alana girmeden önce almaya 
başlayabilir. 
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•	 Küresel ölçekli değişiklikler de dikkate alınarak toplumsal 
değişikliklere ve ihtiyaçlara uygun olarak MEB’in, Hizmet 
İçi Eğitimlerini her yıl yenilemesi ve bu konuda farklı kurum 
ve kuruluşlarla çalışması son derece önemlidir. Hazırlanan bu 
eğitimlerinin videolarının ise MEB’in web sayfasından erişilebilir 
oluşu, ihtiyacı olan kişinin ihtiyaç duyduğu eğitimi istediği zamanda 
erişemini sağlayacaktır. Böylelikle Eğitim Fakültelerinin eksik kaldığı 
herhangi birşey varsa, alanda eğitimle bu eksik tamamlanabilir.

•	 Kamu spotları ile halkın tümüne yönelik olarak çocuk istismarına 
yönelik bilgilendirme çalışması yürütülebilir. 

•	 Çocuklara yönelik olarak hazırlanmış bilboardlarla, Çocuk Koruma 
Sisteminde kimlerden ve nasıl destek alabilecekleri çocuk, aile ve 
eğitimcilere aktarılabilir.

•	 Çizgi filmler ve çocuklara yönelik olarak hazırlanmış yapımlarla 
beden mahremiyeti çocuklara anlatılabilir. 

•	 Bu alanda yapılmış az sayıda animasyon çizgi film bulunmakta 
olup, dilimize kazandırılanların sayısı çok sınırlıdır. Bu nedenle var 
olanların Türkçe seslendirilmesi sağlanarak bu alanda çocuklara 
izletilebilecek ya da çocuklarla izlenebilecek yeni  yapımlar 
kazandırılabilir. 
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