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Düzenleyen Kuruluşlar 

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği
ÇİİÖDER, 1988 yılında kurulmuş olup bugün 300'ün üzerinde üye ile etkinliklerine devam etmektedir. 
Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin amacı bireyin doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim 
evrelerinde sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak, fiziks
Bu amaçla "çocuk istismar ve ihmali" ile ilgili olarak eğitim, farkındalık ve savunuculuk çalışmaları yürütür. 
Çocuk istismarı ve ihmali konusunda çalışan uzmanlara yönelik disiplinler arası kongre, konferans,
seminer ve benzeri toplantılar düzenler. Ailelere ve çocuklara yönelik eğitim çalışmaları sürdürür. Çocuk 
istismar ve ihmalini önleme konusunda kamuoyu yaratmak amacıyla çalışır. Çocukların yetişmesi ve 

eğitilmesi ile ilgilenen kişilerle bu alanda hizmet 
haklarını koruyan kuruluşlarla işbirliği yapar. Amaçları doğrultusunda gerek ulusal, gerekse uluslararası kuruluşlarla ve ger
ve tüzel kişilerle işbirliği yapar. Aynı amaçla kurul
(International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect
İstanbul'da gerçekleştirilmiş olan "19. ISPCAN Uluslara
yapmıştır. 

Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği
ÇOKMED, çocuk ihmal ve istismarının önl
amacıyla 2012 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Dernek, bu amaç çerçevesinde çalışmakta olan "Çocuk 
Koruma Merkezleri"nin ülke çapında yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve desteklenmesi konusun
çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemizde Üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan Çocuk Koruma 
Merkezleri; istismar veya ihmal sonucu travmaya maruz kalan çocukların yeniden normal bir yaşama 
dönmelerine yardımcı olmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Kuru
eşgüdüm, merkezlerin akreditasyonu ile bu kuruluşlarda çalışacak olan uzmanların bilgi ve becerilerinin 
geliştirilmesi ve belgelendirilmesi, eğitim program ve materyallerinin hazırlanması gibi konular ÇOKMED'in 

başlıca çalışma alanları arasındadır. ÇOKMED aynı zamanda, çocuğa karşı şiddet konusunda toplumsal bilinç ve duyarlılık 
geliştirme çalışmalarına katkı vermektedir.  

 Ordu Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 
25.11.2015 tarihli resmi gazetede 29543 sayıyla yayımlanan ilanla kuruldu.
ihmal ve istismara uğrayan ve suça yönlendirilmiş olan
değerlendirilme aşamalarında, yeniden travma yaratıcı koşullarla karşı karşıya gelmesinin önüne 
geçmektir.  
Merkezin faaliyet alanları; Tedavi Hizmetleri; İstismara ve ihmale uğramış çocuk ve ergenlerin tanı, te
ve izlenmesi ve tedavinin aileye, çocuğa ve istismarcıya yönelik düzenlenmesidir. Koruyucu Hizmetler; 
Eğitim programları hazırlayarak, toplumsal duyarlılığın arttırılması amaçlı konferans ve seminerler 
düzenlemek, ana-baba okulları açmak ve risk grupl

danışmanlık yapmaktır. Araştırma; Bilimsel araştırmalar planlamak, teşvik etmek ve desteklemektir. Akademik Çalışmalar; 
Ulusal ve Uluslar arası kongre ve sempozyumlara katılmak, konuya ilişkin ulusal 
düzenleyip yayın yapmaktır. 

Kongre, Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ISPCAN) tarafından desteklenmektedir.

Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği
Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ISPCAN) 1977 yılında Dr. C. Henry Kempe 
tarafından kurulmuş olup, çocuk istismarı ve ihmalinin tüm dünyada önlenmesi için çalışan 
bir araya geldiği, dünyadaki çok disiplinli tek organizasyondur. ISPCAN in 100 den fazla ülkeden 1100 
üyesi bulunmaktadır. Misyonu, dünya çocuklarının istismar ve ihmalinin tüm çeşitlerinden korunması için 
çalışan kişileri ve organizasyonları de
Amaçları: 
-Çocuk istismarının bütün formlarında; yaygınlığın, nedenlerin ve muhtemel çözüm yollarının 
farkındalığını artırmak.

-Çocuk istismarının tanınması, tedavisi ve önlenmesi konusundaki mevcut çabaların kalitesini artırmak.
-ISPCAN üyelerinin dünya çapında geliştirdikleri iyi uygulama standartlarının paylaşımını kolaylaştırmak.
-Çocuk istismarının önlenmesi ve iyileştirilmesi çabaları için uzmanlara ve duyarlı gönüllülere yönelik eğitim programları 
geliştirmek ve uygulamak. 
-Akademik ve klinik çalışmaları sahada çalışan ve politika geliştirenlere ulaştırmak.
-Çocuk Haklarının korunması ve tanıtımı konusunda uluslararası çabaları desteklemek.
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Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği  www.cocukistismarinionleme.org
, 1988 yılında kurulmuş olup bugün 300'ün üzerinde üye ile etkinliklerine devam etmektedir. 

Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin amacı bireyin doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim 
evrelerinde sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak, fiziksel, duygusal ve cinsel istismarını önlemektir. 
Bu amaçla "çocuk istismar ve ihmali" ile ilgili olarak eğitim, farkındalık ve savunuculuk çalışmaları yürütür. 
Çocuk istismarı ve ihmali konusunda çalışan uzmanlara yönelik disiplinler arası kongre, konferans,
seminer ve benzeri toplantılar düzenler. Ailelere ve çocuklara yönelik eğitim çalışmaları sürdürür. Çocuk 
istismar ve ihmalini önleme konusunda kamuoyu yaratmak amacıyla çalışır. Çocukların yetişmesi ve 

eğitilmesi ile ilgilenen kişilerle bu alanda hizmet veren kuruluşlarda çalışanlara gerektiğinde danışmanlık yapar. Çocukların 
haklarını koruyan kuruluşlarla işbirliği yapar. Amaçları doğrultusunda gerek ulusal, gerekse uluslararası kuruluşlarla ve ger
ve tüzel kişilerle işbirliği yapar. Aynı amaçla kurulmuş olan "Uluslararası Çocuk İstismarını ve ihmalini Önleme Derneği
(International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect-ISPCAN) 2006 yılından beri Türkiye partneridir ve 2012 yılında 
İstanbul'da gerçekleştirilmiş olan "19. ISPCAN Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi

Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği www.cokmed.org 
ÇOKMED, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi ve mağdur çocuklara yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi 
amacıyla 2012 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Dernek, bu amaç çerçevesinde çalışmakta olan "Çocuk 
Koruma Merkezleri"nin ülke çapında yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve desteklenmesi konusun
çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemizde Üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan Çocuk Koruma 
Merkezleri; istismar veya ihmal sonucu travmaya maruz kalan çocukların yeniden normal bir yaşama 
dönmelerine yardımcı olmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Kurulmuş olan merkezler arasında 
eşgüdüm, merkezlerin akreditasyonu ile bu kuruluşlarda çalışacak olan uzmanların bilgi ve becerilerinin 
geliştirilmesi ve belgelendirilmesi, eğitim program ve materyallerinin hazırlanması gibi konular ÇOKMED'in 

alanları arasındadır. ÇOKMED aynı zamanda, çocuğa karşı şiddet konusunda toplumsal bilinç ve duyarlılık 
 

Ordu Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 
25.11.2015 tarihli resmi gazetede 29543 sayıyla yayımlanan ilanla kuruldu. Merkezimizin öncelikli amacı, 
ihmal ve istismara uğrayan ve suça yönlendirilmiş olan çocukların bütüncül olarak değerlendirilip, 
değerlendirilme aşamalarında, yeniden travma yaratıcı koşullarla karşı karşıya gelmesinin önüne 

Merkezin faaliyet alanları; Tedavi Hizmetleri; İstismara ve ihmale uğramış çocuk ve ergenlerin tanı, te
ve izlenmesi ve tedavinin aileye, çocuğa ve istismarcıya yönelik düzenlenmesidir. Koruyucu Hizmetler; 
Eğitim programları hazırlayarak, toplumsal duyarlılığın arttırılması amaçlı konferans ve seminerler 

baba okulları açmak ve risk grupları taramaları yapmak, eğitim programları hazırlamak ve 
danışmanlık yapmaktır. Araştırma; Bilimsel araştırmalar planlamak, teşvik etmek ve desteklemektir. Akademik Çalışmalar; 
Ulusal ve Uluslar arası kongre ve sempozyumlara katılmak, konuya ilişkin ulusal ve uluslar arası kongre ve sempozyumlar 

Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ISPCAN) tarafından desteklenmektedir.

Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği www.ispcan.org 
Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ISPCAN) 1977 yılında Dr. C. Henry Kempe 
tarafından kurulmuş olup, çocuk istismarı ve ihmalinin tüm dünyada önlenmesi için çalışan 
bir araya geldiği, dünyadaki çok disiplinli tek organizasyondur. ISPCAN in 100 den fazla ülkeden 1100 
üyesi bulunmaktadır. Misyonu, dünya çocuklarının istismar ve ihmalinin tüm çeşitlerinden korunması için 
çalışan kişileri ve organizasyonları desteklemektir. 

Çocuk istismarının bütün formlarında; yaygınlığın, nedenlerin ve muhtemel çözüm yollarının 
farkındalığını artırmak. 

Çocuk istismarının tanınması, tedavisi ve önlenmesi konusundaki mevcut çabaların kalitesini artırmak.
erinin dünya çapında geliştirdikleri iyi uygulama standartlarının paylaşımını kolaylaştırmak.

Çocuk istismarının önlenmesi ve iyileştirilmesi çabaları için uzmanlara ve duyarlı gönüllülere yönelik eğitim programları 

klinik çalışmaları sahada çalışan ve politika geliştirenlere ulaştırmak. 
Çocuk Haklarının korunması ve tanıtımı konusunda uluslararası çabaları desteklemek. 

www.cocukistismarinionleme.org 
, 1988 yılında kurulmuş olup bugün 300'ün üzerinde üye ile etkinliklerine devam etmektedir. 

Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin amacı bireyin doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim 
el, duygusal ve cinsel istismarını önlemektir. 

Bu amaçla "çocuk istismar ve ihmali" ile ilgili olarak eğitim, farkındalık ve savunuculuk çalışmaları yürütür. 
Çocuk istismarı ve ihmali konusunda çalışan uzmanlara yönelik disiplinler arası kongre, konferans, 
seminer ve benzeri toplantılar düzenler. Ailelere ve çocuklara yönelik eğitim çalışmaları sürdürür. Çocuk 
istismar ve ihmalini önleme konusunda kamuoyu yaratmak amacıyla çalışır. Çocukların yetişmesi ve 

veren kuruluşlarda çalışanlara gerektiğinde danışmanlık yapar. Çocukların 
haklarını koruyan kuruluşlarla işbirliği yapar. Amaçları doğrultusunda gerek ulusal, gerekse uluslararası kuruluşlarla ve gerçek 

Uluslararası Çocuk İstismarını ve ihmalini Önleme Derneği"nin 
ISPCAN) 2006 yılından beri Türkiye partneridir ve 2012 yılında 

rası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi"nin ev sahipliğini 

enmesi ve mağdur çocuklara yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi 
amacıyla 2012 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Dernek, bu amaç çerçevesinde çalışmakta olan "Çocuk 
Koruma Merkezleri"nin ülke çapında yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve desteklenmesi konusunda 
çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemizde Üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan Çocuk Koruma 
Merkezleri; istismar veya ihmal sonucu travmaya maruz kalan çocukların yeniden normal bir yaşama 

lmuş olan merkezler arasında 
eşgüdüm, merkezlerin akreditasyonu ile bu kuruluşlarda çalışacak olan uzmanların bilgi ve becerilerinin 
geliştirilmesi ve belgelendirilmesi, eğitim program ve materyallerinin hazırlanması gibi konular ÇOKMED'in 

alanları arasındadır. ÇOKMED aynı zamanda, çocuğa karşı şiddet konusunda toplumsal bilinç ve duyarlılık 

Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 
Merkezimizin öncelikli amacı, 

çocukların bütüncül olarak değerlendirilip, 
değerlendirilme aşamalarında, yeniden travma yaratıcı koşullarla karşı karşıya gelmesinin önüne 

Merkezin faaliyet alanları; Tedavi Hizmetleri; İstismara ve ihmale uğramış çocuk ve ergenlerin tanı, tedavi 
ve izlenmesi ve tedavinin aileye, çocuğa ve istismarcıya yönelik düzenlenmesidir. Koruyucu Hizmetler; 
Eğitim programları hazırlayarak, toplumsal duyarlılığın arttırılması amaçlı konferans ve seminerler 

arı taramaları yapmak, eğitim programları hazırlamak ve 
danışmanlık yapmaktır. Araştırma; Bilimsel araştırmalar planlamak, teşvik etmek ve desteklemektir. Akademik Çalışmalar; 

ve uluslar arası kongre ve sempozyumlar 

Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ISPCAN) tarafından desteklenmektedir. 

Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ISPCAN) 1977 yılında Dr. C. Henry Kempe 
tarafından kurulmuş olup, çocuk istismarı ve ihmalinin tüm dünyada önlenmesi için çalışan uzmanların 
bir araya geldiği, dünyadaki çok disiplinli tek organizasyondur. ISPCAN in 100 den fazla ülkeden 1100 
üyesi bulunmaktadır. Misyonu, dünya çocuklarının istismar ve ihmalinin tüm çeşitlerinden korunması için 

Çocuk istismarının bütün formlarında; yaygınlığın, nedenlerin ve muhtemel çözüm yollarının 

Çocuk istismarının tanınması, tedavisi ve önlenmesi konusundaki mevcut çabaların kalitesini artırmak. 
erinin dünya çapında geliştirdikleri iyi uygulama standartlarının paylaşımını kolaylaştırmak. 

Çocuk istismarının önlenmesi ve iyileştirilmesi çabaları için uzmanlara ve duyarlı gönüllülere yönelik eğitim programları 
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Organizers 

TURKISH SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CHILD ABUSE AND NEGLECT 
(TSPCAN) www.cocukistismarinionleme.org
The Turkish Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (TSPCAN) was founded in 1988 
and adopted a multidisciplinar
early years of child protection practice in Turkey. The Society gradually expanded and today has more 
than 300 members throughout the country. Having a common mission with ISPCAN, TSPCAN h
organized many conferences, symposia and events to increase awareness of child abuse and 
neglect; offers trainings to various professionals in the identification of child maltreatment and 
mulitidisciplinary management of such cases; and initiates servic
and neglect. TSPCAN also offers trainings for family members who need guidance while raising thei

children. In 2001, the ISPCAN 
European Regional Conference was held in Istanbul. TSP

CHILD PROTECTION CENTERS SUPPORT SOCIETY
Child Protection Centers Support Society (COKMED) was established in İstanbul in 2012 to provide 
prevention of child abuse and neglect and improvement of services
currently working on expansion, development and supporting of University Based Child Protection 
Centers (UBCPC) in Turkey.
The University Based Child Protection Centers 
provinces in Turkey from 2006 to 2018. The mission of these centers is to provide a multidisciplinary 
approach to abused children as well as carry out preventive studies, research and advocacy work. 
UBCPC's are engaged in prevention activities via family training programs, youth activities, improving 
risk screening at child health care clinics and providing intervention when needed.

The UBCPC model has been a unique development in the history of child pro
housed in the hospital of faculty of medicine, provide diagnostic and therapeutic services to abused children. These units 
function via interdisciplinary collaboration among forensic medicine, pediatrics, pe
psychiatry, clinical psychology, nursing and social work. This service
institutes in the university. 
Issues like coordination betweeen established centers, 
who will work in these organizations, preparation of training programs and materials are among COKMED’ s major study field. 
COKMED also contributes efforts to develop social awareness

ORDU UNIVERSITY, DIRECTORATE OF CHILD PROTECTION APPLICATION AND RESEARCH CENTER
Reporting to the Registrar of Ordu University, Directorate of Child Protection Application and Research 
Center has been establ
The main objective of our center is to evaluate the children who were neglected, abused and forced to 
commit crime, and during the process of this evaluation, to prevent them from f
conditions again. The scope and the treatment services of the center are; to identify, treat and monitor the 
child and the adult who have suffered from neglect and abuse and regulate this treatment for the family, 
the child and the abu
seminars to increase social susceptibility, open mother
educational programs and provide counseling. Research; to plan, encourage a

researches. Academic Studies; to participate in national and international conventions and symposiums, organize and 
broadcast national and international conventions and symposiums related to the matter.

 The Congress is supported by The International Society For The Prevention Of Child Abuse & Neglect (ISPCAN)

THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CHILD ABUSE & NEGLECT (ISPCAN)
ISPCAN was founded in 1977 by Dr. C. Henry Kempe and is still the only multidisciplinary organization bringing together 

professionals worldwide to work towards the prevention of child abuse, neglect and exploitation globally. 
ISPCAN has about 1,100 members in ove

support individuals and organizations working to protect children from all forms of abuse and neglect 
worldwide. 
ISPCANs objectives are;
-To increase awareness of the extent, causes and possible
-To improve the quality of current efforts to detect, treat and prevent child abuse.
-To facilitate the exchange of best practice standards being developed by ISPCAN members throughout 

the world. 
-To design and deliver comprehensive training programs to professionals and concerned volunteers engaged in efforts to treat 
and prevent child abuse. 
-To disseminate academic and clinical research to those in positions to enhance practice and improve policy.
-To support international efforts to promote and protect the Rights of the Child.

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi  

 

TURKISH SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CHILD ABUSE AND NEGLECT 
www.cocukistismarinionleme.org 

The Turkish Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (TSPCAN) was founded in 1988 
and adopted a multidisciplinary approach towards the problem which was almost unrecognized in the 
early years of child protection practice in Turkey. The Society gradually expanded and today has more 
than 300 members throughout the country. Having a common mission with ISPCAN, TSPCAN h
organized many conferences, symposia and events to increase awareness of child abuse and 
neglect; offers trainings to various professionals in the identification of child maltreatment and 
mulitidisciplinary management of such cases; and initiates services for the prevention of child abuse 
and neglect. TSPCAN also offers trainings for family members who need guidance while raising thei

European Regional Conference was held in Istanbul. TSPCAN became a Country Partner of ISPC

CHILD PROTECTION CENTERS SUPPORT SOCIETY www.cokmed.org 
Child Protection Centers Support Society (COKMED) was established in İstanbul in 2012 to provide 

hild abuse and neglect and improvement of services  for child victims.
currently working on expansion, development and supporting of University Based Child Protection 
Centers (UBCPC) in Turkey. 
The University Based Child Protection Centers (UBCPC) were founded in 12 universities of different 
provinces in Turkey from 2006 to 2018. The mission of these centers is to provide a multidisciplinary 
approach to abused children as well as carry out preventive studies, research and advocacy work. 

C's are engaged in prevention activities via family training programs, youth activities, improving 
risk screening at child health care clinics and providing intervention when needed.

The UBCPC model has been a unique development in the history of child protection in Turkey. Child Protection Units (CPU), 
housed in the hospital of faculty of medicine, provide diagnostic and therapeutic services to abused children. These units 
function via interdisciplinary collaboration among forensic medicine, pediatrics, pediatric surgery, child and adolescent 
psychiatry, clinical psychology, nursing and social work. This service-based activity is supported by multiple faculties and 

Issues like coordination betweeen established centers, accreditation of centers, development of knowledge and skills of experts 
who will work in these organizations, preparation of training programs and materials are among COKMED’ s major study field. 
COKMED also contributes efforts to develop social awareness and sensivity about violence against children.

ORDU UNIVERSITY, DIRECTORATE OF CHILD PROTECTION APPLICATION AND RESEARCH CENTER
Reporting to the Registrar of Ordu University, Directorate of Child Protection Application and Research 
Center has been established on November 25th 2015 with the official gazette notice number 29543.
The main objective of our center is to evaluate the children who were neglected, abused and forced to 
commit crime, and during the process of this evaluation, to prevent them from f
conditions again. The scope and the treatment services of the center are; to identify, treat and monitor the 
child and the adult who have suffered from neglect and abuse and regulate this treatment for the family, 
the child and the abuser. Protective Services; to prepare educational programs, hold conferences and 
seminars to increase social susceptibility, open mother-father schools and scan risk groups, prepare 
educational programs and provide counseling. Research; to plan, encourage a

researches. Academic Studies; to participate in national and international conventions and symposiums, organize and 
broadcast national and international conventions and symposiums related to the matter. 

he International Society For The Prevention Of Child Abuse & Neglect (ISPCAN)

THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CHILD ABUSE & NEGLECT (ISPCAN)
was founded in 1977 by Dr. C. Henry Kempe and is still the only multidisciplinary organization bringing together 

professionals worldwide to work towards the prevention of child abuse, neglect and exploitation globally. 
ISPCAN has about 1,100 members in over 100 countries around the world. The mission of ISPCAN is to 

support individuals and organizations working to protect children from all forms of abuse and neglect 

ISPCANs objectives are; 
To increase awareness of the extent, causes and possible solutions for all forms of child abuse.
To improve the quality of current efforts to detect, treat and prevent child abuse.
To facilitate the exchange of best practice standards being developed by ISPCAN members throughout 

nd deliver comprehensive training programs to professionals and concerned volunteers engaged in efforts to treat 

To disseminate academic and clinical research to those in positions to enhance practice and improve policy.
rt international efforts to promote and protect the Rights of the Child. 

The Turkish Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (TSPCAN) was founded in 1988 
y approach towards the problem which was almost unrecognized in the 

early years of child protection practice in Turkey. The Society gradually expanded and today has more 
than 300 members throughout the country. Having a common mission with ISPCAN, TSPCAN has 
organized many conferences, symposia and events to increase awareness of child abuse and 
neglect; offers trainings to various professionals in the identification of child maltreatment and 

es for the prevention of child abuse 
and neglect. TSPCAN also offers trainings for family members who need guidance while raising their 

ISPCAN in 2006.  

Child Protection Centers Support Society (COKMED) was established in İstanbul in 2012 to provide 
for child victims.  The Society is 

currently working on expansion, development and supporting of University Based Child Protection 

(UBCPC) were founded in 12 universities of different 
provinces in Turkey from 2006 to 2018. The mission of these centers is to provide a multidisciplinary 
approach to abused children as well as carry out preventive studies, research and advocacy work. 

C's are engaged in prevention activities via family training programs, youth activities, improving 
risk screening at child health care clinics and providing intervention when needed. 

tection in Turkey. Child Protection Units (CPU), 
housed in the hospital of faculty of medicine, provide diagnostic and therapeutic services to abused children. These units 

diatric surgery, child and adolescent 
based activity is supported by multiple faculties and 

accreditation of centers, development of knowledge and skills of experts 
who will work in these organizations, preparation of training programs and materials are among COKMED’ s major study field. 

and sensivity about violence against children. 

ORDU UNIVERSITY, DIRECTORATE OF CHILD PROTECTION APPLICATION AND RESEARCH CENTER 
Reporting to the Registrar of Ordu University, Directorate of Child Protection Application and Research 

ished on November 25th 2015 with the official gazette notice number 29543. 
The main objective of our center is to evaluate the children who were neglected, abused and forced to 
commit crime, and during the process of this evaluation, to prevent them from facing such traumatic 
conditions again. The scope and the treatment services of the center are; to identify, treat and monitor the 
child and the adult who have suffered from neglect and abuse and regulate this treatment for the family, 

ser. Protective Services; to prepare educational programs, hold conferences and 
father schools and scan risk groups, prepare 

educational programs and provide counseling. Research; to plan, encourage and support scientific 
researches. Academic Studies; to participate in national and international conventions and symposiums, organize and 

he International Society For The Prevention Of Child Abuse & Neglect (ISPCAN) 

THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CHILD ABUSE & NEGLECT (ISPCAN)  www.ispcan.org 
was founded in 1977 by Dr. C. Henry Kempe and is still the only multidisciplinary organization bringing together 

professionals worldwide to work towards the prevention of child abuse, neglect and exploitation globally. 
r 100 countries around the world. The mission of ISPCAN is to 

support individuals and organizations working to protect children from all forms of abuse and neglect 

solutions for all forms of child abuse. 
To improve the quality of current efforts to detect, treat and prevent child abuse.        
To facilitate the exchange of best practice standards being developed by ISPCAN members throughout 

nd deliver comprehensive training programs to professionals and concerned volunteers engaged in efforts to treat 

To disseminate academic and clinical research to those in positions to enhance practice and improve policy. 
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KONGRE PROGRAM 

 30 Eylül 2018 SALON 1 SALON 2 

14.00-17.00 Kayıt 

17:00-18:00 Açılış             

 18:00- 19:00 Konferans 1 
Oturum Başkanı: Ayşe HAZNEDAR YALIN 
 
Acının ve Umudun Kuşaklar arası ve Kuşak aşkın 
Taşınmasında Çocukluk Döneminin Belirleyici Yeri ve 
İşlevi 
Bahar GÖKLER 

19:00-19.30 Konser 
Ceren AKSAN 

20:00-21:30 Kokteyl  
Ninniler Korosu 

1 Ekim 2018 SALON 1 SALON 2 

08:30-09:30 Prof. Dr. Ufuk BEYAZOVA’ya “Çocuk Koruma 
Ödülü” sunulması 
Oturum Başkanı: Figen ŞAHİN DAĞLI 

Konferans 2 
Çocuğun Korunmasında Multidisipliner Yaklaşımlar 
Bernard GERBAKA  

  

09.30-10.30 İkili Konferans 1 
Göç ve Göçle Gelen Çocuklar 

Oturum Başkanı: Okan Cem ÇIRAKOĞLU 
 
Türkiye'deki Suriyeliler ve Mülteci Çocuklar 
Murat ERDOĞAN 

Psikososyal Boyutlarıyla Göç ve Çocuk 
Öznur ACİCBE  

10.30-11.00 Ara 

11.00-12.30 Panel I 
Adalet Sisteminde Mağdur Çocukların Korunması 
 
Oturum Başkanı: Tolga DAĞLI 
 
Uluslararası Bakış Açısından Suç Mağduru ve Tanığı 
Çocuklar 
Jenny GRAY 
 
Adalet Sistemimizde Mağdur Odaklı Uygulama: Adli 
Görüşme Odaları 
Tolga DAĞLI 
 
Suç Mağduru veya Suç Tanığı Çocukların Korunması 
- Uzun Erimli Gereksinimler 
Arnon BENTOVIM 

Panel II 
Çocuk Yaşta Evlilikler  
 
Oturum Başkanı: Aysun B. ISIR 
 
Erken Yapılan Evlilikleri Neden Önemsemeliyiz ? 
Yıldız ECEVİT                     

Çocuk Evliliklerini Önlemenin Yeni Yollarını 
Düşünmek: Teknoloji, Sanat, Spor  
Selen DOĞAN 

Erken Evlilikler ve İstismar 
Cahide AYDIN 

12.30-13.30 Öğle Yemeği 

13.30-15.00 Serbest Bildiriler 1 
Oturum Başkanı: Şahika  Gülen ŞİŞMANLAR 
S07,S01, S02, S03, S04, S05, S06 

Serbest Bildiriler 2 
Oturum Başkanı: Mehmet Akif İNANICI  
S08, S09, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S40 

Poster Yürüyüşü-1 (ekran-1) 
Oturum Başkanı: İmran KEZER 
P001, P003, P004, ... P012, P013 

Poster Yürüyüşü-2 (ekran-2) 
Oturum Başkanı: Nahide DOĞRUCAN 
P014, P015, P016, P017, ... P025, P026 

15.00-15.30 Ara 

15.30-17.00 Panel III 
Devlet Koruması Altındaki Çocukların Hakları ve 
Bu Hakların Kullanımındaki Sorunlar 

Panel IV 
Boşanma ve Boşanma Sürecinin Çocuk 
Üzerinde Yansımaları 
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Oturum Başkanı: Neşe EROL 
 
Devlet Korumasındaki Çocukların Sesleri; Olgu 
Örnekleri Üzerinden Ruh Sağlığını Koruyucu 
Yaklaşımlar 
Neşe EROL 

Devlet Koruması Altındaki Çocukların Hakları ve Bu 
Hakların Kullanımındaki Sorunlar  
Türkay ASMA 

Koruyucu ve Evlat Edinen Ailelerin Sesi 
Ülkü AYDENİZ 

Minimum Standartlar Işığında Türkiye'de Çocuk 
Koruma - Bakım Politikalarının ve Uygulamalarının 
Değerlendirilmesi 
Kasım KARATAŞ 

 
Oturum Başkanı: Dilşad F. ÖZDEMİR 
 
Boşanma Sürecinde Çocuğun Korunmasında 
Sosyal Hizmetin Rolü 
Zeynep MUTLU 

Boşanma Davalarında Çocuklar 
Mustafa KARADAĞ 

Boşanmanın Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Üzerine 
Etkileri 
Elvan İŞERİ 

Çocukların Boşanmaya Uyumu: Riskler ve 
Koruyucu Faktörler - PDR Uzmanlarına Öneriler 
Türkan DOĞAN 

 17.00-18.30 

Serbest Bildiriler 3 
Oturum Başkanı: Ayşen COŞKUN 
S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23 

Serbest Bildiriler 4 
Oturum Başkanı: Ilgın G. DANIŞMAN 
S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S31 

Poster Yürüyüşü-3 (ekran-3) 
Oturum Başkanı: Hacer Yaşar TEKE 
P027, P028, P029, P030, ...P038, P039 

Poster Yürüyüşü-4 (ekran-4) 
Oturum Başkanı: Hasan Serdar IŞIK 
P040, P041, P042, P043, ...P052, P079 

2 Ekim 2018 SALON 1 SALON 2 

08.45-09.45 İkili Konferans 2 
Oturum Başkanı: İpek GÜRKAYNAK 

Toksik Stresin Çocuk Gelişimi ve Ruh Sağlığına 
Etkileri 
Arnon BENTOVIM 

Çocukluk Çağı Travmaları ve Epigenetik 
Sacide PEHLİVAN 

  

09.45-10.30 Konferans 3 
Oturum Başkanı: Stephen PIZZEY 

In My Shoes: Küçük Çocukların Adli ve Diğer 
Soruşturma Görüşmelerinde Kullanılabilecek 
Bilgisayar Programı                                 
David GLASGOW 

10.30-11.00 Ara 

11.00-12.30 Panel V 
Çatışma Ortamında Çocuklar 
 
Oturum Başkanı: Osman CELBİŞ 
 
Çatışma Ortamında Büyüyen Çocuklar 
Şahbal ARAS  

Göçmen ve Mülteci Çocukların Korunması 
Kasım KARATAŞ       

Göçle Gelen Erken Yaş Evlilikleri  
Aysun BARANSEL ISIR 

Panel VI 
Travma ve Çocuk 
 
Oturum Başkanı: Ayşen COŞKUN 
 
Travmatize Çocuklarda Ailelere Yaklaşım 
Işık KARAKAYA 

Travmatik Yaşam Olaylarının Çocuk ve Ergenler 
Üzerindeki Etkileri ve Müdahale Yaklaşımları 
Ilgın GÖKLER DANIŞMAN  

Çocuklarda EMDR Terapisi 
Ümran KORKMAZLAR 

12.30-13.30 Öğle Yemeği 

13.30-15.00 Serbest bildiriler 5 
Oturum Başkanı: Türkan DOĞAN 
S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39 

Serbest bildiriler 6 
Oturum Başkanı: Kasım KARATAŞ 
S40, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47 



III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi  
30 Eylül - 3 Ekim 2018 
Ünye Ordu 

 

  Poster Yürüyüşü-5 (ekran-5) 
Oturum Başkanı: Özlem KOREL 
P053, P054, P055, P056, ... P064, P065 

Poster Yürüyüşü-6 (ekran-6) 
Oturum Başkanı: Hakan ERMAN 
P066, P067, P068, P069, ... P077, P078 

15.00-15.30 Ara 

15.30-17.00 Panel VII 
Teknoloji ve Madde Bağımlılığı: Çocuğun 
Korunmasında Ele Alınması Gereken Güncel 
Sorunlar 
 
Oturum Başkanı: Ferhunde ÖKTEM 
 
İnternet Bağımlılığı 
Hakan ERMAN 

Bunu Gençle Çözeriz 
Ferhunde ÖKTEM 

İhmal Edilen Bir İstismar Türü: Bağımlılık 
Zeki YÜNCÜ 

Ergen Bağımlılık Tedavisinde Gaziantep Modeli 
Cenk YANCAR  

Panel VIII 
Kronik Sağlık Sorunu ve Engeli Olan 
Çocukların Korunması 
 
Oturum Başkanı: Orhan DERMAN 
 
HIV/AIDS Kontrol Programı Kapsamında Çocuğun 
Korunmasına Yönelik Yürütülen Hizmetler 
Emel ÖZDEMİR ŞAHİN 

Kronik Organ Yetmezliği Olan Çocuklar 
Eyüp KAHVECİ 

Engelli Çocukların Korunması 
Emine ÇETİNKAYA 

Kistik Fibrozisle Yaşamak 
İlknur GÖRGÜN 

 17:00-18:30 

Serbest Bildiriler 7 
Oturum Başkanı: Figen ŞAHİN DAĞLI 
S48, S49, S51, S52, S53, S54, S55 

Serbest Bildiriler 8 
Oturum Başkanı: Dilşad F. ÖZDEMİR 
S56, S57, S58, S59, S60, S61, S62, S63 

Poster Yürüyüşü-7 (ekran-7) 
Oturum Başkanı: Zeynep MUTLU 
P080, P081, P082, P083 ... P090, P091 

Poster Yürüyüşü-8 (ekran-8) 
Oturum Başkanı: Hatice KAYNAK  
P092, P093, P094, P095... P104, P105 

20:00-22:00 GALA YEMEĞİ 

3 Ekim 2018 SALON 1 SALON 2 

09.00-10.00 Konferans 4 
Oturum Başkanı: Ayşe HAZNEDAR YALIN 
 
İnsan Gelişimi ve Riskleri 5N1K 
Kim Kimi Kiminle Korusun 
Yankı YAZGAN 

10.00-11.00 Panel IX 
Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu, Suçun 
Yargılanması ve Çocuk Koruma Sistemine Yönelik 
Değişiklik Önerileri 
 
Oturum Başkanı: Sema AKSOY 
 
Cinsel İstismar İle İlgili Yasal Düzenleme Çalışması: 
Çocuk Ruh Sağlığı Açısından Öneriler 
Ayşen COŞKUN 

Cinsel İstismar Suçunun Failinin de Çocuk Olması 
Durumuna Özgü Yasa Önerisi 
Murat AYDIN 

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu, Suçun Yargılanması 
ve Çocuk Koruma Sistemine Yönelik Değişiklik 
Önerileri Çalıştay Süreci 
Necla ACAR 

Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve TCK da 
Düzenleme İhtiyacı 
Başar ÇOLAK 

Panel X 
Türkiye`de Çocuğa Yönelik Aile içi Şiddet 
Araştırması ve Bir Sistem Önerisi 
 
Oturum Başkanı: Sezen ZEYTİNOĞLU 
 
Yapabileceklerimiz var: İhmali Önlemek İçin 
Serra MÜDERRİSOĞLU 

Yapabileceklerimiz var: İstismarı Önlemek İçin  
Ceyda DEDEOĞLU 

Yapabileceklerimiz var: Uygun Müdahale İçin  
Seda AKÇO 

11.00-11.30 Ara 
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11.30-13.00 FORUM  
Çocuk Savunuculuğunda STK’ların Rolü 

Moderatörler: Bahar GÖKLER, Tolga DAĞLI 

Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği 
(ÇOKMED) - Tolga DAĞLI 

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği 
(ÇİİÖDER) - Figen PASLI 

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği - 
(COGEPDER) - Ayşen COŞKUN 

Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Komisyonu -
 Hatice KAYNAK 

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) -
Zeynep MUTLU 

Türk Psikologlar Derneği (TPD) - Mine CİHANOĞLU 

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlik Vakfı -Selmin 
Cansu DEMİR 

Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği (KOREV) - Ülkü 
AYDENİZ 

  

13.00-13.30 KAPANIŞ 
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CONGRESS SCIENTIFIC PROGRAM 

 30 Sept. 2018 HALL 1 HALL 2 

14.00-17.00 Registration 

17:00-18:00 Opening  Ceremony 

Welcoming Remarks      

  

 18:00- 19:00 Conference 1 
Chair: Ayşe YALIN 

The deterministic role and function of childhood in the inter-
and transgenerational transmission of pain and hope, Bahar 
GÖKLER 

19:00-19.30 Concert , Ceren AKSAN 

20:00-21:30 Cocktail, Lullaby Choir 

1 October 2018 HALL 1 HALL 2 

08:45-09:30 Presentation of Child Protection Distinguished Servis Award 
to Prof. Dr. Ufuk Beyazova 
Chair: Figen ŞAHİN DAĞLI 

Conference 2 
Multidisciplinary Approaches in Child Protection  
Bernard GERBAKA  

  

09.30-10.30 Dual Conference 1 
Migration and Immigrant Children 

Chair: Okan Cem ÇIRAKOĞLU 
 
Syrians and Refugee Children in Turkey 
Murat ERDOĞAN 

Psychosocial Aspects of Migration and Children 
Öznur ACİCBE  

10.30-11.00 Coffee Break 

11.00-12.30 Panel I 
Protecting Children as Crime Victims and Witnesses. 
 
Chair: Tolga DAĞLI 
 
Children as Crime Victims and Witnesses from an 
International Perspective  
Jenny GRAY 

Strengthening Capacity and Skills of Professionals on 
Judicial Interview 
Tolga DAĞLI 
 
Protecting Children as Crime Victims and Witnesses –Long 
Term Requirements  
Arnon BENTOVIM 

Panel II 
Child Marriages 

Chair: Aysun B. ISIR 
 
Why We Should Care About Early 
Marriages? 
Yıldız ECEVİT                     

Considering New Methods to Prevent Child 
Marriages: Technology, Art, Sports 
Selen DOĞAN 

Early Marriages and Abuse  
Cahide AYDIN 

12.30-13.30 Lunch 

13.30-15.00 

  

Oral Presentation (Session 1) 
Moderator: Şahika Gülen ŞİŞMANLAR 
S07,S01, S02, S03, S04, S05, S06 

Oral Presentation(Session2) 
Moderator: Mehmet Akif İNANICI 
S08, S09, S10, S11, S12, S13, S14, S15, 
S40 

Poster Presentation (screen 1) 
Moderator: İmran KEZER 
P001, P003, P004, ... P012, P013 

Poster Presentation (secreen 2) 
Moderator: Nahide DOĞRUCAN 
P014, P015, P016, P017, ... P025, P026 

15.00-15.30 Coffee Break 
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15.30-17.00 Panel III 

Rights of Children under State Protection and Problems 
Related to the Use of These Rights 

Chair: Neşe EROL 
 
Protective Approaches On Mental Health Of Children In Care 
Based On Vignettes: Let The Children Be Heard 
Neşe EROL 

Rights of Children under State Protection and Problems 
Related to the Use of These Rights  
Türkay ASMA 

The Voice of Foster and Adopted Family 
Ülkü AYDENİZ 

Kasım KARATAŞ 

Panel IV 
Impacts of Divorce and the Process of 
Divorce on Child  
 
Chair: Dilşad FOTO ÖZDEMİR 
 
Role of Social Service in the Protection of 
Child Throughout the Divorce Process  
Zeynep MUTLU 

Children in Divorce Suits 
Mustafa KARADAĞ 

Impacts of Divorce on the Mental Health of 
Children and Adolescents  
Elvan İŞERİ 

Children’s Adaptation to Divorce: Risks and 
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Evlilik?- Evcilik?: Çocuk Gelinler ve İlişkili Ruhsal Hastalıklar  
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Giriş: Erken evlilik on sekiz yaş altı yapılan tüm evlilikleri kapsamakla birlikte daha çok kız çocuklarını etkileyen bir durumdur. 

Dünya genelinde yaklaşık her üç kız çocuğundan biri 18 yaş öncesi evlenmektedir. Her yıl yaklaşık 10 milyon çocuğun evlilik 

yaptığı ya da yapmaya zorlandığı bildirilmiştir (1).  Erken yaş evliliklerin ergenlerin ruhsal ve fiziksel gelişimine olumsuz etkileri 

vardır. Erken evlilikler okulu bırakma nedeniyle düşük eğitim seviyesi, adolesan gebelik, anne ve bebek mortalite ve 

morbiditesinde artış, yoksulluk gibi çeşitli olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. (2).Çocuk yaşta evlilik yapan kadınların ruhsal 

hastalık tanısı alma ve psikiyatrik destek arama oranlarının yetişkin yaşta evlenen kadınlara oranla daha sık olduğu 

bildirilmektedir (3). Yapılan çalışmalar erken yaşta evliliklerin depresyon ve intihar davranışı başta olmak üzere pek çok 

psikiyatrik hastalığı beraberinde getirdiğini göstermiştir  (3) . 

Bu nedenle erken yaş evlilikleri sıklıkla çocuk ve ergen psikiyatri polikliniklerine adli rapor talebi veya eşlik eden fiziksel ruhsal 

hastalıklar nedeniyle başvurmaktadır. Yapılan çalışmalar ve klinik gözlemlere bakıldığında  adli rapor amacıyla başvuru yapan 

kızlarda ruhsal patoloji oranı incelendiğinde başvuru esnasında beklenenin aksine ruhsal hastalık oranlarının oldukça düşük 

olduğu görülmüştür (4, 5). Ancak erken evlilik yapan çocukları daha sonraki dönemlerde değerlendirildiğinde ise yaklaşık her iki 

çocuktan birinin ruhsal bir hastalığa sahip olduğu izlenmiştir (6). Bu bilgiler göz önüne alındığında, erken evlilik için rapor talebi 

ile başvuran ve başka nedenler ile poliklinik başvurusu olan ergenlerin ruhsal değerlendirme sonuçlarının bir birinden farklı 

olabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle çalışmamızda bu iki grup ergen psikiyatrik belirtiler açısından karşılaştırılmak istenmiştir. 

Çalışmamızın amacı, erken evliliklerin sık izlendiği bölgelerden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi, Van ilinde izlenen çocuk 

evlilikler ve ruhsal sorunlar arasındaki ilişkiyi incelemek ve başvuru şekilleri ile ruhsal sorunlar arasında fark olup olmadığını 

araştırmaktır.  

Gereç Ve Yöntemler: Araştırmada Van Eğitim Araştırma Hastanesine ayaktan tedavi için çeşitli polikliniklere başvuran 18 yaş 

altı evlilik yapmış ergenlerin klinik ve sosyodemografik özellikleri ile  ruhsal durumları incelenecektir. Çalışmaya katılacak 

ergenler ve aileleri gönüllük esasına göre alınmıştır.  Ergenlerin değerlendirilmesi yarı yapılandırılmış görüşme ölçeği K-SADS 

ile yapılmıştır. Ardından çalışmacılar tarafından geliştirilen Bilgi Toplama Formu, Kısa Semptom Envanteri, Çocuk Depresyon 

Envanteri, Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği uygulanmıştır.  

Sonuçlar: Çalışmamıza alınan toplam 37 olgunun 18 tanesi (%48,6) adli olarak gelmişken 19 tanesi (%51,4) rutin poliklinik 

başvurusu olarak gelmiştir. Olguların aile özellikleri değerlendirildiğinde neredeyse tamamının anne babasının birlikte yaşadığı 

(n=36, %97,3), annelerinin evlenme yaşlarının ortalamasının 16,67 ± 2,88 olduğu ve gelir durumunun çoğunlukla düşük 

sosyoekonomik düzey (n=33, %89,2) ile uyumlu olduğu görülmüştür. Adli olarak yönlendirilen olgular ile rutin poliklinik 

başvurusu olan olgular sosyodemografik özellikler açısından karşılaştırıldığında hem olguların özellikleri hem de ailelerinin 

özellikleri açısından iki grup arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Adli olarak gelen olgularda herhangi bir psikiyatrik 

tanı görülmezken rutin poliklinik başvurusu olan olguların 1 tanesi hariç tamamında psikiyatrik bir tanı saptanmıştır (p<0,001). 

Rutin poliklinik başvurusu olan olgularda sırasıyla major depresif bozukluk  (n=13, %68,4), anksiyete bozukluğu (n=10, %52,6), 

bipolar bozukluk (n=11, %5,3), psikotik bozukluk (n=1,  %5,3), davranım bozukluğu (n=1,  %5,3) ve travma sonrası stres 

bozukluğu (n=1,  %5,3) tanıları görülmüştür..  

Tartışma: Çalışmamızda erken yaşta evlilik yapan ergenler incelenmiştir. Adli rapor talebi ve diğer amaçlarla başvuran hastalar, 

sosyodemografik özellikleri açısından fark göstermezken ruhsal belirtilerin ve psikiyatrik hastalıkların rapor talebi dışında gelen 

hastalarda daha yüksek oranda olduğu görülmüştür. Ergenlerin ruhsal belirtileri değerlendirildiğinde rapor talebi ile başvuran 

ergenlerin hemen hiç birinde ruhsal bir hastalık saptanmamışken, diğer amaçlarla başvuran gençlerde ruhsal hastalık oranı çok 

yüksek bulunmuştur, bunun sebeplerinden biri erken evlenme isteği ile başvuran olguların değerlendirme sırasınca kendilerini iyi 
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gösterme eğilimi ve semptomlarını baskılama ihtimalleri olabilir. Ayrıca henüz evlilik sorumluklarını tam olarak üstlenmemesi de 

diğer bir sebep olabilir. Diğer amaçlarla başvuran ergenlerin en sık major depresif bozukluk, anksiyete bozukluğu, bipolar 

bozukluk ve psikotik bozukluk, davranım bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu tanıları aldığı görülmüştür (3, 6)..Bu 

sonuçlar incelendiğinde mahkemelerce sorulan evliliğe engel ruhsal bir hastalığının olup olmadığını değerlendirmenin kesitsel 

muayene bulgularıyla mümkün olmadığını düşündürmüştür. Artan stres faktörleriyle ergenlerin erken evlilik sonrası daha yoğun 

psikiyatrik yakınmalar taşıdıkları açıkça izlenmiştir. Bu nedenle erken evlilikleri tamamen engelleyecek yeni yasal düzenlemelere 

ihtiyaç duyulabileceği düşünülmüştür.  Çalışmamız birçok kısıtlılık da içermektedir. Bunların başında örneklem sayısının 

küçüklüğü ve örneklemimizin toplum örneklemi olmaması gelmektedir. Sadece hastaneye başvuran ergenlerin alınmış olması 

bir yanlılık doğurmuş olabilir. Ayrıca evli kaldıkları süre ve diğer stressör faktörlerin psikopatoloji üzerindeki etkisi 

değerlendirilmemiştir. Bu da neden sonuç ilişkisi kurmayı zorlaştırmaktadır. Tüm bu kısıtlılıklara rağmen bu çalışma ülkemizde 

ciddi bir sorun olan çocuk evlilikler hakkında adli rapor taleplerini ve bu talep dışında başvuruları karşılaştıran ilk çalışmadır. 

Çalışmanın sonuçları dikkate alındığında çocuk evlilikler ile yeni yasal düzenleme ihtiyacına dikkat çekmiştir. Bu yönleriyle 

ileride yapılacak çalışmalar için ön çalışma niteliği taşıyan bir kesitsel çalışma olma özelliği taşımaktadır.  
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Özet 

Amaç: Bu araştırma sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgede yaşayan ebeveynlerin tutumlarının  belirlenmesi amacıyla 

yapılmıştır 

Yöntem: Araştırmanın evrenini Malatya Battalgazi İlçesine bağlı Sancaktar Aile Sağlığı Merkezi 2-14 yaş çocuğu olan 

ebeveynler oluşturmuştur. Örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden evrenden alınan 353 ebeveyn oluşturmuştur. 

Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan tanıtıcı anket formu, Ebeveyn tutum ölçeği kullanılmıştır IBM SPSS 

programı ile sıklık, ortalama, korelasyon analiz edilmiştir. Araştırma verileri Mart- Haziran 2018 tarihinde mesai saatleri 

içerisinde kişilerin soruları okuyup cevaplandırması ile oluşmuştur. 

Bulgular: Araştırmada ebeveynlerin yaş ortalaması 38.67± 6.25,  % 68.6’sı Kadın, %45.9 ilkokul mezunu, %67.4 ü çalışmıyor 

(İşsiz yada ev hanımı), %21.5 işçi, ortalama gelirleri 1341.27±945.22, çocuk sayıları 3.42±1.40, kız çocuk sayısı 1.77±1.27. 

Ebeveyn tutum ölçeğinin alt boyutlarının ortalamasına bakıldığında; Demokratik tutum 72.47±9.12 (Ölçekten alabileceği 

minimum ve maksimum puan: 17-105), Otoriter tutum 20.96±6.94 ( 11-55), Aşırı koruyucu tutum 36.22±6.39 (9-45), İzin verici 

tutum 17.20±4.70 (9-45) dir. Demokratik tutum ile çocuk sayısı arasında (-.118) ve aşırı koruyucu tutumla gelir arasında (-.140) 

negatif korelasyon vardır. 

Sonuç:  Sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgede yaşayan ebeveynlerin demokratik ve aşırı koruyucu tutumlarının yüksek 

olduğu, izin verici tutumun ise en düşük olduğu saptanmıştır. Çocukların bağımsız bir kişilik geliştirmesine fikirlerini ifade 

etmesine olanak tanıyan demokratik tutumun yüksek olması olumludur fakat araştırmaya göre çocuk sayısı arttıkça demokratik 

tutum azalmaktadır. Ebeveynin aşırı koruyucu tutum sergilemesi sosyo- ekonomik düşük bölgede meydana gelebilecek 

tehlikelerden korumak için yüksek olabilir, nitekim izin verici tutumda bir o kadar düşüktür. Bunun yanı sıra bulgulara göre gelir 

azaldıkça aşırı koruyucu tutumun artması bunu kanıtlar nitelikte olduğu söylenebilir. Ebeveynlerin nitelikli çocuk gelişimini 

sağlayabilmek için gelir ve çocuk sayısını dengede tutmanın önemli olduğu, koruyucu sağlık hizmetlerinin ve ekonomik 

kaynakların artırılması önerilebilir 

Anahtar Kelime  

Ebeveyn, ebeveyn tutum, çocuk,  sosyo-ekonomik bölge 

DETERMINATION OF PARENTAL ATTITUDE IN THE LOW SOCIOECONOMIC REGION 

ABSTRACT 

Objective: This research has been done in order to determination of parental attitude in the low socioeconomic region 

Methods: The study's universe consisted of parents who were 2-14 year-old children at the Sancaktar Family Health Center of 

Battalgazi District of Malatya. The sample consisted of 353 parents who were admitted to participate in the survey. Introductory 

questionnaire prepared by the researchers, using the Parental Attitude Scale in the collection of data, IBM SPSS program was 

analyzed, frequency, mean, correlation. The research data was formed by reading and responding to questions by people 

during working hours on March-June 2018. 

Results: The average age of the parents in the survey was 38.67 ± 6.25, 68.6% were female, 45.9% were primary school 

graduates, 67.4% were not working (unemployed or housewife), 21.5% workers, average income 1341.27 ± 945.22, number of 

children 3.42 ± 1.40, number of girls 1.77 ± 1.27. When the average of the sub-dimensions of the parent attitude scale is 

examined; Democratic attitude 72.47 ± 9.12 (minimum and maximum score 17-105), Authoritarian attitude 20.96 ± 6.94 (11-55), 
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Excessive protective attitude 36.22 ± 6.39 (9-45), Permissible attitude 17.20 ± 4.70 (9- 45). There is a negative correlation 

between democratic attitudes and the number of children (-.118) and between excessive protective attitudes and income (-

.140). 

Conclusıon: Parents living in low socio-economic level have high democratic and protective attitudes and the least permissive 

attitude. The democratic attitude that allows children to express their ideas to an independent personality is high, but research 

shows that as the number of children increases, the democratic attitude decreases. Parental over-protective attitude display 

may be high to protect from the danger that may occur in the socio-economic zone, but as low as permissive attitude. Besides, 

according to the findings, it can be said that the increase of the protective attitude increases as the income decreases. It may be 

advisable to increase the number of preventive health services and economic resources, as it is important for parents to keep 

income and number of children in balance to ensure quality child development 

Keyword 

Parent, parental attitude, child, socio-economic region 

1.GİRİŞ 

Ebeveyn tutumu kavramı ile ebeveynlerin çocuğa karşı davranış biçimi ifade edilmektedir. Her ebeveyn farklı norm ve 

değerlere sahiptirler. Ebeveynler kendi değer ve normları çocuklarına aktardıkları zaman farklı tutumlar sergilerler. Çocuklarını 

uygun gördükleri gibi kendi değerlerine göre eğitirler. Bazı ebeveynler için çocuğun her şey hakkında ki düşüncesi önemli iken, 

bazı ebeveynler için çocuğun kendi düşüncesine saygı duyması ve itaat etmesi önemlidir. Ebeveynlerin çocuklarına karşı 

yaklaşımı ve tutumları çocuğun kişiliği, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimi üzerinde önemli etkisi olmaktadır (1).  

Çocuklarının yetiştirilmesi söz konusu olduğunda birçok ebeveynin aklında belli bir ideal vardır. Her ebeveyn farklı 

metotlar uygulayarak kendi eğitim hedeflerine ulaşmak ister. Tam bu noktada ebeveyn tutumları önemli rol oynamaktadır.  

Otoriter ebeveyn tutumu, katı kurallar, yüksek beklentiler, ödül ve cezayı karakterize eder. Çocuklar ebeveynlerin katı 

kurallarına uymak zorundadır, kurallar sorgulanmaz ve ebeveynin söyledikleri yerine getirilir. Bu ebeveyn tutumunda itaat büyük 

rol oynar. Çocuğun kendi inisiyatifi tamamen bastırılır. Ebeveyn, büyük ölçüde günlük rutini belirler ve çocuklarına karşı çok 

nadir duygusal yaklaşırlar. Landis ve Stone (1952), yaptıkları araştırmada otoriter yetiştirme tarzına sahip bir aileden gelen 

gençlerde saldırganlık eğilimi olduğu tespit etmişlerdir (2). Ayrıca baskıcı ve sıkı disiplin uygulayan ailelerin çocuklarında benlik 

saygısının ve akademik başarılarının düşük olduğu ve kaygı düzeylerinin yüksek olduğu belirtilmektedir (3).  

Demokratik tutumda, ebeveynler çocuklarına her konuda rehberlik ve eşlik ederler. Ebeveynler çocuklarına bir çerçeve çizseler 

ve kurallar belirleseler de, onları bağımsız eylem ve düşünmeye doğru iterler. Çocukların ihtiyaçları ciddiye alınır ve ayrıca 

çocuklara özgürlük alanları tanınır. Ebeveyn ve çocuk sürekli iletişim halindedir ve önemli kararları birlikte alırlar. Uygun bir 

yaşta çocuklar sorumluluk üstlenirler. Eğitim düzeyi yüksek ve yüksek düzeyde mesleğe sahip annelerin daha çok demokratik 

tutum sergiledikleri gözlemlenmiştir (4). Demokratik ebeveyn tutumu sergileyen ebeveynlerin çocuklarının bağımsız, kendine 

güvenen ve problemsiz çocuklar olduğu, sorumluluk duygusunun fazla olduğu ve daha çok olumlu sosyal davranışlar 

sergiledikleri görülmektedir (5,6). Bir başka çalışmada demokratik yetiştirme tarzı ile yetişen çocukların sosyal açıdan yeterli ve 

okul başarılarının yüksek olduğu belirlenmiştir (7).  

İzin verici tutumda, çocuklara hemen hemen her şeye izin verilir. Çocuk özgürlüğün tadını çıkarır. Çocuk, için belirli bir 

sınır yoktur. Ebeveynler çocuklarına her konuda nadiren ‘’Hayır’’ kelimesini kullanırlar. Çocuğun sergilediği olumsuz 

davranışlara yönelik hoşgörülü tutumlar sergilerler. Bu tutumun sonucu, çocukların toplumsal kurallara riayet göstermedikleri, 

konulan sınırlara karşı direndikleri, asi ve şımarık tavırlar takındıkları görülmektedir (8).   

Aşırı koruyucu tutumda, ebeveynler sürekli çocuklarının yanında pervane olur ve her türlü tehlikeye karşı koruma ve kollamak 

isterler (9).  Aşırı koruyucu tutuma sahip ailelerin çocukları kendine güvenleri zayıf, sosyal hayatta pasif, çekingen, sürekli 

çevresinden destek arayan ve korkak yapıya sahiptirler (10). 

Bu araştırma sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgede yaşayan ebeveynlerin tutumlarının  belirlenmesi hedeflenmiştir. 

2. YÖNTEM 

2.1 Araştırmanın Türü 
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Bu çalışma tanımlayıcı ve kesitsel türdedir. 

2.2 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  

Araştırmanın evrenini Malatya Battalgazi İlçesine bağlı Sancaktar Aile Sağlığı Merkezi 2-14 yaş çocuğu olan 

ebeveynler oluşturmuştur. Örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden evrenden alınan 353 ebeveyn oluşturmuştur.  

2.3 Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan tanıtıcı anket formu (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, çalışma 

durumu, meslek, geliri, çocuk sayısı, çocuk cinsiyeti ), Ebeveyn tutum ölçeği kullanılmıştır Araştırma verileri Mart- Haziran 2018 

tarihinde mesai saatleri içerisinde kişilerin soruları okuyup cevaplandırması ile oluşmuştur. 

Araştırmanın verileri toplanmadan önce bireylere anket formları hakkında bilgi verilip elde edilen bilgilerin gizli 

tutulacağı, araştırmaya katılımın gönüllü olduğu açıklanmış ve sözlü onamları alınarak Helsinki bildirgesine uyulmuştur. 

Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ) 

Demir ve Şendil tarafından 2008 yılında orijinal ölçek geliştirilmiştir. Anne ve Babaların çocuk yetiştirme tutumlarını 

belirlemek amacıyla oluşturulmuştur (11). Ölçek 4 alt boyuttan (demokratik tutum (17 madde), otoriter tutum (11 madde), aşırı 

koruyucu tutum (9 madde), izin verici tutum (9 madde)) ve 46 maddeden oluşmaktadır. Ters madde yoktur. Ölçek 5’li likert (1 

Hiçbir zaman böyle değildir- 5 Her zaman böyledir) tipindedir ve buradan alınan maddelerin toplanmasıyla ölçek puanı ortaya 

çıkmaktadır. Ölçekte yüksek puanlar alt boyutun ait olduğu ebeveynlik tutumunun ağırlıklı olduğunu, düşük puanlar ise o 

ebeveynlik tutumunun az olduğunu göstermektedir. Orijinal araştırmanın güvenirlik analizi olan Cronbach alfa değerleri 

Demokratik boyutu .83, Otoriter boyutu  .76, Aşırı Koruyucu boyutu  .75 ve İzin Verici boyutu  ise .74 olarak bulunmuştur. Bu 

araştırmada ise Demokratik tutum .77, Otoriter tutum .78, Aşırı Koruyucu boyutu için .75 ve İzin Verici boyutu için ise .70 olarak 

hesaplanmıştır. 

2.4 Verilerin Değerlendirilmesi  

Araştırmadan elde edilen veriler IBM SPSS 23.0 programı ile sıklık, ortalama, korelasyon analiz edilmiştir. Anlamlılık 

düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. 

3. BULGULAR 

Anne babaların sosyo-demografik özellikleri tablo 1’de gösterilmiştir. Araştırmada ebeveynlerin yaş ortalaması 38.67± 

6.25,  % 68.6’sı Kadın, %45.9 ilkokul mezunu, %67.4 ü çalışmıyor (İşsiz yada ev hanımı), %21.5 işçi, ortalama gelirleri 

1341.27±945.22, çocuk sayıları 3.42±1.40, kız çocuk sayısı 1.77±1.27.  

Tablo 1: Ebeveynlerin tanımlayıcı özellikleri (n=353) 

Cinsiyet          n %  

Kadın  242 68.6  

Erkek 111 31.4  

Eğitim Düzeyi    

Okuryazar değil    37 10.5  

İlkokul 162 45.9  

Ortaokul 70 19.8  

Lise        62 17.6  

Üniversite  ve üzeri 22 6.2  

Çalışma durumu    

Çalışıyor     115 32.6  

Çalışmıyor 238 67.4  
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Meslek durumu    

İşsiz/Ev hanımı 225 63.7  

İşçi 76 21.5  

Memur 15 4.2  

Serbest meslek 35 9.9  

 Min Max X±SD 

Yaş 24 61 38.67± 6.25 

Çocuk sayısı   1 10 3.42±1.40 

Çocukların cinsiyeti    

Kız  0 5 1.77±1.27 

Erkek 0 6 1.65±1.10 

Gelir       0 4500 1341.27±945.22 

  

Ebeveyn tutum ölçeğinin alt boyutlarının ortalamasına bakıldığında; Demokratik tutum 72.47±9.12 (Ölçekten alabileceği 

minimum ve maksimum puan: 17-105) ile bu tutumun ağırlıklı olduğu, Otoriter tutum 20.96±6.94 ( 11-55) düşük düzeyde olduğu, 

Aşırı koruyucu tutum 36.22±6.39 (9-45) yüksek düzeyde olduğu, İzin verici tutum 17.20±4.70 (9-45) düşük düzeyde olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 2).  

Tablo 2 Ebeveyn tutum ölçeğinin alt boyutlarının ortalaması (n=353) 

 Min Max X±SD 

Demokratik tutum 28 117 72.47±9.12 

Otoriter tutum  11 46 20.96±6.94 

Aşırı koruyucu tutum 12 45 36.22±6.39 

İzin verici tutum 9 37 17.20±4.70 

 

Araştırmada yaş, çocuk sayısı, gelir durumu ebeveyn tutumlarının alt boyutlarıyla incelenmiş, ilişki düzeyleri bakılmıştır. 

Anne babaların yaşı ebeveyn tutum ölçeğinin  alt boyutlarıyla istatistiksel olarak ilişki bulunmamıştır (p˃0.05).  

Araştırmada Demokratik tutum ile çocuk sayısı arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu (-.118) bulunmuştur (p<0.05) yani 

çocuk sayısı artıkça demokratik tutum azalmaktadır.   

Araştırmada aşırı koruyucu tutumla gelir arasında (-.140) negatif korelasyon belirlenmiştir (p<0.05) ebeveynlerin 

gelirleri azaldıkça aşırı koruyucu tutumları arttığı saptanmıştır (Tablo 3). 

Tablo:3 Ebeveyn tutum ölçeğinin yaş, çocuk sayısı, gelir bakımından incelenmesi 

 Yaş Çocuk sayısı Gelir  

 r p r p r p 

Demokratik tutum -.038 .478 -.118* .027 .078 .141 

Otoriter tutum  -.021 .693 .004 .943 .063 .239 

Aşırı koruyucu tutum .077 .148 .069 196 .-140** .008 

İzin verici tutum .034 .521 .045 .398 .037 .487 

r= korelasyon değeri , p<0.05* 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ebeveyn tutumları, çocukların gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ebeveyn çocuk yetiştirme tutumları, ailelerin 

demografik özellikleri gibi birçok faktörden dolayı değişiklik göstermektedir (12). 

Araştırmada sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgede yaşayan ebeveynlerin demokratik ve aşırı koruyucu tutumlarının 

yüksek olduğu, izin verici tutumun ise en düşük olduğu saptanmıştır. Bu bulgulara benzer olarak, alan-yazında sosyo- ekonomik 

seviyesi düşük annelerin daha koruyucu ve sıkı disiplin uyguladıkları tespit edilmiştir (13). Mızrakçı yaptığı araştırmasında 
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ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumları üzerinde en önemli faktörün eğitim seviyesi olduğunu vurgulamaktadır (14). Bazı 

araştırmalarda eğitim seviyesi yüksek ebeveynlerin çocuklarına karşı demokratik tutum sergiledikleri görülmüştür (14,15). 

Araştırma Çocukların bağımsız bir kişilik geliştirmesine fikirlerini ifade etmesine olanak tanıyan demokratik tutumun 

yüksek olması olumludur fakat araştırmaya göre çocuk sayısı arttıkça demokratik tutum azalmaktadır. Bu bulgulara benzer 

olarak aile içindeki kardeş sayısındaki artışın, özellikle üç ve daha çok çocuğa sahip ebeveynlerin daha otoriter tutum, katı ve 

sert disiplin kuralları sergiledikleri görülmüştür (12) 

Ebeveynin aşırı koruyucu tutum sergilemesi sosyo- ekonomik düşük bölgede meydana gelebilecek tehlikelerden 

korumak için yüksek olabilir, nitekim izin verici tutumda bir o kadar düşüktür. Bunun yanı sıra bulgulara göre gelir azaldıkça aşırı 

koruyucu tutumun artması bunu kanıtlar nitelikte olduğu söylenebilir. Ebeveynlerin nitelikli çocuk gelişimini sağlayabilmek için 

gelir ve çocuk sayısını dengede tutmanın önemli olduğu, koruyucu sağlık hizmetlerinin ve ekonomik kaynakların artırılması 

önerilebilir. 
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Giriş: Çocuk cinsel istismarı (CCİ) çocukları etkileyen yaygın ve ciddi bir sorundur. Çocukları korumak için önleme programları 

1980’li yıllarda ABD ve Kanada genelinde uygulanmaya başlanmıştır (Wurtele & Miller Perrin 2017). Önleme programlarının 

hedef kitlesini çocuklar oluşturmaktadır.  Çocuk odaklı cinsel istismarı önlemeye yönelik geliştirilen eğitim programları, uygun ve 

uygun olmayan durumlar arasındaki farka yönelik bilgiyi artırmakta ve kişisel güvenlik becerilerini geliştirebilmektedir. Bu konuda 

yapılan eğitim programlarının çocukların bu bilgileri gerçek hayatlarında uyguladıklarını ve programların çocuğa yönelik cinsel 

istismarı azalttığı ileri sürülmektedir (Wurtele 2009).  Programların eğitimleri okulda eğitimciler tarafından verilmektedir.  Eğitimin 

okulda verilmesi, çocukların kazanımlarının değerlendirilmesine olanak tanıdığı için tercih nedenidir (Davis & Gidycz 2000).  

Eğitimlerde kazanımları arttırmak içim ise ebeveynlerle “önleyici ortaklık” oluşturmalarının önemli olduğu belirtilmektedir. 

Ebeveynler hem çocuğunun okul temelli bir programa katılımını destekleyerek hem de bu eğitimleri kendileri uygulayarak 

çocuklarını korumada önemli roller üstlenebilmektedirler (Wurtele & Kenny 2010; Topping & Barron 2009). CCİ’nı önlemede, 

çocukları istismar durumu görülmeden eğitmek gerekmektedir. Beden Güvenliği Eğitim (BGE) Programı;  Wurtele (2007) 

tarafından geliştirilmiş, eğitimci ve ebeveyn versiyonu bulunan bir önleme programdır.  Bu programın Türkiye için bilimsel 

süreçler ile kültürel uyarlaması gerçekleştirildikten sonra ilk önce eğitimci kitabı (Tunç ,2016) ve daha sonra Ebeveyn Kitabı 

(Tunç, 2018) yayımlanmıştır. 

BGE Programın Amacı: Beden Güvenliği Eğitimi (BGE), çocuğu korumada ve çocuk cinsel istismarını (CCİ) önlemede küçük 

çocuklara yönelik geliştirilen çocuk merkezli bir önleme programdır.  

BGE Programın Versiyonları: Çocuğun öğrenme stratejilerine uygun olarak hazırlanmış olan program oturumlar şeklinde 

sunulmaktadır. Orijinalinde hem eğitimci hem de ebeveyn programı 10 oturumdan oluşmaktadır.  Her bir oturum 20-25 dakika 

sürmektedir ve art arda günlerde uygulanmaktadır. Hedef kitle 3-7 yaş aralığı çocuklardır. 

 Eğitimci Versiyonu; Program kitabının adı “Kendi Bedenimin Patronuyum: Okul Öncesi Çocuklar İçin Beden Güvenliği Eğitimi” 

dir. Yedi oturumdan oluşmaktadır. 72 görsel bulunmaktadır. Tamamen yapılandırılmış olan programda eğitimcinin yapması ve 

söylemesi gereken mesajların tümü  resimlerin arkasına yazılmıştır.    6-10 çocuktan oluşan gruplara eğitimci tarafından 

uygulanmaktadır (Tunç, 2016). 

Ebeveyn Versiyonu;  Program kitabının adı  “Kendi Bedenimin Patronuyum:  Beden Güvenliği Eğitimi Ebeveyn Rehberi” dir. 

Beden güvenliği kurallarının yanında yangın, silah ve zehirlenme gibi genel güvenlik kurallarını da öğretmektedir. On oturumdan 

oluşmaktadır. 92 görsel bulunmaktadır.  Anne- baba ya da bakım veren çocuğu ile teke tek uygulamaktadır (Tunç, 2018).  

BGE  Programının Öğrenme Stratejileri:  

a) Potansiyel istismar durumlarını ya da istismarcı kimliğini tanıma. 

b)Cinsel talepleri “hayır” diyerek reddetme.  

c)İstismarcı kişiden uzaklaşma ve direnme. 

d)Daha önce gerçekleşen ya da şu an devam eden istismarı güvendiği yetişkine bildirmeyi teşvik. 

e)Sır olarak saklanan uygun olmayan dokunmaların çocuğun sorumluluğu olmadığını açıklama (Wurtele, 2008).  

İçerik: Program içeriğinde hikâyeler vardır.  Her bir hikâyenin içeriğine uygun bir resim bulunmaktadır. Hikayelerin amacı, 

çocuğun ilk olarak uygun ve uygun olmayan dokunmayı ayırt etmesini sağlamaktır. İkinci olarak, uygun olmayan dokunma 

durumlarında kendini koruma becerilerini arttırmaktır. Ayrıca çocuğun sağlıklı cinsel gelişimi için kendi özel bölgesine 

dokunabileceği mesajı da verilmektedir. Çocuğa kendini koruma becerileri resimli hikâyelerden model alma, sosyal öğrenme ve 



III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi  
30 Eylül - 3 Ekim 2018 
Ünye Ordu 

 

geribildirim yöntemleri ile kazandırılmaktadır. İçerikte hikâyelerin kullanılması etik yönden sıkıntıyı önlemektedir (Tunç ve ark 

2018-b).  

BGE Programın Değerlendirilmesi: Programın koruma becerilerine etkisi kontrol gruplu ve deneysel modelin kullanıldığı bir 

araştırma ile sınanmıştır (Tunç ve ark .2018-b). Programın cinsel istismarı önlemede kendini koruma becerisi kazandırmaya 

etkisinin değerlendirilmesinde ölçüm aracı olarak Durum Böyleyse Testi (DBT) kullanılmıştır. DBT, küçük çocukların kağıt-kalem 

kullanmadığı, hikayeler üzerinden değerlendirmenin yapıldığı ve Türk kültürü için geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılmış bir 

ölçüm aracıdır (Tunc ve ark. 2018-a). Araştırma sonucunda BGE programının çocuklarda uygun olmayan dokunma 

durumlarında kendini korumaya yönelik hayır deme, ortamdan uzaklaşma ve güvenilir bir yetişkine anlatma becerisini arttırdığı 

belirlenmiştir. Program cinsel istismarla ilgili uygun olmayan dokunma taleplerini “sır” olarak saklamamayı öğretmede de etkili 

bulunmuştur. BGE Programı ile çocukların kendi cinselliklerine yönelik (kendi özel bölgesine dokunabileceği ve kendi özel 

bölgesine dokunmaktan hoşlanabileceği)  olumlu tutum geliştirmeleri desteklenmiştir.  BGE programının çocukları cinsel 

istismardan korumaya yönelik bilgi, beceri ve tutum kazandırmada yurt dışında olduğu gibi Türkiye için de etkili bir program 

olduğu araştırma sonuçları ile desteklenmiştir (Tunc ve ark. 2018-b). 

BGE Programı için Öneriler: Çocuğu cinsel istismarını önlemeye yönelik olarak çocukla çalışan meslek profesyonelleri BGE 

Programının eğitimci versiyonu “Kendi Bedenimin Patronuyum: Okul Öncesi Çocuklar İçin Beden Güvenliği Eğitimi” kitabını 

kullanabilirler. Anne-Babalar ve çocuğa bakım verenler de bu programın ebeveyn versiyonu “Kendi Bedenimin Patronuyum:  

Beden Güvenliği Eğitimi Ebeveyn Rehberi” kitabını kullanarak çocukları ile beden güvenliği kurallarını konuşabilirler. Bu konuda 

eğitimci ve ebeveynlerin “önleyici ortaklık” oluşturmaları önerilir.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk cinsel istismarı, Önleme programı, Beden Güvenliği Eğitimi 
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Kadın Konukevlerinde Kalan Çocukların Beden Güvenliği Eğitimi ile Kendini Koruma Becerilerinin Artırılması 

Dilek ESER 1, Fatma Elif KILINÇ 2 

1 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Uzmanı, Ankara 

2 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, Ankara 

fekilinc@ybu.edu.tr / 03129061924 

Giriş: Ülkemizde kadın konukevlerine gelen kadınların %39’u çocukları ile birlikte kalmaktadırlar. Bu nedenle kadın 

konukevlerinde çocuğa yönelik hizmetler kadına verilen hizmetlerin gölgesinde kalmaması gerekmektedir (1, 2). Polat 

çalışmasında, çocuk istismarının önlenmesi konusunda evde, okulda, toplumsal düzeyde ve yasal boyutlar düzeyinde yapılacak 

değerlendirmelerin önemli olduğunu ancak bu değerlendirmelerin başında eğitimin geldiğini belirtmektedir (3). Annesi ile birlikte 

kadın konukevlerinde kalan çocuklar yaşamlarına dair hassas süreçlerden geçmektedirler. Aile birliğinin sağlanamaması 

çocukları pek çok yönden olumsuz etkilemekte ve çevreye karşı daha korumasız olmalarını sağlamaktadır. Bu çocuklara 

verilecek eğitimlerin yaşamları için fayda sağlayacağı düşünüldüğünden bu çalışmada, kadın konukevlerinde kalan çocukların 

cinsel istismardan korunma eğitimleri üzerine odaklanılmıştır. 

 Materyal Ve Yöntem: Kadın konukevlerinde kalan çocukların cinsel istismarı tanıma becerilerini belirlemek ve uygulanan 

beden güvenliği eğitim programı ile kendi bedeninin sınırlarını öğretip olası cinsel istismar vakası karşısında kendini korunma 

becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan araştırmada ön test son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Devlet 

koruması altında yer alan üç kadın konukevinde 36-72 aylık çocuğu olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden annelerin 

çocukları araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırma, deney grubu olarak belirlenen A ve B kodlu kadın 

konukevinde kalan 10 çocuktan 7’si ve kontrol grubu olarak belirlenen C kodlu kadın konukevinde bulanan 17 çocuktan 10’u ile 

tamamlanmıştır.  

Deney grubuna uygulanan eğitimin ilk oturumunda kurumun çocuk gelişim uzmanı ve çocuk eğiticisi tarafından 

araştırmacı çocuklara tanıtılmış ve diğer oturumlarda da gözlemci olarak katılmışlardır. Oturum başladıktan sonra oyun 

odasında, eğitimi alan çocuklar dışında başka çocuk ve annelerin bulunmamasına dikkat edilmiştir. Her gün eğitim öncesi 

çocuklarla birlikte parmak oyunları ve müzikli oyunlar oynanmış, çocukların uygulayıcıya ısınmaları sağlanmıştır. Oyunlar 

sonrasında beden güvenliği eğitiminin materyali olan ve çocuklar için renkli görsellerin bulunduğu kendi bedenimin patronuyum 

isimli kitaptan, ilgili sayfalar çocuklara gösterilerek eğitim uygulanmıştır.  

Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen Ebeveyn/Çocuk Bilgi Formu ve Çıtak Tunç tarafından Türkçe 

uyarlaması yapılan Durum Böyleyse Testi aracılığıyla toplanmıştır (4). Sekiz mini hikâyeden oluşan test, Wurtele, Hughes ve 

Owens tarafından okul öncesi dönem çocukların cinsel istismar vakaları karşısında kendini koruma becerilerini ölçmek amacıyla 

geliştirilmiştir (5). Deney grubuna uygulanan beden güvenliği eğitim programı 1986 yılında Sandy Wurtele tarafından 

geliştirilmiştir. Bilimsel temelli bir eğitim programı olan beden güvenliği eğitimi 2007 yılında revize edilerek son halini almıştır. 

Çocuklarda cinsel istismarı önleme ve kendini koruma becerilerini arttırılması amaçlanan program 10 oturum olarak 

hazırlanmıştır. Türkçe uyarlama çalışmalarında alınan uzman görüşleri doğrultusunda program art arda 7 oturum ve 30 konu 

başlığından oluşmuştur (4). 

Bulgular: Durum böyleyse testinin 8 alt boyutu ile çocuğun iyi ve kötü dokunuşu ayırt etmesini ölçen “Uygun dokunma” ve 

Uygun olmayan dokunma” alt boyutları bulunmaktadır. Deney ve kontrol grubundaki çocukların durum böyleyse testi alt 

boyutlarına ilişkin ön test, son test puan sonuçlarına göre beden güvenliği eğitim programı, kadın konukevlerinde kalan 

çocuklara cinsel istismardan kendini koruma becerileri kazandırmada etkili bir eğitim aracı olmuştur. Deney grubuna uygulanan 

durum böyleyse testinin tüm alt boyutlarında son test puan ortalamalarında artış görülmüş kontrol grubunda ise anlamlı bir 

değişiklik gözlenmemiştir. Son test ile izleme testi arasında geçen üç haftalık süre içerisinde deney grubuna uygulanan eğitim 

programının kalıcılığının devam ettiği görülürken yalnız anlatma becerisi alt boyutunda uygulanan eğitimin kalıcılığının 

sürmediği tespit edilmiştir. 



III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi  
30 Eylül - 3 Ekim 2018 
Ünye Ordu 

 

Tartışma: Araştırmada kontrol grubunun uygun dokunma ve uygun olmayan dokunma ön test ve son test puan ortalamaları 

birbirine yakın sonuçlarda iken deney grubunda uygun dokunma ve uygun olmayan dokunma ön test ve son test puan 

ortalamaları arasında yükseliş gözlenmiştir. Oluşan bu fark deney grubundaki çocukların dâhil oldukları Beden Güvenliği Eğitim 

Programının etkisi olarak açıklanabilmektedir. Beden güvenliği eğitim programının uygun dokunma ve uygun olmayan 

dokunma’yı tanımaya etkisi incelendiğinde mevcut araştırmalarla benzer sonuçlar elde edilmiştir. Kenny, Wurtele ve Alanso’nun 

çalışmalarında, uygun dokunmayı tanıma puan ortalamaları istatiksel olarak anlamlı bulunmamasına karşılık son test lehine 

belirgin bir artış saptanmıştır (6). Bu sonuç araştırma bulgularını destekler niteliktedir ancak literatürde uygun dokunmayı tanıma 

puan ortalamalarının artış göstererek istatistiksel olarak anlamlı çıktığı çalışmalarda mevcuttur (4, 7). Çin Beijing’de okul öncesi 

çocuklarla gerçekleştirilen bir çalışmada uygun olmayan dokunmada ön test ve son test puan ortalamaları karşılaştırıldığında 

son test lehine artış gözlenmiştir (8). 

Sonuç: Araştırmaya dâhil edilen deney grubundaki çocukların %57.1’i kız, %42.9’u erkek, kontrol grubundaki çocukların %50’si 

kız, %50’si erkek olduğu görülmüştür. Annelerin çocuk ile ilgili verdikleri bilgiler çerçevesinde, deney grubunda bulunan 

çocukların hiçbiri cinsel istismara maruz kalmamış, kontrol grubunda 1 çocuğun geçmişinde cinsel istismar vakası olduğu 

belirtilmiştir. Bu çalışma ile beden güvenliği eğitim programının kadın konukevlerinde kalan çocukların uygun dokunma ve uygun 

olmayan dokunma ile ilgili kişileri/kimlikleri ayırt etmeyi sağlayıp farkındalık oluşturmada ve cinsel istismardan kendini koruma 

becerileri kazandırmada etkili bir eğitim aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI VE KORUYUCU AİLE HİZMETİNİN ÖNEMİ: KIRIKKALE ÖRNEĞİ 

1-Lale İZCİ, 2-Hatice UĞURLU 

(1) Lale İZCİ Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Anabilimdalı Doktora Öğrencisi lale-izci@hotmail.com 05309067120  

(2) Hatice UĞURLU Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü hatice.ugurlu@aile.gov.tr 05054140344 

 

Aile, çocuğu her türlü riskten ve tehlikeden koruyan bir kurumdur. Toplumların gelişmesi ve ilerlemesi aile kurumunun 

güçlendirilmesi ve korunmasıyla doğru orantılıdır. Bu nedenle hemen her toplumda, aile kurumunu koruyan politikalar ve 

hizmetler devlet eliyle sağlanmaktadır. Ancak ne yazık ki her aile alınan önlemlere rağmen bütünlüğünü koruyamamakta ve 

çözülme sürecine girebilmektedir. Böyle durumlarda bireyler, toplum içerisinde dezavantajlı konuma sürüklenerek daha fazla ilgi 

ve hizmet bekleyen kitle içinde yer alırlar. Çocuklar, belki de bu çözülme sürecinden en çok etkilenen bireyler olmaktadırlar. 

Henüz biyolojik ve toplumsal bağımsızlıklarını kazanamadan “korunmaya muhtaç çocuk” statüsünde değerlendirilerek, topluma 

kazandırılmaya çalışılmaktadırlar.         

Çocuk koruma sistemi ile ilgili dünyadaki güncel gelişmeler takip edildiğinde, gelişmiş ülkelerin birçoğunun korunmaya muhtaç 

çocukları, kurum ve kuruluş bakımından ziyade aile yanında destek hizmetleriyle geleceğe hazırladığı bilinmektedir. Türkiye’de 

son yıllarda bu alanda yürütülen uygulamalara bakıldığında, gelişmiş ülkeler seviyesinde hizmet modelleri geliştirdiğini söylemek 

yanlış olmaz. Kurum kuruluş bakımının yol açtığı riskleri ortadan kaldırmak amacıyla ilk hedef çocuğun aile yanında 

desteklenmesi, mümkün değilse akraba yanında çocuğun yetiştirilmesi, en son çözüm olarak çocuğun kurum bakımına alınması 

gibi hedefler, güncel yenilikler arasındadır. Söz konusu kurum bakımı hizmetleri de geçmiş yıllarda olduğu gibi kalabalık koğuş 

tipi kurumlar olmayıp, aile ortamına en yakın fiziksel ortamın sağlandığı çocuk evi veya çocuk evi siteleri şeklinde kalabalık 

olmayan çocuk gruplarının yaşadığı mekânlardır.  

Koruyucu aile hizmeti de aile odaklı hizmet modelleri arasında yer alan, bir diğer adıyla aile yanında destek hizmetlerinin en 

güzel örneklerinden biridir. Türkiye’de uygulamanın tarihçesi 1920’li yıllara kadar uzansa da yaygınlaşmaya başladığı dönem 

1950’lerden sonradır. Günümüzde ise koruyucu aile uygulamasının en yüksek başarıya ulaştığını ve başarı görünürlüğünün 

arttığını söyleyebiliriz.     

1- Korunmaya Muhtaç Çocuk 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu;   “…beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri 

tehlikede olup;1. Ana veya babasız, ana ve babasız, 2. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan, 3. Ana ve babası veya 

her ikisi tarafından terkedilen, 4. Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu 

maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen 

çocuğu korunmaya muhtaç çocuk” olarak kabul etmektedir. (2828 sayılı Kanun Madde 3/b) 

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu korunmaya muhtaç çocuğa iki farklı boyutta yaklaşmaktadır. Kanun, korunmaya muhtaç 

çocuğu korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocuk olarak ayrı ayrı ele almaktadır.  Korunma ihtiyacı olan çocuk; fiziksel, 

duygusal, sosyal, zihinsel ve ahlaki gelişimi veya kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal ve istismar edilen ya da bir suçun 

sonuçlarına maruz kalan, mağdur çocuğu ifade etmektedir. Suça sürüklenen çocuk ise; kanunlarda suç olarak tanımlanan bir 

eylemi işlediği iddiasıyla hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine 

karar verilen çocuğu izah etmektedir (5395 sayılı kanun Madde 3) 

2- Koruyucu Aile: Bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller çerçevesinde korunmayı gerektiren duruma göre belirlenen 

sürede, il veya ilçe müdürlükleri denetiminde, ödeme karşılığı ya da karşılıksız olarak çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini 

üstlenen,  aile ortamında yaşamını sağlayan, tercihen “Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitimi, Koruyucu Aile İkinci Kademe 

Eğitimi veya Temel Aile Eğitimi” eğitimlerden en az birini almış “Geçici Koruyucu Aile Modeli, Süreli Koruyucu Aile Modeli, 

Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli, Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeller” kapsamındaki aileyi veya kişiyi ifade 

etmektedir. (Koruyucu Aile Yönetmeliği, 2012, Madde:4/h 
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3-Koruyucu Aile Modelleri Nelerdir: Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli, Geçici Koruyucu Aile Modeli, Süreli 

Koruyucu Aile Modeli, Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli.  

4- Kimler Koruyucu Aile Olabilir: a) Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de sürekli ikamet etmesi, b) 25-65 yaş aralığında 

bulunması, c) En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olması,ç) Düzenli gelire sahip olması, gerekir. (Koruyucu Aile Yönetmeliği, 

2012, Madde:8/1) 

TABLO 1  2018 Yılı Koruyucu Aile Güncel Verileri 

 2018 yılı  Türkiye Toplamı 

Aile 759  5045  

Çocuk 921 6163  

Engelli Çocuk - 643 

Kynk: 2018b ÇHGM, Aile Yanında Destek Hizmetleri Verileri,  https://koruyucu.aile.gov.tr/illere-gore-koruyucu-aile-istatistikleri, 

Erişim:27.08.2018  

TABLO 2- Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile İstatistiki Bilgileri 

Kırıkkale’de koruyucu aile sayısı:  43 

Koruyucu aileye yerleştirilen çocuk sayısı:  51 

İki çocuk alan aile sayısı: 8 

Akraba veya yakın çevre koruyucu aile sayısı:  7 

Kardeş çocuklara bakan aile sayısı: 3 

Kardeş olmayan çocuklara bakan aile sayısı: 4 

Üniversitede okuyan çocuk: 1 

Süreli koruyucu aile:  36 

Uzmanlaşmış koruyucu aile: 0 

Evlilik birliği içerisinde kendi çocuğu olmayan aile: 21 

Evlilik birliği içerisinde kendi çocuğu olan aile: 22 

Geçici koruyucu aile: (birkaç gün veya en fazla 1 ay bakım süreli) 0 

Aile ve çocuğun tanışma temasları: 8-10 arasında 

değişmektedir. 

 

SONUÇ 

Bütünüyle aileden yoksun olmak, toplum içinde ailenin gözetim, destek, denetim ve yönlendirme olanaklarından yoksun kalmak, 

tüm çocuklar ve gençler için temel bir risktir (Cılga,1994:357-360). Koruyucu aile hizmetinde, farklı özellikleri, bilgi ve becerileri 

bulunan aileler, farklı sorunları, yaşam öyküleri ve bireysel özellikleri olan korunmaya muhtaç çocuklara, koruma, bakma, 

büyütme ve tedavisini destekleme gibi amaçlarla bu hizmeti sağlamaktadırlar. (akt. Özbesler , 2009:87). Bu sağlanan 

imkânlarında ötesinde koruyucu aileler, aile ortamından mahrum kalmış çocuklara “örnek bir aile düzeni, ilişkileri, anne/baba 

varsa kardeş, akraba rol ve tutumları nasıldır?”, “anne, baba, çocuğun hayattaki görev ve sorumlulukları nelerdir?” gibi soruların 

cevaplarını çocuğa uygulamalı olarak öğreterek, çocuğunda gelecekte doğru anne/baba rollerini sergilemesini ve sağlıklı bir aile 

kurmasını öğretmektedirler. Koruyucu aile hizmeti de çocukların benlik gelişimini olumlu yönde etkileyen bakım hizmetlerinden 

biridir. Yapılan birçok araştırma, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocukların akademik, benlik, kendine güven ve yaşam 

becerilerinde daha başarılı olduklarını ortaya koymaktadır. Risklere ve tehlikelere karşı daha korunaklı oldukları, depresyon, 

stres gibi sağlık problemlerine daha dirençli oldukları tespit edilmektedir. Uzmanlar tarafından profesyonel bir şekilde yürütülen 

koruyucu aile süreci, doğru çocuk, doğru aile eşleştirmesi ile başarıya ulaşmaktadır.    
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Bağlanma kuramı, bebeklerin güvenli ve rahat bir yaşam deneyimleri için gerekliliğini göstermektedir. Bağlanmanın 

şekli ile çocuk için güvenli bir temel oluşturur. Güvenli bağlanma kurulması, çocuğun başkalarına güven duymayı ve kendine 

güvenme geliştirmesine imkân verir. Annedeki istismar ve ihmal öyküsü, bebekleri ile geliştirdikleri bağlanma şeklini etkileyebilir. 

Bu çalışmanın amacı, istismar öyküsü olan ve olmayan annelerin bebekleriyle olan bağlanma örüntülerini araştırmaktır. Pediatri 

polikliniğine başvurmuş 94 anneye Olumsuz Çocukluk Çağı Deneyimleri Anketi ve Ana-Babaya Bağlanma Anketi uygulandı. 

Tüm anne ve çocuklarına, bağlanmalarının değerlendirmesi açısından Yabancı Durum Testi uygulandı. 94 annenin yarısında, 

çocukluk çağı istismar öyküsü vardı. Bu 47 annenin istismar tipleri dağılımında: %61,7’ si fiziksel istismar, %53,19’ u duygusal 

istismar, %29,78’ i ihmal ve %6,38’i cinsel istismardı. Bazı anneler, birden fazla istismar tipine sahiplerdi. İstismar öyküsü olan 

annelerin %66 ‘sı çocuklarıyla güvenli bağlanma geliştirmişken, istismar öyküsü olmayan grupta bu oran %80,9 idi. İstismar 

öyküsü olan ve olmayan grup arasında istatistiksel anlamlı bir fark yoktu. Her iki gruptaki anneler, kendi anneleri ile olan 

bağlanması açısından değerlendirildiğinde, her iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark yokken, annelerin kendi babaları ile 

olan bağlanması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. İstismar öyküsü ile bağlanma şekli arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olmasa da, çocuklukta istismar öyküsü olan annelerde daha çok güvensiz bağlanma gözlenmiştir. Eğitim düzeyi, 

bağlanma şekli geliştirilmesinde koruyucu bir faktör olabilir. Ayrıca kuşaklararası etkileşim, anne-çocuk bağlanması etkilediği 

söylenebilir.  
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Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı (2013) Çocuk Hakları Açısından İncelenmesi 
 
Dr. Öğr. Üyesi. Binnur YILDIRIM HACIİBRAHİMOĞLU 

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi  

Doç. Dr. Oğuz Serdar KESİCİOĞLU 

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi  

 
Çocuk hakları, insan haklarının ve anayasal temel hakların on sekiz yaşından küçük çocuklara da tanınmasıyla ortaya 

çıkmıştır. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocuk hakları kavramı 1989’da Birleşmiş Milletlerce benimsenmiş, 1994 
yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından da onaylanmıştır (Serozan, 2005). Çocuk hakları, çocukları çeşitli olumsuz etkilerden ve 
her türlü istismardan korumayı; onlara duygusal olarak uygun şartlarda yetişmeleri için imkânlar vermeyi, sağlık, eğitim ve 
barınma gibi temel ihtiyaçlarını sağlamayı öngören haklar olarak tanımlanabilir (Nelken, 1998). Bu araştırmanın amacı çocuk 
haklarının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim Programı (2013)’nı çocuk hakları açısından incelemek ve çocuk 
haklarının programdaki mevcut durumunu ortaya çıkarmaktır. Araştırma “tarama modeline” uygun olacak şekilde planlanmıştır. 
Bu araştırma, mevcut durumu sorgulayan betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın veri toplama yöntemi olarak “doküman 
incelemesi” yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla MEB tarafından 2013 yılında hazırlanan 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi 
Eğitim Programı çocuk hakları kategorilerine göre incelenerek içerik analizi yapılmıştır. Kategorilerin oluşturulmasında ya 
başkaları tarafından daha önceden geliştirilmiş temalar alınır, ya da bu yapılamadığında yeni bir tema sistemi geliştirilebilir 
(Bilgin, 2006). Bu çalışmada Özdemir Uluç (2008) tarafından oluşturulan kategoriler kullanılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Çocuk hakları, Okulöncesi, Program 
 
Review of the Preschool Curriculum (2013) of the Ministry of National Education from the Standpoint of the Children’s 
Rights 
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Children’s rights emerged upon the application of the human rights and basic constitutional rights also to the children 

under the age of eighteen. Children’s rights concept was adopted by the UN in 1989 by virtue of the International Convention on 
the Children’s Rights, which was further ratified by the Republic of Turkey as of 1994 (Serozan, 2005). Children’s rights may be 
defined as the rights that are intended to protect the children from various adverse effects and from all sorts of abuses, to 
provide the children the opportunity to grow up under emotionally appropriate conditions, and to meet their basic needs, 
including health, education, and accommodation (Nelken, 1998). The objective of this research is to review the Preschool 
Curriculum (2013) of the Ministry of National Education from the Standpoint of the Children’s Rights, and to reveal the current 
status of the children’s rights in the curriculum. The research has been designated according to the “screening model”. This 
research is a descriptive study, which questions the current situation. “Document review” method is applied as the data 
collection method of the research. In this respect, having the Preschool Curriculum for the Children at 36-72 Months of Age, 
which was designated by the Ministry of National Education in 2013, reviewed according to categories of the children’s rights, 
content analysis thereof was conducted thereupon. While creating the categories, either the themes having already been 
developed by others are adopted, or a new system of themes may be developed (Bilgin, 2006). In this study, the categories 
having been developed by Özdemir Uluç (2008) are applied. 

Key words: Children’s Rights, Preschool, Curriculum 
 

GİRİŞ 

 
Çocuk hakları, insan haklarının ve anayasal temel hakların on sekiz yaşından küçük çocuklara da tanınmasıyla ortaya 

çıkmıştır. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocuk hakları kavramı 1989’da Birleşmiş Milletlerce benimsenmiş, Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulu temsilcilerince 26 Ocak 1990 tarihinde imza edilmiş ve Sözleşme 49. maddesinin ilk fıkrasına uygun 

olarak 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmişti.1994 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından da onaylanmıştır (DCI/UNICEF, 

1988; Serozan, 2005). Çocuk hakları, çocukları çeşitli olumsuz etkilerden ve her türlü istismardan korumayı; onlara duygusal 

olarak uygun şartlarda yetişmeleri için imkânlar vermeyi, sağlık, eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını sağlamayı öngören 

haklar olarak tanımlanabilir (Nelken, 1998). Çocukların refahı alanında, çocukların yaşatılması, korunması ve geliştirilmesi 

açılarından yeni yaklaşımlar ve standartlar getiren Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların yetiştirilmesinde toplumun, devletin ve 

ailenin sorumluluklarını, yeni ilke ve standartlarla açıklamaktadır. Bu ilke ve standartlarla "nitelikli insan"ın yetiştirilmesi temel 

hedef olarak belirlemiştir (Polat, 1999). Çocuk hakları sözleşmesi ilkeleri; ayrımcılığın önlenmesi, eşitlik, adalet çocuğun yüksek 

yararının gözetilmesi, çocuklara sevgi, hoşgörü, çocuğun kendisiyle ilgili süreçlere katılımı ve görüşlerinin alınması boyutlarını 

içerir. Çocuğun yaşama hakkı, güvenli yaşama hakkı, yaşamını sürdürme ve geliştirme hakkı temel haklarıdır. Diğer deyişle; 

yaşama, gelişme, korunma, bakım ve katılım hakları çerçevesinde çocukların yaşam standartları tanımlanmıştır (Akyüz, 2000; 

Çılga,200; Kurt, 2016). Çocuk hakları eğitiminin ne zaman başlaması gerektiği konusunda birbirinden farklı görüşler 

bulunmaktadır. UNESCO (1974) ve Avrupa Konseyi’nin (Starkey, 1991) insan hakları eğitimi konusundaki tavsiye kararları 

dikkate alındığında, çocuk hakları eğitiminin de okul öncesi eğitim ile başlamasına dikkat çekildiği görülmektedir. Ebeveynlerin 

okul öncesi dönemdeki çocuklarını yetiştirirken özellikle hak ve sorumluluk bilincini kazanmalarının önemi vurgulanmıştır. 

Avrupa Konseyi’nin Tavsiye Kararı’nda ise okul öncesi ve ilköğretim çağında bulunan çocuklara sınıf içindeki anlaşmazlıkları 

şiddete başvurmadan çözme becerileri kazandırılması önerilmiştir (Howe ve Covell, 2005). Demokratik yaşam tarzının 

içselleştirilmesi için bireylerin okul öncesi eğitimde başlayarak planlı bir demokrasi eğitimi almış olmaları gerekmektedir. Bu 

eğitimin erken yaşlardan başlatılmasının nedeni okul öncesi dönemin çocuğun sosyalleşme davranışlarını milli ve evrensel 

değerleri en hızlı biçimde kazanabileceği kritik bir dönem olmasıdır. Bu dönemde kazanılan bilgi ve becerilerin yaşam boyu 

sürdürülme ihtimali çok yüksektir (Uyanık Balat ve Balaban Dağal, 2009; Flowers ve arkadaşları, 2000; Gürkan ve Koran, 2014). 

Çocukların hangi haklara sahip olduklarını bilmeleri ve kendilerini bu hakların ihlaline karşı koruyabilmelerini erken yaşlarda 

öğrenmeleri önem taşımaktadır. Bu nedenle, çocuk haklarına ilişkin eğitimin okul öncesi dönemde başlaması son derece 

önemlidir. Çocuklar okul öncesi dönemde aldıkları eğitim sayesinde çocuk haklarını içselleştirerek hayata geçirecek, başka 

bireylerin de hakları olduğunu bilmeyi ve genel anlamda tüm haklara saygı duymayı öğrenecektir (Turupcu ve Gültekin 

Akduman, 2015). Çocuk hakları eğitimi, yalnızca Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin maddelerini öğretmeyi değil, Sözleşme’nin 

ilkelerinden hareket ederek çocukların kendi değerlerini oluşturmasını hedeflemelidir (Özdemir Uluç, 2008). Çocukların bu 

değerleri de kazanması gereken yerler Okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Ülkemizde MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı 

incelendiğinde “Çocuk Hakları Sözleşmesi temelinde çeşitli etkinliklerle çocuklarda farkındalık oluşturulmaya çalışılmak ve bütün 
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etkinliklerde hak temelli bir uygulama yapılmaya dikkat edilmelidir” kazanımı, okul öncesi dönemde çocuk hakları sözleşmesinin 

farkındalığının kazandırılmasının önemsendiğini göstermektedir. Bu nedenle çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi 

Eğitim Programı (2013) Çocuk Hakları Açısından İncelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulamak için aşağıdaki alt problemlere 

cevap aranmıştır; 

 
1. MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında kazanım, gösterge ve açıklamaların çocuk hakları yaşama haklarına 

yer verme durumu ne düzeydedir? 

2. MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim programında kazanım, gösterge ve açıklamaların çocuk hakları gelişme haklarına 

yer verme durumu ne düzeydedir? 

3. MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında kazanım, gösterge ve açıklamaların çocuk hakları korunma 

haklarına yer verme durumu ne düzeydedir? 

4. MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında kazanım, gösterge ve açıklamaların çocuk hakları katılım haklarına 

yer verme durumu ne düzeydedir? 

 

YÖNTEM 
Araştırmanın modeli  

Bu araştırma nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılandırılmıştır. Araştırma “tarama modeline” uygun 

olacak şekilde planlanmıştır. Bu araştırma, mevcut durumu sorgulayan betimsel bir araştırmadır. Betimsel çalışma; çok sayıda 

elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup 

üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2008). 

Araştırmanın veri kaynakları 

Araştırmanın veri kaynağı olarak okul öncesi eğitim programında çocuk haklarına nasıl yer verildiğini belirlemek için 

MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Program Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı kullanılmıştır. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 
 

Araştırmanın veri toplama yöntemi olarak “doküman incelemesi” yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla MEB tarafından 

2013 yılında hazırlanan 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı çocuk hakları kategorilerine göre incelenerek 

içerik analizi yapılmıştır. Kategorilerin oluşturulmasında ya başkaları tarafından daha önceden geliştirilmiş temalar alınır, ya da 

bu yapılamadığında yeni bir tema sistemi geliştirilebilir (Bilgin, 2006). Bu çalışmada Özdemir Uluç (2008) tarafından oluşturulan 

kategoriler kullanılmıştır (EK-1).  

BULGULAR 

1. Alt Probleme İlişkin Bulgular: MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında kazanım, gösterge ve açıklamaların 

çocuk hakları yaşama haklarına yer verme durumu ne düzeydedir? 

Tablo1. MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında Kazanım, Gösterge ve Açıklamaların Çocuk Hakları Yaşama 

Hakları Açısından Analizi  
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Tablo 1 incelendiğinde MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında toplam 8 kazanım, 20 gösterge ve 28 açıklama 

olmak üzere toplam 52 kez çocukların yaşama hakkına yer verildiği görülmektedir.  

Tablo 2. MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında Kazanım ve Göstergelerin Çocuk Hakları Yaşama Hakları 
Açısından Gelişim ve Beceri Alanına Göre Dağılımı 

YAŞAMA HAKLARI 
Maddeler  Kazanımlar Göstergeler 
M4/6 - - 
M9 - - 
M18/27 ÖB/K1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını 

uygular 
 

M24 ÖB/K1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını 
uygular 
ÖB/K 4. Yeterli ve dengeli beslenir. 
ÖB/K 6. Günlük yaşam becerileri için 
gerekli araç ve gereçleri kullanır. 
ÖB/K 7. Kendini tehlikelerden ve 
kazalardan korur. 
ÖB/K 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır. 
BA/K 13. Günlük yaşamda kullanılan 
sembolleri tanır. 

ÖB/K1/G1.Saçını tarar, dişini fırçalar; elini, yüzünü yıkar, tuvalet 
gereksinimine yönelik işleri yapar. 
ÖB/K 4/G1.Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. 
ÖB/K 4/G2.Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.  
ÖB/K 4/G3.Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri 
yemekten/içmekten kaçınır.  
ÖB/K 4/G4.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen 
gösterir 
ÖB/K 6/G1.Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır.  
ÖB/K 6/G2.Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.  
ÖB/K 6/G3.Çevre temizliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanır 
ÖB/K 7/G1.Tehlikeli olan durumları söyler.  
ÖB/K 7/G2.Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için 
yapılması gerekenleri söyler.  
ÖB/K 7/G3.Temel güvenlik kurallarını bilir.  
ÖB/K 7/G4.Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan 
uzak durur.  
ÖB/K 7/G5.Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister 
ÖB/K 8/G1.Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler. 
ÖB/K 8/G2.Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek 
sonuçları açıklar.  
ÖB/K 8/G3.Sağlığını korumak için gerekenleri yapar 
BA/K13/G1.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.  
BA/K13/G1.Gösterilen sembolün anlamını söyler 

M26 - - 
M31 Kazanım 5. Dinlenmenin önemini açıklar ÖB/K 5/G1.Dinlendirici etkinliklere katılır. 

ÖB/K5/G2.Dinlenmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları söyler 

Tablo 1 incelendiğinde MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında Öz bakım becerisi K1, K4, K6, K7, K8, Bilişsel 

alan ilişkin K13’ün Çocukların yaşama hakkı ile ilişkili olduğu görülmektedir.  



III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi  
30 Eylül - 3 Ekim 2018 
Ünye Ordu 

 

2. Alt Probleme İlişkin Bulgular: MEB (2013) Okul öncesi eğitim programında kazanım, gösterge ve açıklamaların 

çocuk hakları gelişme haklarına yer verme durumu ne düzeydedir? 

 

Tablo 3. MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında Kazanım, Gösterge ve Açıklamaların Çocuk Hakları Gelişme 

Hakları Açısından Analizi  

 

Tablo 3 incelendiğinde MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında toplam 3 kazanım, 6 gösterge ve 4 açıklama 

olmak üzere toplam 13 kez çocukların gelişme hakkına yer verildiği görülmektedir.  

Tablo 4. MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında Kazanım ve Göstergelerin Çocuk Hakları Yaşama Hakları 
Açısından Gelişim ve Beceri Alanına Göre Dağılımı 

GELİŞİM HAKLARI 
Maddeler  Kazanımlar Göstergeler 
M5 - - 
M7 SD/K1. Kendisine ait özellikleri tanıtır. 

SD/K2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. 
 

SD/K1/G1.Adını, soyadını, yaşını, fiziksel özelliklerini 
ve duyuşsal özelliklerini söyler 
SD/K2/G1. Anne ve babasının adını, soyadını, 
mesleğini vb. söyler.  
SD/K2/G2. Anne ve babasının saç rengi, boyu, göz 
rengi gibi fiziksel özelliklerini söyler 
 

M8 - - 
M10 - - 
M23 SD/K8. Farklılıklara saygı gösterir  SD/K8/G1. Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.  

SD/K8/G2.İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.  
SD/K8/G3.Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla 
birlikte yer alır. 

Tablo 4 incelendiğinde MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında Sosyal Duygusal alan K1, K2, K8’in çocukların 

gelişim hakkı ile ilişkili olduğu görülmektedir.  

3. Alt Probleme İlişkin Bulgular: MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında kazanım, gösterge ve açıklamaların 

çocuk hakları korunma haklarına yer verme durumu ne düzeydedir? 

Tablo 5. MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında Kazanım, Gösterge ve Açıklamaların Çocuk Hakları Korunma 

Hakları Açısından Analizi  
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Tablo 5 incelendiğinde MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında toplam 3 kazanım, 12 gösterge ve 5 açıklama 

olmak üzere toplam 20 kez çocukların korunma hakkına yer verildiği tespit edilmiştir.   

Tablo 6. MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında Kazanım ve Göstergelerin Çocuk Hakları Korunma Hakları 
Açısından Gelişim ve Beceri Alanına Göre Dağılımı 

KORUNMA HAKLARI 
Maddeler  Kazanımlar Göstergeler 
M2 -  
M11 -  
M19 SD/K6. Kendisinin ve 

başkalarının haklarını korur. 
SD/K17. Başkalarıyla 
sorunlarını çözer.  
ÖB/K7. Kendini tehlikelerden 
ve kazalardan korur.  
 

SD/K6/G1. Haklarını söyler.  
SD/K6/G2. Başkalarının hakları olduğunu söyler. 
 SD/K6/G3. Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler.  
SD/K6/G4. Başkalarının haklarını korumak için ne yapması gerektiğini söyler. 
SD/K17/G1. Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer. 
SD/K17/G2. Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden 
yardım ister. 
SD/K17/G3.  Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır. 
ÖB/K7/G1. Tehlikeli olan durumları söyler. 
ÖB/K7/G2.  Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması 
gerekenleri söyler.  
ÖB/K7/G3. Temel güvenlik kurallarını bilir.  
ÖB/K7/G4. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur.  
ÖB/K7/G5. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister. 

M20/21 -  
M22 -  
M32 -  
M33 -  
M34 -  
M35 -  
M36 -  
M37 -  
M38 -  
M39 -  
M40 -  

Tablo 6 incelendiğinde MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında sosyal duygusal gelişim alanına ilişkin becerisi K6 

ve K17,  öz bakım becerisine ilişkin ise  K7’nin çocukların korunma hakları ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir.  

4. Alt Probleme İlişkin Bulgular: MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında kazanım, gösterge ve açıklamaların 

çocuk hakları katılım haklarına yer verme durumu ne düzeydedir? 
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Tablo 7. MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında Kazanım, Gösterge ve Açıklamaların Çocuk Hakları Katılım 

Hakları Açısından Analizi  

 

 

Tablo 8. MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında Kazanım ve Göstergelerin Çocuk Hakları Katılım Hakları 
Açısından Gelişim ve Beceri Alanına Göre Dağılımı 
 

KATILIM HAKLARI 
Maddeler  Kazanımlar Göstergeler 
M3 -  
M12 D/K5. Dili iletişim amacıyla kullanır. 

D/K6. Sözcük dağarcığını geliştirir.  
D/K7. Dinlediklerinin/izlediklerinin 
anlamını kavrar.  
D/K8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli 
yollarla ifade eder.   
D/K10. Görsel materyalleri okur.  
SD/K3. Kendini yaratıcı yollarla ifade 
eder. 
SD/K5. Bir olay veya durumla ilgili 
olumlu/olumsuz duygularını uygun 
yollarla gösterir.  
SD/K6. Kendisinin ve başkalarının 
haklarını korur.  
SD/K12. Değişik ortamlardaki kurallara 
uyar. 
SD/K13. Estetik değerleri korur. 
SD/K15. Kendine güvenir.  

D/K5/G10. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.  
D/K5/G11. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler. 
D/K6/G1. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve 
sözcüklerin anlamlarını sorar.  
D/K7/G3. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar. 
D/K8/G1. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. 
D/K10/G3. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. 
SD/K3/G1. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla 
ifade eder. 
SD/K5/G1. Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak 
açıklar. 
SD/K6/G1. Haklarını söyler. 
SD/K6/G2. Başkalarının hakları olduğunu söyler. 
SD/K6/G3. Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler. 
SD/K6/G4. Başkalarının haklarını korumak için ne 
yapması gerektiğini söyler. 
SD/K12/G1. Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde 
düşüncesini söyler. 
SD/K13.G1. Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları 
söyler. 
SD/K15.G1. Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini 
söyler 

M13 D/K5. Dili iletişim amacıyla kullanır. 
D/K6. Sözcük dağarcığını geliştirir.  
D/K7. Dinlediklerinin/izlediklerinin 
anlamını kavrar.  
D/K8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli 
yollarla ifade eder.   
D/K10. Görsel materyalleri okur.  
SD/K3. Kendini yaratıcı yollarla ifade 
eder. 
SD/K5. Bir olay veya durumla ilgili 
olumlu/olumsuz duygularını uygun 
yollarla gösterir.  

D/K5/G10. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.  
D/K5/G11. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler. 
D/K6/G1. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve 
sözcüklerin anlamlarını sorar.  
D/K7/G3. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar. 
D/K8/G1. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. 
D/K10/G3. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. 
SD/K3/G1. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla 
ifade eder. 
SD/K5/G1. Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak 
açıklar. 
SD/K6/G1. Haklarını söyler. 
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SD/K6. Kendisinin ve başkalarının 
haklarını korur.  
SD/K12. Değişik ortamlardaki kurallara 
uyar. 
SD/K13. Estetik değerleri korur. 
SD/K15. Kendine güvenir. 

SD/K6/G2. Başkalarının hakları olduğunu söyler. 
SD/K6/G3. Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler. 
SD/K6/G4. Başkalarının haklarını korumak için ne 
yapması gerektiğini söyler. 
SD/K12/G1. Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde 
düşüncesini söyler. 
SD/K13/G1. Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları 
söyler. 
SD/K15/G1. Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini 
söyler 

M14 -  
M15 -  
M16 SD/K1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.  

SD/K2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.  
 

SD/K1/G1. Adını, soyadını, yaşını, fiziksel özelliklerini ve 
duyuşsal özelliklerini söyler. 
SD/K2/G1. Anne ve babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler. 
SD/K2/G2. Anne ve babasının saç rengi, boyu, göz rengi gibi 
fiziksel özelliklerini söyler. 
SD/K2/G3. Teyze ve amca gibi yakın akrabalarının isimlerini söyler. 
SD/K2/G4. Telefon numarasını söyler. 
SD/K2/G5. Evinin adresini söyler. 

M17 D/K7. Dinlediklerinin/izlediklerinin 
anlamını kavrar.  
D/K8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli 
yollarla ifade eder.  
 

D/K7/G2. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. 
D/K7/G3. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar. 
D/K8/G1. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. 
D/K8/G2. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. 
D/K8/G3. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. 

 

Tablo 7 incelendiğinde ise MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında toplam 26 kazanım, 41 gösterge ve 28 

açıklama olmak üzere toplam 95 kez çocukların katılım hakkına yer verildiği görülmektedir. Belirli gün ve haftalar kapsamında 

ise “İnsan Hakları ve Demokrasi haftası” katılım hakkı içerisinde de yer almaktadır. 

Tablo 8’de ise MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında dil gelişimi K5, K6, K7, K8, K10, K1, K4, K6, K7, K8 

maddeleri, sosyal duygusal gelişim alanında ise  K1, K2,  K3, K5, K6, K12, K 13, K15 maddelerinin katılım hakkı içerisinde ele 

alınabileceği sunulmuştur. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

 MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programın temel ilkelerinin, genel olarak Çocuk Hakları Sözleşme’nin ilkeleriyle 

uyumludur. Ancak program kazanımlarının çocuk hakları kategorisi açısından yetersiz olduğu söylenebilir. MEB (2013) Okul 

Öncesi Eğitim Programında en çok yer alan kategori gelişme hakkı kategorisi olarak tespit edilmiştir. Bunu 92 sıklıkla katılım 

hakkı, 52 sıklıkla yaşama hakkı ve 20 sıklıkla korunma hakkı kategorisi izlemektedir. Elde edilen bu bulgu Musaoğlu (2012) ile 

benzerlik göstermektedir. Çalışmada, gelişme hakkı en çok yer alan, korunma hakkı da en az değinilen kategori olarak 

açıklanmıştır.  

Çocuk hakları kategorilerine ilişkin bulgular ele alındığında yaşama hakkı kategorisinde “Taraf Devletlerin hakların 

uygulanması için tedbir alma yükümlülüğü ve yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkının korunması”,  “Kendi yararı açısından 

gerekli görüldüğü durumlar dışında ana babasından ayrılmama”  ve “Sosyal güvenlikten yararlanma” haklarına 2006 Okul 

Öncesi Eğitim Programında hiç değinilmemiştir.  “Taraf Devletlerin hakların uygulanması için tedbir alma yükümlülüğü ve 

yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkının korunması” maddesi 2003 okul öncesi eğitim programında  %5 olarak yer aldığı 

belirtilmiştir (Musaoğlu, 2012). 

Yaşama hakkının içerisindeki “Sağlık hizmetlerine erişim ve sağlığın korunması hakkı” maddesinde yer alan kazanım ve 

göstergeler ise beden temizliği, beslenme, tehlikelerden korunmayı içeren ifadeler olarak görülmektedir. Musaoğlu (2012), 2003 

okul öncesi eğitim programını incelediği araştırmasında “Dinlenme, eğlence ve kültürel etkinliklere katılma ve boş zamanlarını 

değerlendirme hakkı” maddesindeki  boş zamanlarını değerlendirmeyi “serbest zaman etkinlikleri” kapsamında ele almıştır. 

Araştırmada serbest zaman etkinliklerinin program içeriğinde değinildiğine ancak örnek günlük planlarda yer almadığı sonucuna 
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ulaşılmıştır. 2013 Okul Öncesi Eğitim Programında ise  güne başlama zamanı sonunda  çocuklar tercih ettikleri öğrenme 

merkezlerinde serbest oyuna başlarlar. Ancak programda belirtildiği üzere çocuklar güne her zaman öğrenme merkezlerinde 

oyunla devam etmeyebilir. 2013 programında güne başlama zamanının ardından o gün yapılacak eğitimle ilgili olarak alan 

gezisine çıkılabilir veya sabah yürüyüşü yapılabilir. 

Gelişme hakkı kategorisine giren hakların, “Nüfusa kayıt, isim ve vatandaşlık, ana babasını bilme ve onlar tarafından 

bakılma hakkının korunması”, “Engelliler için özel bakım hakkı” ve  “Nitelikli eğitim hakkı” dan oluştuğu görülmektedir. 

“Ailenin/Çocuğa bakmakla yükümlü kişilerin sorumluluklarına hak ve ödevlerine saygı gösterilmesi (Ana babanın yönlendiriciliği 

ve çocuğun yeteneklerinin gelişimi)”, “Kimliğin korunması” ve “Ailelerin yeniden bir araya gelmesinin kolaylaştırılması” haklarının 

programda hiç değinilmemiştir. Ancak Tablo 3’te görüldüğü üzere  “Nitelikli eğitim hakkı” maddesinden dolayı programda en çok 

yer alan kategori gelişme hakkı kategorisi olarak tespit edilmiştir. 

Madde 23 kapsamında “Farklılıklara saygı gösterir” kazanımı MEB (2003) programı ile karşılaştırıldığında yeni 

programda göstergeler belirtilerek ve “bireysel, sosyal ve kültürel farklılıkları zenginlik olarak kabul edip, saygı göstermesi için 

uygun etkinlikler düzenlenmesi ve yetişkinlerin model olarak çaba göstermesi” gerektiği yönünde açıklama yapılmıştır. “Nüfusa 

kayıt, isim ve vatandaşlık, ana babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkının korunması” maddesi MEB 2003 

programında hiç değinilmemişken 2013 programında çocuğun kendisinin ve ailesinin özelliklerini tanıtması olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Tablo 5’te görüldüğü üzere MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında toplam 3 kazanım, 12 gösterge ve 5 açıklama 

olmak üzere toplam 20 kez çocukların korunma hakkına yer verildiği tespit edilmiştir.  MEB (2013) programında sosyal duygusal 

gelişim alanında yer alan “Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.” maddesi Özdemir Uluç (2008) ve Musaoğlu’nun (2012) 

araştırmalarında Gelişme hakkı madde 28-29 “Nitelikli eğitim hakkı” kapsamında kodlanmıştır. Çocuk hakları sözleşmesindeki 

madde 28 ve madde 29’un açıklamaları gerekçesiyle Gelişme hakkı içerisinde ele alındığı açıklanmıştır. Bu nedenle bu 

araştırmada da “Farklılıklara saygı gösterir.” maddesi Gelişme hakkı içerisinde değerlendirilmiştir.  MEB (2013) Okul Öncesi 

Eğitim Programında Aile bakımından yoksun çocukların korunması ve evlat edinmenin izlenmesi, mülteci çocukların korunması, 

madde bağımlılığından korunma, ekonomik sömürüden korunma, cinsel sömürüden korunma, çocuk satışı ve kaçakçılığından 

korunma, diğer tüm sömürü biçimlerinden korunma, savaş ve silahlı çatışmadan korunma, işkence veya diğer zalimce, insanlık 

dışı veya aşağılayıcı muamele ve cezadan korunma, savaş ve silahlı çatışmadan korunma, çocuk mağdurların yeniden topluma 

kazandırılması ve ceza hukukunda çocuklara yaklaşım maddelerine değinilmediği görülmektedir. Özdemir Uluç (2008) ve 

Musaoğlu’nun (2012) araştırmalarında korunma hakkına yeterince yer verilmediği tespit edilmiştir. Tablo 7 incelendiğinde ise 

MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında toplam 26 kazanım, 41 gösterge ve 28 açıklama olmak üzere toplam 95 kez 

çocukların katılım hakkına yer verildiği görülmektedir. Belirli gün ve haftalar kapsamında ise “İnsan Hakları ve Demokrasi 

haftası” katılım hakkı içerisinde de yer almaktadır. Madde 16 “Özel yaşama saygı hakkı” kapsamında ele alınan “Kendisine ait 

özellikleri tanıtır.” ve “Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.”  kazanımlarına ilişkin MEB (2013) programında ne tür bilgileri açıklaması 

gerektiği “açıklamalar” kısmında belirtilmiştir. Bu nedenle MEB (2006) programından farklılık göstermekte ve “Özel yaşama 

saygı hakkının” ihlal edilmesinin önüne geçmiştir. 
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S23 

Danışmanlık Tedbir Kararı Olan Ergenlerin Öznel İyi Oluş Düzeylerinin Değerlendirilmesi 
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Giriş: Çocuk suçluluğu ‘bir çocuktaki anti-sosyal eğilimlerin yasa müdahalesi gerektirecek bir duruma dönüşmesi’ 

olarak tanımlanmaktadır (Yavuzer, 2009). 18 yaş altında çocuk olarak nitelendirilen bireylerin suçla ilişkisinin olması toplum 

açısından büyük bir problem oluşturmaktadır. Çocuk suçluluğuna bakış tarihsel süreç içerisinde değişiklik göstermiştir. Suç 

işleyen yaş itibari ile aslında suça sürüklenen çocuk cezalandırılmak yerine hatanın farkına varılması ve telafisine önem 

verilmeye başlanmıştır. ‘Suça sürüklenmiş’ çocuğa yönelik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 5395 sayılı Çocuk Koruma 

Kanunu ile suç işleyen fakat kusur yeteneği bulunmayan çocuklara ceza yerine güvenlik tedbirleri uygulanmaya başlanmıştır 

(Topaloğlu, 2008). ‘‘Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da 

eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik tedbirlerdir (ÇKK m.5/1-a)’’.  

Fransız düşünür ve eğitimci Jean-Jacques Rousseau, çocuğun yaratılıştan iyi olduğunu savunur. İnsanın doğal 

ihtirasları hem sınırlıdır hem de özgürlük ve varlığımızı korumaya yarayan vasıtalardır. Bizi esir ve tahrip eden bütün diğer 

ihtiraslarımızın kaynağı yabancıdır, doğamıza ait değillerdir. Bütün ihtiraslar arasında insanla beraber doğan ve insanı bütün 

ömrünce terk etmeyen tek duygu, kendini sevme duygusudur. Bundan doğan ikinci bir duygu da kendisine yakışanları 

sevmektir. Yani çocuk yaratılıştan iyiliğe eğilimlidir (Çuhadar, 2013). 

Ergenlik döneminde yaşanan yoğun fiziksel, bilişsel ve duygusal değişimlerin etkisiyle, ergenlerin duygu durumları 

yetişkinlere göre daha fazla dalgalanma göstermektedir (Steinberg, 2007). Dönemin getirdiği olumsuzluklarla beraber yaşanılan 

olumsuzluklar (suç) ergenin kendini bilişsel ve duygusal değerlendirmesinde sorun yaşamasına neden olmaktadır. Kişilerin 

yaşamlarını değerlendirmeleri sonucunda olumlu duyguların daha fazla, olumsuz duyguların ise daha az olması öznel iyi oluş 

olarak tanımlanmaktadır (Diener, 2000). 

Amaç: Araştırmanın amacı; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında danışmanlık tedbir kararı olan 

ergenlerin öznel iyi oluş düzeylerini; aile ile ilişkilerden doyum, olumlu duygular, yaşam doyumu ve önemli diğer kişiler ile 

ilişkilerde doyum (akraba, öğretmen, sevgili vs.) olmak üzere dört alt boyut üzerinden cinsiyet, yaş, okul kademesi 

(ortaokul/lise), kardeş sayısı, doğum sırası, algılanan mutluluk düzeyi, ebeveynlerin medeni durumu ve tutumları gibi 

değişkenler bakımından değerlendirmektir. 

Yöntem: Betimsel yöntemin benimsendiği bu araştırmanın çalışma evrenini; Giresun ili ve ilçelerinde ikamet eden 

hakkında danışmanlık tedbir kararı verilen ergenler oluşturmaktadır. Veriler Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği ve Kişisel Bilgi 

Formu ile toplanmıştır.   

Bulgular: Çalışma verilerinin analizi içi t-testi, Tek Yönlü Anova Testi ve Post Hoc Testi (LSD) kullanılmış olup, .05 

değeri dikkate alınmıştır. Elde edilen veriler Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği’nin dört alt boyutu olan aile ile ilişkilerde doyum, 

yaşam doyumu,  olumlu duygular ve önemli diğer kişiler ile ilişkilerde doyum üzerinden ele alınmıştır. 

Sonuç: Aile ile ilişkilerde doyum alt ölçeğinin, algılanan mutluluk düzeyi ve ebeveyn (anne)  tutumları ile anlamlı ilişkili 

olduğu; yaşam doyumu alt ölçeği puanı ile algılanan mutluluk düzeyi ve okul kademesi (lise lehine) arasında anlamlı fark olduğu 

tespit edilmiştir. Olumlu duygular alt ölçeğinin, cinsiyet değişkeni (kızlar lehine), algılanan mutluluk düzeyi ve ebeveyn (anne) 

tutumları ile anlamlı ilişki içerisinde olduğu saptanmıştır. Önemli diğer kişiler ile ilişkilerde doyum alt ölçeğinin ise; yaş, okul 

kademesi (lise lehine) ve ebeveyn (anne) tutumları ile anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu belirlenmiştir. Ergenlerin yaşları arttıkça 

önemli diğer kişiler ile yaşadıkları ilişkilerdeki doyumun arttığı görülmüştür. 



III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi  
30 Eylül - 3 Ekim 2018 
Ünye Ordu 

 

Danışmanlık tedbir kararı olan ergenler ile çalışan uzmanlar tarafından özellikle ergen-anne ilişkileri konusunun 

hassasiyetle ele alınmasına, ergenlerin öznel iyi oluş düzeylerini optimum bir seviyeye yükseltebilmek için psiko-sosyal ve 

eğitsel etkinliklerin yaygınlaştırılmasına önem verilmelidir. Ergenlerin öznel iyi oluş düzeylerine etki edebileceği düşünülen farklı 

değişkenlerin etkilerinin belirlenmesine yönelik yeni çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Danışmanlık tedbiri, öznel iyi oluş, ergenlik 
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ANNE BABALARIN ÇOCUK İSTİSMAR FARKINDALIK DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER BELİRLENMESİ 
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ÖZET 

Amaç: Bu araştırma anne babaların çocuk istismar farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Araştırmanın evrenini Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Türk Telekom ilkokul ve ortaokul kısmında eğitim gören 

çocukların anne babaları oluşturmuştur. Örneklemini ise evrenden alınan araştırmaya katılmayı kabul eden 213 anne baba 

oluşturmuştur. Araştırmada kişilerin sosyo- demografik özelliklerini inceleyen anket formu ve istismar farkındalık ölçeği 

kullanılmıştır. Veriler Nisan- Mayıs 2018 tarihinde çocukların veri araçlarını anne babalarına ulaştırıp, cevaplandırılması yoluyla 

toplanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede SPSS 22 programı ile analiz edilmiştir, sayı, yüzde, ortalama, t testi, ANOVA 

kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan anne babaların yaş ortalaması 39.23±1.42, aylık gelirleri 1637.32+79.38, %26.2’si lise mezunu, 

%42.3 erkek bunların %14.6 çalışmıyor, %90.1 eşi ve çocuklarıyla yaşıyor, %3.3’ü sadece çocuklarıyla yaşıyor, %6.6’sı aile 

büyükleri ile birlikte yaşıyor. Anne babalar istismar farkındalık ölçeğinden minimum 18, maksimum 90 puan alabilir, bu 

araştırmada ölçekten 63.84±7.34 puan alınmıştır, bu puanın orta düzeyden biraz yüksek olduğu söylenebilir. İstismar farkındalık 

ölçeği cinsiyet ve meslekte etkili bulunmuştur (p<0.05), babalarda ve memur olanlarda İstismar farkındalık düzeyi yüksektir. 

Ölçekteki ögelerden; “Çocuğumun vücudunda darp izine rastlarsam, çocuğuma sorup nasıl olduğu hakkında bilgi alırım” en 

yüksek puan alırken (4.45), “çocuğum olumsuz bir davranış sergilediğinde davranışını görmezden gelirim” ebeveyn farkındalık 

ölçeğinden en düşük puanı (1.70) almıştır. 

Sonuç: Türkiye’nin doğusunda bulunan bir bölgede ki okulda yapılan çalışmada İstismar farkındalık seviyeleri iyi düzeyde olup 

ebeveynlerin bu konuda duyarlı olduğu söylenebilir. Özellikle babaların ve memurların istismar farkındalıklarının diğer gruplara 

kıyasla fazla olması Türk toplumundaki aile yapısında babanın koruyucu olması, memurun ise düzenli iş temposundan kaynaklı 

zamanını çocuk ve kendi gelişimine ayırabilecek olması olabilir. 

Anahtar Kelime: Çocuk, Anne-Baba, İstismar Farkındalık  

 

DETERMINATION OF THE LEVEL OF AWARENESS OF CHILDREN ABUSE OF PARENTS AND RELATED FACTORS 

ABSTRACT 

Objective: This research was done in order to determınatıon of the level of awareness of chıldren abuse of parents and related 

factors 

Methods: The population of the research is connected to Malatya National Education Directorate Türk Telekom is the parents 

of the children who are educated in elementary and junior high schools. The sample consisted of 213 parents who agreed to 

participate in the survey.Abuse awareness scale and survey form were used to investigate the socio-demographic 

characteristics of the researchers. The data were collected by sending the children's data tools to their parents in April-May 

2018. Statistical evaluation was analyzed by SPSS 22 program, number, percentage, mean, t test, ANOVA. 

Results: The average age of the parents who participated in the survey was 39.23 ± 1.42, the monthly incomes were 1637.32 + 

79.38, 26.2% were high school graduates, 42.3% were male, 14.6% were not working, 90.1% were living with their spouse and 

children, 3.3% The family lives with their elders. Parents can get  minimum score of 18  maximum of 90 points from the 

awareness scale of abuse,. In this study, 63.84 ± 7.34 points were taken from the scale, which is slightly higher than the middle 

level. The abuse awareness scale was found to be effective in gender and occupation (p <0.05). Awareness level was higher in 

father and civil servants. From the scale; "I get information about my child asking questions about how I got hit by my child's 
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body"  get the highest score (4.45), "I do not see my behavior when my child exhibits a negative behavior", the lowest score 

(1.70) from the parental awareness scale. 

Conclusıon: Research done in schools in a region in the east of Turkey the level of awareness of abuse is a good level of 

parents said to be sensitive to this issue. In particular, the abuse awareness of fathers and civil servants is higher than other 

groups. It may be that the father is protective of the family structure in Turkish society, and the officer may be able to devote the 

regular work tempo-related time to the child and his own development. 

Key Words: Child, Parent, Abuse Awareness 

1.GİRİŞ 

Dünya sağlık örgütünün yayınladığı rapora göre, çocuğun ihmal ve istismarı dünyada ciddi bir sağlık ve sosyal problem 

olarak görülmektedir (1). Toplumsal bir sorun olan çocuk istismarı konusuna karşı günümüzde birçok disiplin tarafından dikkat 

çekilmekte ve gerekli önlemler alınması için çeşitli girişimlerde bulunulmaktadır. Çocuk istismarı ve ihmali, yetişkin biri tarafından 

çocuğa uygulanan hasar verici, kötü ve uygunsuz muamele ve davranışlardır. Maruz kalınan bu kötü durum ve muamele 

çocuğun gelişimini ve sağlığını olumsuz etkilemektedir (2,3). Uzun vade de fiziksel, psikolojik ve sosyal sonuçları olmaktadır (4). 

Ebeveynin uyuşturucu kullanımı, kronik hastalığı ve tek ebeveynlik, çocukların kötü muameleye maruz kalmalarına neden olan 

sosyal risk faktörleridir (5). Çocuk ihmal ve istismarına yol açan diğer faktörler arasında ailenin içinde bulunduğu ekonomik 

sıkıntı, aile içi şiddet, çocuk sayısının fazla olması, anne veya babanın üvey olması  yer almaktadır (6,7,8,9).  

Çocuk istismarı, genellikle fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve ihmal olmak üzere dört temel başlık altında 

sınıflandırılmaktadır (10,11). 

Fiziksel istismar, çocuğa uygulanan fiziksel yaralama, zarar verici tutum ve her türlü şiddet eylemleridir. Bu istismar türü 

bakmakla yükümlü kişilerin çocuğa uyguladığı fiziksel zarar verici eylem olup ve genelde sağlık bakımı gerektiren durumlarda 

sıklıkla gizlenmeye çalışılan bir istismar türüdür (1).  

Duygusal istismar, yetişkin tarafından çocuğa yönelik düzenli olarak uygulanan sözlü olarak aşağılama, sürekli eleştiri 

ve benzeri davranışlarla karakterizedir. Çocuğun ihtiyacı olan duygusal yakınlık ebeveyn tarafından gösterilmez (1).  

Cinsel istismar, bir yetişkinin çocuğu cinsel amaçlı kullanması, çocuğu cinsel eylemlere sokmasıdır veya daha güçlü bir 

çocuğun cinsel tatmin ve heyecan için başka bir çocuk tarafından cinsel amaçlı kullanılmasıdır (1).  

İhmal, çocuğa bakım veren kişinin sürekli ve tekrar edici şekilde çocuğa yetersiz bakım sağlaması, sevgi ve şefkatten 

yoksun bırakılması ve çocuğun yetersiz beslenmesi şeklindedir.  

Çocuklara kötü muamelenin görülme sıklığı ve yaygınlığının belirlenmesi, yüksek sayıda bildirilmemiş vaka nedeniyle 

zorlaşmaktadır. Bu vakaların çoğunluğu çocuğunu disipline etme amacıyla uygulanan istismar türleridir (5). Bu araştırma ile en 

çok gözden kaçırılan anne babaların çocuklarını istismar farkındalık düzeylerini ölçerek literetüre katkı sağlamak amacıyla 

yapılmıştır.   

2. YÖNTEM 

2.1 Araştırmanın Türü 

Bu araştırma tanımlayıcı türde gerçekleşmiştir. 

2.2 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  

Araştırmanın evrenini Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Türk Telekom ilkokul ve ortaokul kısmında eğitim gören 

çocukların anne babaları oluşturmuştur. Örneklemini ise evrenden alınan araştırmaya katılmayı kabul eden 213 anne baba 

oluşturmuştur.  

2.3 Verilerin Toplanması 

Araştırmada kişilerin sosyo- demografik özelliklerini inceleyen anket formu  (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, çalışma 

durumu, meslek, gelir ve kiminle yaşadığı sorularını içermektedir) ve istismar farkındalık ölçeği kullanılmıştır. Veriler Nisan- 

Mayıs 2018 tarihinde çocukların veri araçlarını anne babalarına ulaştırıp, cevaplandırılması yoluyla toplanmıştır. Çocuklara 

anket formları ile bilgi verilip, araştırmaya katılmanın gönüllü olduğu ve bunu aileleriyle paylaşmaları söylenmiştir, Helsinki 

bildirgesine uyulmuştur. 
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İstismar Farkındalık Ölçeği- Ebeveyn Değerlendirme Formu  

Pekdoğan tarafından 2017 tarihinde orijinal ölçeğin geçerlik güvenirliği yapılarak geliştirilmiştir. Anne ve Babaların 

kendi çocuklarıyla ilgili istismar farkındalıklarının belirlenebilmesi için amacıyla oluşturulmuştur (12). Ölçek faktör analizi sonucu 

tek boyutta toplanmıştır, 18 maddeden oluşmaktadır, 12., 15., 17. Maddeler ters hesaplanmaktadır. Ölçek beşli likert tipinde 

olup 1,2,3,4,5 şeklinde sırasıyla ‘hiç katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum, tamamen katılıyorum’ ifade etmektedir. 

Ebeveyn istismar ihmal anketinden hesaplanan puanın yüksek olması ebeveynlerin istismar farkındalığının yüksek olduğunu 

anlamına gelmektedir. Geliştirilen ölçeğin güvenirlik analizi sonucu Cronbach Alfa değeri.98 bulunmuştur. Bu araştırmada ise 

Cronbach alfa değeri .81 bulunmuştur. 

 

2.4 Verilerin Değerlendirilmesi  

Araştırmadan elde edilen veriler İstatistiksel değerlendirmede SPSS 22 programı ile analiz edilmiştir, sayı, yüzde, 

ortalama, t testi, Kruskal Wallis testi ve ANOVA ile analiz edilmiştir. İstatistiksel olarak p<0.05  anlamlı olarak değerlendirilmiştir. 

3.BULGULAR 

Ebeveynlerin tanıtıcı özellikleri ve istismar ölçeğinden aldığı toplam puan tablo 1 de gösterilmiştir.  

Araştırmaya katılan anne babaların yaş ortalaması 39.23±1.42, aylık gelirleri 1637.32+79.38, %26.2’si lise mezunu, 

%42.3 erkek bunların %14.6 çalışmıyor, %37.5 ev hanımı, %90.1 eşi ve çocuklarıyla yaşıyor, %3.3’ü sadece çocuklarıyla 

yaşıyor, %6.6’sı aile büyükleri ile birlikte yaşıyor (Tablo 1).  

Anne babalar istismar farkındalık ölçeğinden minimum 18, maksimum 90 puan alabilir, bu araştırmada ölçekten 

63.84±7.34 puan alınmıştır, bu puan orta düzeyden biraz yüksek olup, ebeveynlerin istismar farkındalık düzeyleri oldukça iyi 

olduğu söylenebilir (Tablo 1). 

Tablo 1: Anne babaların istismar farkındalık formuna ilişkin tanıtıcı özellikler (n=213) 

Cinsiyet          n %  

Kadın  123 57.7  

Erkek 90 42.3  

Eğitim Düzeyi    

İlkokul 110 51.7  

Ortaokul 26 12.2  

Lise        56 26.2  

Üniversite  ve üzeri 21 9.9  

Babaların çalışma durumu    

Çalışıyor     77 85.4  

Çalışmıyor 13 14.6  

Meslek durumu    

Ev hanımı 98 37,5  

İşçi 45 25,8  

Memur 25 11,8  

Serbest meslek 45 29.6  

Yaşadığı kişiler    

Eş ve çocuklarıyla 192 90.1  

Sadece çocuklarıyla 7 3.3  

Diğer yakın kişilerle 14 6,6  

    

 Min Max X±SD 

Yaş 26 54 39.23±1.42 
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Gelir       300 4600 1637.32+79.38 

İstismar farkındalık ölçek ortalaması 

  

41 83 63.84±7.34 

 

Anne babaların istismar farkındalık ölçeği puanı ile diğer değişkenler karşılaştırılmasında istatistiksel analiz sonuçları 

Tablo 2 de verilmiştir. Anne babaların yaşı etkili bulunmuştur, özellikle ilerleyen yaşlarda istismar farkındalık daha fazla olduğu 

saptanmıştır (p<0.05). 

Araştırmada ebeveynlerin beraber yaşadığı kişiler anlamlı bulunmuş olup eş ve çocuklarıyla birlikte yaşayan kişilerde 

istismar farkındalık yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Araştırmada ebeveynlerin cinsiyetleri yönünde incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı olup erkek yani babaların 

istismar farkındalık yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 

Araştırmada anne babaların meslekleri yönünden de anlamlı bulunup memur olanların istismar farkındalık düzeyi 

yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). 

Bunların dışında ebeveynlerin istismar farkındalık düzeyleri eğitim, çalışma durumu, gelir açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p˃0.05). 

Tablo 2:  Anne babaların istismar farkındalık ölçeği puanı ile diğer değişkenlerin karşılaştırılması 

 Test değeri p 

Yaş F: 1.59 .040* 

Gelir  F: 1.01 .454 

Eğitim düzeyi KW:3.18 .528 

Çalışma durumu t: 3.36 .241 

Beraber yaşadığı kişiler KW: 8.22 .016* 

Eş ve çocuklarıyla X: 111,08* 

Sadece çocuklarıyla X: 65,93 

Diğer yakın kişilerle X: 74,20 

Cinsiyet t: 2.48 .014* 

Kadın X:63.08 

Erkek X:65.50* 

Meslek  KW: 6.84 .049* 

Ev hanımı X:170,02 

İşçi X:172,52 

Memur X:229,33* 

Serbest meslek X:199,13 

p<0.05*, F:ANOVA, t: t testi , X: ortalama, KW: kruskal wallis 

Araştırmada kullanılan ölçek 18 maddeden oluşmaktadır, tablo 3 de ölçek maddelerinin puan ortalaması verilmiş, en 

yüksek ve ne düşük ortalamaya sahip olan ölçekler belirtilmiştir. Genel olarak ölçek maddeleri anne babaların çocuklarının 

olumsuz davranış gösterdiklerinde, cinsellikle ilgili konuştuklarında, tv izlerken, vücudunda darp izine rastladıklarında, çocuğuna 

çok sinirlendiğinde, meşgul olduğu zamanlarda çocuğun istekleri olduğunda verdiği tepkilerle farkındalığı ölçmektedir. Ölçekteki 

ögelerden; istismar farkındalık ölçeğinin 12. Maddesi olan “Çocuğumun vücudunda darp izine rastlarsam, çocuğuma sorup nasıl 

olduğu hakkında bilgi alırım” en yüksek puan alırken (4.45), istismar farkındalık ölçeğinin 3. maddesi olan “çocuğum olumsuz bir 

davranış sergilediğinde davranışını görmezden gelirim” ebeveyn farkındalık ölçeğinden en düşük puanı (1.70) almıştır (tablo 3). 

Tablo 3: Ebeveyn istismar farkındalık ölçek  maddelerinin puan ortalaması 
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Ölçek maddeleri 

 

IS1 

Minimum 

 

1,00 

Maksimum 

 

5,00 

Ortalama 

 

4,2207 

Standart sapma 

 

1,08295 

IS2 1,00 5,00 3,4366 1,38794 

IS3 1,00 5,00 1,7057* 1,03989 

IS4 1,00 5,00 3,9906 1,14509 

IS5 1,00 5,00 2,4930 1,41294 

IS6 1,00 5,00 3,9014 1,21494 

IS7 1,00 5,00 4,3239 1,11729 

IS8 1,00 5,00 3,1972 1,46937 

IS9 1,00 5,00 3,4038 1,43947 

IS10 1,00 5,00 4,1080 1,14619 

IS11 1,00 5,00 3,2770 1,38158 

IS12 1,00 5,00 4,4572* 1,02819 

IS13 1,00 5,00 4,1221 1,10919 

IS14 1,00 5,00 4,1221 1,10919 

IS15 1,00 5,00 3,5775 1,31029 

IS16 1,00 5,00 3,9812 1,11576 

IS17 1,00 5,00 3,2254 1,38588 

IS18 1,00 5,00 2,4648 1,35804 

 

4. TARTIŞMA 

Anne babaların çocuk istismar ve ihmali konusunda uyanık olmaları gereken önlemin alınması bakımından önem arz 

etmektedir. Çocukları disipline etmek için aileler tarafından bilinmeden kullanılan olumsuz yöntemler çocukları bazen 

örselemekte ve büyük sorunlara yol açabilmektedir (12). Dolayısıyla anne babaların istismar farkındalıklarının artırılması ve 

bunu ne derece kullandıklarının bilinmesi önemlidir. Yapılan araştırmada çocukların öncelikle kendi aileleri tarafından istismara 

uğradıkları ve istismar eden ailelerin çoğunlukla bu sorumluluğu yerine getiremeyecek kadar genç olmalarından yada eğitim 

seviyesi düşük olmasından kaynaklandığı bulunmuştur (13). Bu araştırmada yaş önemli ve anlamlı bir faktör olup ileri yaşta 

olanlar istismarın farkında bulunmuştur. Bu araştırmada eğitim seviyesi ise istismar farkındalığını etkileyen bir faktör olarak 

bulunmamıştır. Fakat bu araştırmada eğitim seviyesi belli düzeyde olan memurların istismar farkındalıkları diğer meslek 

gruplarına göre anlamlı ve yüksek bulunmuştur, dolayısıyla eğitimin istismar farkındalık ile ilişkili olduğu söylenebilir. Diğer 

çalışmaya paralel sonuç bulunmuştur. 

Diğer bir çalışmada ise aile içi istismara uğratan kişilerin sırasıyla anneler, babalar, üvey ebeveynler, diğer kişiler 

olduğu belirlenmiştir (14). Bu araştırma ebeveynin istismar duyarlığını ölçmekte olup babaların daha istismara karşı farkında 

olduğu saptanmıştır. Babaların annelere kıyasla istismara karşı duyarlı olması annelerin çocuklarına daha fazla istismara 

uğratmaları ve vakitlerinin çoğunluğunu çocuklarıyla birlikte geçirmelerinden kaynaklı olabilir. Buna karşın eş ve çocukları ile 

birlikte yaşayan ebeveynler istismar farkındalık düzeyleri diğer yaşantı şekillerine göre yüksektir, burada aile üyelerinin birbirini 

desteklemeleri sonucu stres faktörlerinin az olmasından ortaya çıkmış olabilir.  

Kükürtçü araştırmasında kendi aileleri tarafından çocuklara değer verildiği ve dış etmenlerden kaynaklı fiziksel 

yaralanmalara karşı duyarlı olunduğu fakat aileler kendi çocuklarına çoğunlukla fiziksel yada duygusal cezalar verdiğini tüm 

bunlara karşın çocuğun daha az istismara uğraması için ailelerin uygun bilişsel, psikolojik disipline etme, çocuğa açıklamada 

bulunma gibi uygulamaları göz ardı edildiği belirlenmiştir (15,16). Bu araştırmada ‘çocuğumun vücudunda darp izine rastlarsam, 

çocuğuma sorup nasıl olduğu hakkında bilgi alırım” en yüksek puan alması ve  ‘çocuğum olumsuz bir davranış sergilediğinde 

davranışını görmezden gelirim’ ebeveyn istismar farkındalığında en düşük puanı alması kükürtçüyü destekler niteliktedir. 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 
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Türkiye’nin doğusunda bulunan bir bölgede ki okulda yapılan çalışmada İstismar farkındalık seviyeleri iyi düzeyde olup 

ebeveynlerin bu konuda duyarlı olduğu söylenebilir. Özellikle babaların ve memurların istismar farkındalıklarının diğer gruplara 

kıyasla fazla olması Türk toplumundaki aile yapısında babanın koruyucu olması, memurun ise düzenli iş temposundan kaynaklı 

zamanını çocuk ve kendi gelişimine ayırabilecek olması olabilir. Çocukların değer gördüğü ebeveynleriyle bütün halinde 

yaşaması ve yaşın ilerlemesi istismar farkındalığı artıran diğer önemli etmenlerdir. Bu araştırma belirli bir bölgeyi kapsamaktadır 

ve genellenemez dolayısıyla genişletilip farklı bölge ve kurumlarda yapılması önerilebilir. 
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ÖZET 

Amaç:  Araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuğu olan ebeveynlerin çocuk istismarına ilişkin bilgi düzeylerini belirlemektir. 

Yöntem: Araştırma 21- 28 Mayıs 2018 tarihleri arasında bir ilde, 5 bağımsız anaokulunda çocuğu olan ebevynler ile yürütüldü. 

Evrenin tamamı örnekleme dahil edildi ancak örneklemi toplam 273 ebeveyn oluşturdu. Araştırmanın verileri soru formu ile 

toplandı.  Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli izinler alındıktan sonra, soru formları anaokul öğretmenlerinin aracılığıyla 

ebeveynlere ulaştırıldı ve yaklaşık bir hafta sonra geri toplatıldı. Elde edilen veriler sayı, yüzde ve ki-kare testi ile değerlendirildi. 

Bulgular: Soru formunu cevaplayan ebeveynlerin %87.2’sini anneler oluşturdu.  Ebeveynlerin çocuklarının yaş 

ortalaması 5.24±0.788 olup,  %51.3’ü erkek cinsiyeteydi. Ailelerin %39.5’i 3-6 yaş arasını istismara maruz kalabilme açısından 

riskli bulduklarını, %27.5’i istismara maruz kalmada cinsiyetin önemli rolü olduğunu, %67’si herkesin (aile yakınları, komşu, 

yabancılar) istismarcı olabileceğini, %34.7’si sokakların istismar için riskli alanlar olduğunu bildirdi. İstismara maruz kalmada 

cinsiyetin rolü olduğunu babaların %60’ı düşünürken annelerin %22.7’si düşünmekteydi (p<0.001).  

Sonuç:  Sonuç olarak, babalar ve ekonomik gelir durumunu düşük olarak algılayan ebeveynlere göre istismarda cinsiyetin rolü 

vardır.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, İstismar, Hemşirelik, Sağlık. 

 

KNOWLEDGE OF CHILD ABUSE AMONG PARENTS WITH PRESCHOOL CHILD  

ABSTRACT 

Aim: The purpose of the study is to determine the level of knowledge of parents with the preschool-age children about the child 

abuse. 

Metod: The study was conducted between 21 - 28 May 2018 in 5 independent preschools of a city of Turkey with parents who 

had  preschool age children.  All of the parents were included in the sample but 273 of them were obtained . The data of the 

study were collected using a questionaire. After receiving  necessary permissions for study, questionnaires were sent to the 

parents by preschool teachers and collected back about a week later. The obtained data were analyzed by using chi-square as 

the number, percentages. 

Results: 87.2% of the parents who answered the questionnaire was mothers. The avarage age of parents’s children was 5.24 ± 

0.788 and 51.3% were male. 39.5% of the parents staded that in term of  3-6 years of age had risks for being exposed to abuse, 

27.5% of them stated  sex  had an important role at child abuse, 67% of them stated that everyone (family relatives, foreigners) 

may be abusive, and 34.7% of them reported that streets were risky areas for exploitation. While 60% of fathers thought that 

gender had a role in abusive exposure, 22.7% of the mothers considered it (p <0.001).  

Conclusion:  As a result of this study,  it is found that according to fathers and parents who perceive their economic income as 

low, it appears that gender plays a role in abuse.  

Keywords: Child, Abuse, Nursing, Health. 

GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çocuk istismarını, “18 yaşın altındaki çocukların sağlığını, sağ kalımını, gelişimini veya ilişkilerdeki 

güven duygusunu olumsuz yönde etkileyen  (fiziksel/duygusal/cinsel istismar, ihmal ve diğer sömürü türleriyle sonuçlanan) kötü 

davranışlar”  şeklinde tanımlamaktadır (1).  UNİCEF’in 2010 yılında ülkemizde yapmış olduğu çocuk istismarı ve aile içi şiddet 

konulu araştırmasına göre, 7-18 yaş grubu çocuklarda,  duygusal istismarın %51, fiziksel istismarın %43,  cinsel istismarın %3  
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oranında görüldüğü bildirilmiştir (2). İstismara maruz kalan çocuklarda, fiziksel sorunlar, güven duygusunu kaybetme, 

sevgisizlik, kişilik bozuklukları, psikiyatrik hastalıklar, şiddet eğilimi, suç işleme eğilimi, madde bağımlılığı, intihar girişimi daha 

sık görülmektedir (3-5).  

DSÖ, çocuğun her türlü istismardan korunması için ebeveynlerin eğitilmesinin önemli olduğunu ve bu eğitimlere 

okulöncesi dönemde başlanması gerektiğini bildirmektedir (1, 3,4).  Bu bağlamda çocuk ile çalışan hemşire, öğretmen vb 

meslek profesyonellerine, aileleri çocuk istismarı konusunda bilinçlendirmede önemli sorumluluklar düşmektedir. 

MATERYAL VE METOD 

Araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuğu olan ebeveynlerin çocuk istismarına ilişkin bilgi düzeylerini belirlemektir. 

Araştırma 21-28 Mayıs 2018 tarihleri arasında bir ilde, 5 bağımsız anaokulunda çocuğu olan ebeveynler ile yürütüldü. Evrenin 

tamamı örnekleme dahil edildi ancak örneklemi toplam 273 ebeveyn oluşturdu.   Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli izinler 

alındıktan sonra, soru formları anaokul öğretmenleri aracılığıyla ebeveynlere ulaştırıldı ve yaklaşık bir hafta sonra geri toplandı. 

Verilerin toplanmasında, 30 sorudan oluşan “Çocuk İstismarına İlişkin Ebeveyn Bilgi Formu” kullanıldı. Elde edilen veriler 

bilgisayar tabanlı SPSS 18 programı kullanılarak değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik, Ki-Kare testi 

kullanıldı. 

BULGULAR 

Ebeveynlerin çocuk istismarına ilişkin bilgi ve tutumlarını belirlemeye yönelik planlanan araştırmanın verileri bu 

bölümde sunulmuştur. Araştırma kapsamına alınan ortalama 33.63±4.77 yaşa sahip olan annelerin %82.4’ü lise ve üniversite 

üstü öğrenime sahip olduğunu,  %32.9’u ise gelir getirici bir işte çalıştığını ifade etti.  Ortalama 33.88±5.46 yaşa sahip olan 

babaların  ise %83.4’ü lise ve üniversite üstü öğrenime sahip olduğunu ve %92.6’sı gelir getirici bir işte çalıştığını bildirdi.  

Ortalama 5.24±0.788 yaşa sahip olan çocukların %51.3’ü erkek cinsiyete sahipti. 

Ebeveynlerin %39.5’i istismar için riskli yaş grubunun 3-6 yaş olduğunu, %27.5’i istismarda cinsiyetin rolünün 

bulunduğunu, %96.0’ı kızların daha riskli grup olduğu, %67.0’ı herkesin birer istismarcı olabileceği, %98.5’i çocuklarını 

istismardan korumak için önlem aldıkları, %58.9’u istismarcıya uygulanan cezai yaptırım hakkında bilgi sahibi olmadıklarını 

bildirdi (Tablo 1).  

Tablo 1. Ebeveynlerin İstismara İlişkin Bazı Görüşleri ve İstismarı Önlemeye Yönelik Uygulamaları 

İstismar İçin Riskli Yaş Grubu (n=387)* 

3 yaş altı 

3-6 yaş 

6-12 yaş 

13 yaş ve üstü 

 

54 

153 

116 

64 

 

14.0 

39.5 

30.0 

16.5 

İstismarda Cinsiyet Rolü  

Var 

Yok 

 

75 

198 

 

27.5 

72.5 

İstismarda Riskli Cinsiyet (n=75) 

Kız 

Erkek 

 

73 

2 

 

96.0 

4.0 

İstimarcı Olabilecek Kişiler  (n=273) 

Aile yakınları 

Komşular 

Yabancılar 

Herkes 

 

13 

2 

75 

183 

 

4.8 

0.7 

27.5 

67.0 

İstismar Bakımından Riskli Alanlar (n=670)* 

Ev 

Okul 

 

115 

111 

 

17.0 

16.6 
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Park 

Sokak 

Her yer 

112 

233 

99 

16.7 

34.7 

15.0 

Çocuğu İstismara Karşı Korumada Önlem Alma Durumu (n=273) 

Evet 

Hayır 

 

269 

4 

 

98.5 

  1.5 

İstismardan Korumada Alınan Önlemler (n=1488) 

Vücudunun özel olduğunu 

Yabancılardan uzak durmasını  

İzni olmadan kimsenin ona dokunmamasını  

Her şeyi anne-babayla paylaşmasını 

İstemediği durumlarda Hayır diyebilmeyi 

Zor durumda kaldığında yardım istemesini öğretiyorum 

 

269 

248 

253 

259 

234 

225 

 

18.0 

16.6 

17.0 

17.4 

15.8 

15.2 

İstismarcıya Ceza uygulamasını Bilme Durumu(n=271) 

Biliyor 

Bilmiyor 

 

109 

162 

 

40.2 

59.8 

*Birden fazla cevap verenler 

Tabloda olmamakla beraber ebeveynlerin bazı özelliklerinin istismara maruz kalmada cinsiyet rolü üzerine etkisine 

bakıldığında, erkek ebeveynlerin %60.0’ı, kadın ebeveynlerin %22.7’si  (X2=21.318, P= 0.001, Sd=1), sosyal güvencesi olmayan 

ebeveynlerin %50.0’ı, olan ebeveynlerin ise %25.8’i (X2=5.497, P= 0.019, Sd=1) istismara maruz kalmada cinsiyetin rolü 

olduğunu ifade etti. 

SONUÇ 

Bu araştırmada ebeveynlerden elde edilen verilere göre; çocuk istismarında, riskli yaş grubunun 6 yaş ve altı, riskli cinsiyetin 

kadın, riskli alanın sokak olduğu, yine herkesin potansiyel istismarcı olabileceği görülmüştür. Babalar ve sosyal güvencesi 

olmayan ebeveynlerde çocuk istismarında cinsiyetin rolü olma algısının yüksek olduğu saptandı. 

 Çocuk ile çalışan meslek profesyonellerinin çocuk istismarını önlemeye yönelik farkındalık çalışmaları yapmaları ve 

özellikle bu çalışmalara da babaları ve  düşük sosyoekonomik düzeye sahip ebeveynleri dahil etmeleri önerilmektedir.  
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Öğretmenlerinin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Van Tıp Derg 2017;24(4): 303-309. 
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Türk Diş Hekimlerinin Çocuk İstismarı ve İhmaline İlişkin Tutum Düzeyleri: Bir Anket Çalışması 
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GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre çocuk istismarı ve ihmali; 18 yaşın altındaki çocukların sağlığını, yaşamını, büyüme ve gelişimini 

veya insani ilişkilerindeki güvenini olumsuz yönde etkileyebilen; fiziksel-duygusal-cinsel istismar, ihmal ve diğer istismar 

türleriyle sonuçlanan kötü davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bildirilen raporlara göre yetişkin 

bireylerin, çocukluk dönemlerinde yaklaşık %25’inin fiziksel istismara uğradığı bildirilmektedir. Ayrıca; kadın bireylerin %20’sinin, 

erkeklerin ise %8’inin çocukluk dönemlerinde cinsel istismara maruz kaldıkları belirtilmektedir (1).  

Ülkemizde, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından 2010 yılında yapılan bir araştırmada 7-18 yaş grubu 

çocuklarda, duygusal istismarın %51, fiziksel istismarın %43, cinsel istismarın ise %3 oranında görüldüğü bildirilmiştir (1).  

Diş hekimleri, çocuk istismarı ve ihmalinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayabilir, ancak Türk diş hekimlerinin bu konudaki 

tutum düzeyleri hakkında bir çalışma yapılmamıştır.  Bu anket çalışmasının amacı, Türk diş hekimlerinin çocuk istismarı ve 

ihmali ile ilgili tutum düzeylerini araştırmaktır.  

Gereç ve Yöntem  

Çalışmaya katılan 114 diş hekimi tarafından bir anket doldurulmuştur. Türk diş hekimlerinin çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili 

tutum düzeylerini değerlendirmek için otuz soru sorulmuştur.  

Bulgular  

Diş hekimlerinin çoğu, çocuk istismarı ve ihmali hakkında genel bilgiye sahiptir. Diş hekimlerinin çoğu (%78),  çocuk istismarı ve 

ihmali konusunda diş hekimlerinin etik bir göreve sahip olduklarını ve yasal olarak sorumlu olduklarına dikkat çekmiştir. 

Araştırmaya katılan diş hekimlerinin %62,3'ü çocuk istismarı ve ihmali konusunda eğitiminin kurumlarında yeterli olmadığını 

belirtmiştir. Araştırmaya katılan diş hekimlerinin %93,9’u, çocuk istismarı ve ihmali konusunda hem lisans hem de lisansüstü 

dönemde daha fazla eğitim almayı istemiştir.   

Tartışma 

Bu çalışmada, Türk diş hekimlerinin çocuk istismarı ve ihmali konusunda bilgi ve eğitim düzeyleri araştırılmıştır. Literatür 

incelendiğinde farklı ülkelerdeki diş hekimleri üzerinde çocuk istismarı ve ihmali konusundaki bilgi düzeylerini değerlendirmek 

üzere çalışmalar olduğu görülmektedir (2-5). Bu çalışmaların sonucunda diş hekimlerinin çocuk istismarını ve ihmalini 

tanımlamak için bu alanda daha fazla eğitime ihtiyaç duydukları belirtilmiştir. Sonbol ve ark. (2)  tarafından Ürdünlü diş hekimleri 

üzerinde yapmış oldukları çalışmada, çalışmaya katılan diş hekimlerinin yarısı son 5 yıl içerisinde çocuk istismarı ile ilgili 

şüphelendiklerini, ancak bunların da %12’sinin bu vakaları rapor ettiklerini bildirmiştir. Çalışmanın sonucunda diş hekimlerinin 

fiziksel çocuk istismarının bulgularının tanımlanmasında bilgi eksikliğine sahip olduğu görülmüştür ve bunun devam eden 

eğitimlerle desteklenmesi gerektiği savunulmuştur. Yine, Cukovic-Bavic ve ark. (3) tarafından Hırvat diş hekimleri üzerinde 

yapılan araştırmada çalışmaya katılan diş hekimlerinin meslek hayatları boyunca %26.27’sinin çocuk istismarı ve ihmali 

konusunda en az bir kez veya daha fazla bu durumla karşılaştıkları ve bunu rapor ettiklerini bildirmişlerdir. Ayrıca, çalışmaya 

katılan diş hekimlerinin  %80’inin fiziksel çocuk istismarı ve ihmalini tanımlamada daha fazla eğitim almaya istekli oldukları 

bildirilmiştir. Bizim çalışmamız da literatürdeki bu çalışmalarla uygunluk göstermektedir. Türk diş hekimlerinin çocuk istismarı ve 

ihmali konusunda gerek eğitimleri ve gerekse meslek hayatları esnasında bu tip vakaları tanımlayarak rapor edebilmek için 

detaylı bir eğitim almaları gerekmektedir.  

Sonuç   
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Çocuk istismarı ve ihmali konusu lisans ve lisansüstü diş hekimliği eğitiminde, çocuk istismarı ve ihmali şüphesi vakalarında 

izlenecek anlaşılır bir protokole sahip olmak için kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır. Ayrıca, bu eğitim ülkemizde çocuk istismarı 

ve ihmali ile ilgili kongre, sempozyum ve seminerlerle desteklenmelidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı, Türk Diş hekimleri, Tutum düzeyleri, Çocuk ihmali 
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Giriş 

Bir çocuğun temel ihtiyaçları yeterince karşılanmadığında ihmal oluşmaktadır ve ihmal konusunda ebeveynlerin rolleri önemlidir. 

Genellikle de gıda, barınma, giyim ve duygusal destek gibi temel ihtiyaçların karşılanmasından sorumlu olarak da anne 

görülmektedir (1). Ayrı bir olgu olarak ihmal üzerine çok fazla çalışma yapılmadığı görülmektedir (2). İhmalin, fiziksel istismardan 

2 kat, cinsel istismardan 5 kat daha fazla görüldüğü düşünülmesine karşın ihmal çalışmalarının istismar çalışmalarından daha 

az olması gerçek sıklığın bilinmesini güçleştirmektedir (3). Alanyazında ebeveyn özelliklerinin çocukların ihmalini nasıl etkilediği, 

çocukların ihmale uğramasına zemin hazırlayan faktörlerin neler olduğu ve çocukların nasıl korunacağı gibi konularda 

belirsizlikler vardır (4).  Doğduğu andan itibaren sağlıklı aile içinde büyüyen ve her türlü ihtiyaçları zamanında karşılanan 

çocuklar şanslı çocuklardır (5).  Ancak çocukların tamamı bu özelliklere sahip aile içinde büyümemektedir. Bu araştırmada nicel 

ve nitel yöntemlerle toplanan veriler ışığında ihmal edilen çocukların annelerinin özellikleri bütüncül bir bakış acısıyla 

anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Yöntem 

Araştırmanın örneklemini, Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinin farklı polikliniklerine aileleri tarafından 

getirilen 0-6 yaş aralığındaki çocukların anneleri oluşturmaktadır. Hastanede muayeneleri sırasında ihmal düşünülen  ve ev 

ziyareti ile ihmal ölçütlerini karşılayan 32 anne ihmal edilen çocukların anneleri grubunu; yine aileleri tarafından hastaneye 

getirilen, kronik bir hastalığı olmayan, muayenelerinde sağlıklı gelişim özellikleri gösteren, ihmal bulguları görülmeyen 30 

çocuğun annesi de kontrol grubu annelerini oluşturmuştur. Farklı özelliklere göre çeşitlilik sağlanmasına dikkat edilerek, ihmal 

edilen çocukların anneleri arasından seçilen 8 anne de araştırmanın nitel örneklemine alınmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda 

veri toplama aracı olarak İhmal Değerlendirme Aracı (Graded Care Profile), Sosyodemografik Özellikler Bilgi Formu, Yakın 

İlişkiler Yaşantılar Envanteri (YİYE-II), Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği, DSM-IV Eksen I 

Bozuklukları ve DSM-III Eksen II Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme Ölçeği, Evlilik Uyum Ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırmada, her iki gruptaki çocukların annelerinin sosyodemografik özellikler, sosyal destek, evlilik uyumu, çocukluk 

örselenme yaşantıları, yetişkin bağlanma örüntüleri, ruhsal hastalık ve kişilik bozukluğu değişkenleri açısından farklılaşıp 

farklılaşmadığı karşılaştırma türü ilişkisel tarama modelinde analiz edilmiştir. Nitel boyutunda ise, annelerin ebeveynlik algılarını 

anlamaya yönelik oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yapılan görüşmeler  betimsel analiz ile analiz edilmiştir.  

Bulgular 

Ev ziyaretinde ihmal edilen çocukların annelerinin bakım kaliteleri alanında en iyi puanları fiziksel bakım alanında aldıkları, 

katılımcıların çoğunluğunun çocuklarının beslenmesine, temizliğine önem verdiği, evlerinin düzen ve temizlik açısından uygun 

olduğu; annelerin bakım alanları içerisinde en olumsuz puanları sevgi ve gelişimini destekleme alanlarında aldıkları, çocukların 

ekran önünde çok zaman geçirdiği, anneleri ile paylaşımlarının kısıtlı olduğu, annelerin çocukları hakkında konuşurken daha çok 

sıkıntı ve yakınmalarını dile getirdiği saptanmıştır.  Sosyodemografik değişkenlere ilişkin bulgulara bakıldığından annelerin yaşı 

(t (60) = 2.49 p<.05) ve gelirlerini değerlendirmeleri ( χ2 (1)= 5,27 p< .05)  arasında istatistiki açıdan anlamlı fark olduğu, kontrol 

grubuna göre ihmal edilen çocukların annenlerin yaşının daha küçük olduğu ve gelirlerini daha olumsuz değerlendirdikleri 

belirlenmiştir. İhmal edilen çocukların anneleri ile kontrol grubu annelerin evlilik uyumları (F1; 60) = 26.663; p<.05), algıladıkları 

çok boyutlu sosyal destek ölçeğinin aile (F1; 60) = 40.780; p<.05), özel bir insan (F1; 60) = 84.067; p<.05) ve arkadaş desteği (F1; 

60) = 17.761; p<.05) puan ortalamaları, yetişkin bağlanma örüntüsünden kaçınmacı bağlanma (F1; 60) = 10,268; p<0.05) ve 

kaygılı bağlanma (F1; 60) = 12.513 p<0.05), çocukluk örselenme yaşantılarından fiziksel istismar (F1; 60) = 17.880; p<0.05) ve  
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duygusal istismar (F1; 60) = 17.397 p<0.05)  puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Buna göre ihmal 

edilen çocukların annelerin evlilik uyumlarının, algıladıkları sosyal desteklerin daha olumsuz olduğu, ihmal edilen çocukların 

anneleri arasında kaygılı ve kaçınmacı bağlanma örüntülerin ve çocukluk dönemindeki örseleyici yaşantılarının daha fazla 

görüldüğü belirlenmiştir. Her iki gruptaki annelerin çocukluk dönemi örselenme yaşantılarından cinsel istismar puan ortalamaları 

(χ2 (1)=.113, p>0.05), ruhsal hastalık tanıları (χ2  (1)= 1.350,  p>.05) ve kişilik bozukluk tanıları (χ2 (1) = .774 p>.05) arasında ise 

anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. İhmal edilen çocukların annelerinin ebeveynlik rollerine ilişkin algıları incelendiğinde, 

annelerin çoğu kendilerini yeterli bir anne olarak görmediğini, annelikten doyum alabilmeleri için bazı koşulların yerine gelmesi 

gerektiğini ancak bunlar olmadığı için anneliğin onlar için keyif verici olmadığını, çocuk bakımı, gelişimi ya da nasıl 

davranacakları konusunda bir şeyler okumadıklarını, bu konuları araştırmadıklarını veya buna ihtiyaç duymadıklarını 

belirtmişlerdir. Annelerin ev işlerinin tüm zamanlarını ve enerjilerini aldığını, ev işlerini yaparken başka şeye zaman 

bulamadıklarını ve eşleriyle yaşadıkları sorunlar nedeniyle çocuklarıyla ilgilenemediklerini aktarmaları ise dikkat çekici diğer 

bulgulardır. 

Sonuç ve Öneriler 

İhmal edilen çocukların anneleri ile kontrol grubu annelerinin özellikleri farklı değişkenler açısından karşılaştırıldığında; annelerin 

sosyal destekleri, evlilik uyumları, çocukluk örselenme yaşantıları, yetişkin bağlanma örüntüleri ile ebeveynlik algılarının ihmal 

davranışı ile ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda çocuk ihmaline yönelik riskleri azaltıcı, 

koruyucu, önleyici faktörleri artırıcı ve tedavi edici müdahalelere ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Giriş: Çocuğa yönelik cinsel istismar; psikososyal gelişimini tamamlamamış bir çocuk/ergenin, erişkin tarafından veya 

kendisiyle aynı yaşta/daha büyük veya gelişimsel olarak kendisinden daha büyük bir çocuk/ergen tarafından ikna veya 

zorlanarak cinsel stimülasyon için kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Temas içeren ve içermeyen cinsel istismar şeklinde iki 

ana alt grupta incelenebilir; 

1) Temas içermeyen cinsel istismar: Çocukla cinsel içerikli konuşma, çocuğa cinsel içerikli (pornografik) materyallerin 

gösterilmesi, çocuğun cinsel içerikli fotoğraflarının çekilmesi ve pornografik amaçlı kullanılması, çocuğun önünde mastürbasyon 

yapılması, istismarcı tarafından çocuğa genital bölgelerinin gösterilmesi (teşhircilik), çocuğun cinsel gelişimi, yönelimleri ve 

organları ile alay edilmesi, çocuğun soyunukken veya istismarcıyı cinsel olarak tatmin eden aktiviteleri sırasında gözlenmesi 

(röntgencilik= vayorizm), çocuğun başkalarının cinsel istismarına tanık olmasıdır. 

2)Temas içeren cinsel istismar: Çocuğun cinsel amaçlı öpülmesi, çocuğa cinsel amaçlı dokunulması, çocuğun istismarcıya 

mastürbasyon yapmaya zorlanması, çocuğun istismarcıya cinsel amaçlı dokunmaya zorlanması, interfemoral ilişki, oral, vajinal 

ve anal penetrasyon, oral-genital seks, çocuk fuhuşu, cinsel haz sağlamak amacıyla çocuğa fiziksel şiddet uygulanmasıdır. 

Cinsel istismar görülme sıklığı ile ilgili bildirilen oranlar kızlar için %6-62 ve erkekler için %3-39 civarındadır; bu oranlar temel 

olarak çalışma metodolojisine göre oldukça değişmektedir.  

Amaç: Çalışmada; çocukluk çağı cinsel istismara maruz kaldığı belirlenen olgularında sosyodemografik, olaya ait özellikler, 

muayene bulguları-klinik tanılar ile olay öyküsü arasında nedenselliğin araştırılması, kesin tanı koymada karşılaşılan zorlukların 

ve alınması gereken önlemlerin tartışılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: 01.01.2006 ile 31.12.2017 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim 

Dalı Polikliniği’ne başvuran raporlama süreci tamamlanmış çocukluk çağında cinsel istismar olgulara maruz kaldığı saptanan 

268 olgu çalışmaya dahil edilerek retrospektif olarak incelenmiştir. 

Bulgular: Olguların % 77.2’si (n:207) kız, % 22.8’i (n:61) erkek cinsiyette olduğu belirlenmiştir. Olguların başvuru şekli 

değerlendirildiğinde; % 70.5’i Mahkeme ve Savcılık aracılığıyla, %26.9’u bireysel olduğu, %2.6’sının ise üniversitenin diğer 

branşlarından Adli Tıp Anabilim Dalı’na konsülte edildiği saptanmıştır. Kız olguların % 36.7’si 13-15 yaş, % 34.3’ü 7-12 yaş, 

%17.4’ü 16-18 yaş, % 11.6’sı 0-6 yaş, erkek olguların % 49.2’si 7-12 yaş, % 29.5 0-6 yaş, % 19.7’si 13-15 yaş, % 1.6’sı 16-18 

yaş aralığında cinsel istismara maruz kalmaya başladıkları belirlenmiştir. En son cinsel istismara maruz kalınan tarih ile 

tarafımıza başvurulma tarihi arasında geçen süre değerlendirildiğinde; olguların % 43.7’si 1 ay- 1 yıl, % 38.1’i 1 yıldan fazla, % 

9.7’si 10-30 gün, % 3’ü 3-7 gün, %2.6’sı 1-3 gün, % 2.2’si 7-10 gün, %0.7’sinin 0-1 gün olduğu belirlenmiştir. Anal muayenesi 

yapılan olgularda saptanan travmatik lezyonlar değerlendirildiğinde; olguların 9’unda ekimoz, 8’inde fissür, 8’inde nedbe, 6’sında 

laserasyon, 3’ünde nedbe ile birlikte kondilom, 3’ünde sfinkter tonus kaybı, 2’sinde ekimoz ile birlikte fissür, 2’sinde kondilom, 

1’inde rekleks dilatasyon olduğu saptanmıştır. Olay yeri değerlendirildiğinde; olguların % 61.5’inin ev, % 14.5’inin halka açık 

alan, % 11.9’unun işyeri, % 4.8’inin okul, %3.4’ünün araba, %4.1’inin diğer yerler olduğu belirlenmiştir. Saldırganla mağdurun 

yakınlık derecesi Grafik 1’de, olguların yapılan ruhsal durum değerlendirilmesinde saptanan ruhsal tanılar Grafik 2’de 

gösterilmiştir. 
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Grafik 1: Saldırganla mağdurun yakınlık derecesi 

Grafik 2: Ruhsal tanılar 

TSSB: Travma Sonrası Stres Bozukluğu 
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Cinsel istismar çoğu kez uzun süreler boyunca devam etmektedir. İstismar vakalarının yalnızca %15’inin 

bildirilmektedir. 2010’da yayınlanan bir makalede, her 20 istismar vakasından yalnızca 20’de 1’inin bildirildiği tahmin edilmiştir. 

Cinsel istismar olgularının azaltılması için alınması gereken önlemler arasında toplumsal duyarlılığın arttırılması, çocukların 

susmamalarının ve vücut bölgelerine dokundurmamasının öğretilmesi, cinsel istismar hakkında eğitim verilmesi gerekmektedir. 
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tanı ve koruma merkezlerinde ve bir kerede değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle özel tanı ve koruma merkezleri 

açılmalıdır. Adli Tıp uygulamalarında; olgularda tespit edilen kesin tıbbi delil niteliğinde olan fiziksel ve ruhsal travma 

bulgularının adli rapor düzenlenerek belgelenmesi büyük önem arz etmektedir.  

Kaynaklar 
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2. Gorey KM, Leslie DR. The prevalence of child sexual abuse: integrative review adjustment for potential response and 
measurement biases. Child Abuse Negl 1997; 21:391-8.  

3. Taner Y, Gökler B. Çocuk istismarı ve ihmali: psikiyatrik yönleri. Derleme. Hacettepe Tıp Derg. 2004; 35:82-86. 

4. Honor G. Child Sexual Abuse: Consequences and İmplications. J Pedıatr Health Care. 2010; 24(6):358-364.  
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GİRİŞ ve AMAÇ 

          Geçmiş zamanlardan beri sorun olan ve günümüzde birçok gelişmelere rağmen hala dünyada ve ülkemizde çocuk işçiliği 

sorunu devam etmektedir. Çocuk işçiliği sorununa karşın Türkiye’de 2018 yılı “Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı” ilan edilmiştir. Bu 

çalışma, çocuk işçiliğine dikkat çekmek ve çocuk işçiliğinin medyaya ve literatüre nasıl yansıdığını değerlendirmek üzere 

tasarlanmıştır. 

YÖNTEM 

          İlk olarak, çocuk işçiliğine dikkat çekmek amacıyla dünyada ve Türkiye’de çocuk işçiliği ile ilgili verilere yer verilmiş, 

ardından konu ile ilgili son 5 yılda Türkiye’de yapılmış olan 40 adet çalışma taranıp, hangi temalar üzerinde durdukları, çocuk 

işçiliğine nelerin sebep olduğu ve çocuk işçiliğinin sonuçlarının neler olduğu özetlenmiştir. Son olarak da <12 Haziran Dünya 

Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü> ”nün topluma nasıl yansıdığını belirmek amacıyla 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde internet 

haber sitelerinde konu ile ilgili tarama yapılmış ve çocuk işçiliği ile ilgili, 26 adet haberin manşetlerine yer verilmiştir. 

BULGULAR 

1.Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İşçiliği İle ilgili veriler 

          Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 2017 yılı raporuna göre, dünyada 5-17 yaş aralığında 152 milyon çocuk işçi 

bulunmaktadır. Bu çocukların 73 milyonunun fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyen işlerde çalışmakta olduğu 

belirtilmektedir. Çocuk işçilerin %70,9'u tarım, %17,2'si hizmet sektörü ve %11,9'u da sanayi sektöründe çalışmaktadır. Ayrıca 

rapora göre çocuk işçilerin en fazla Afrika’da olduğu da bilinmektedir. 

          Türkiye’deki duruma bakıldığında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2012 çocuk iş gücü anketine göre 292 bin çocuk işçi 

bulunduğu bilinmektedir. Tablo. 1’de Türkiye’nin, çocuk işçiliği ile ilgili yapılmış olan son iki ankete ait veriler yer almaktadır. 

Buna göre Türkiye'de çalışan çocuk sayısının 6 yılda sadece 28 bin azaldığı görülmektedir. Ancak bu süre zarfında Türkiye’de 

toplam doğurganlık oranındaki düşüş nedeniyle toplam çocuk sayısında da bir düşüş görülmektedir. Dolayısıyla çalışan çocuk 

oranları açısından hiçbir değişiklik olmamıştır. 2012'de 6-14 yaş aralığında olan 11 milyon 386 bin çocuğun % 2,6'sı 

çalışmaktadır (Tablo 1). Çocuk işçilerin okula devam etme durumlarına bakıldığında ise %18,1 çocuk işçinin okula devam 

etmediği belirtilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki çocuk işçilerin sayısını kesin olarak söylemek imkansızdır, bu veriler yalnıza 

bilinen rakamlardır (Tablo 2). Çocuk işçilerin çalıştıkları sektörlere bakıldığında, hem kız hem de erkek çocukların en çok tarım 

sektöründe çalıştırıldığı belirtilmektedir (Grafik 1). Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, «Türkiye’de Çocuk İşçiliği ve 

Çocuk İş Cinayetleri Raporu»’na göre ise 2013’ten 2018’in ilk 5 ayına kadar 319 çocuğun, iş cinayetleri nedeniyle yaşamını 

yitirdiği ve 2014-2016 yılları arasında 13 bin 616 sigortalı çocuğun iş kazası geçirdiği belirtilmiştir. Çocuk işçi ölümlerinin yaş 

gruplarına göre dağılımına bakıldığında, ergenlik dönemindeki çocuklar diğer yaş gruplarına göre daha fazla çalıştırıldığından 

dolayı bu grupta ölümlerin daha yüksek olduğu görülmektedir (Grafik 2). Ayrıca çocuk işçi ölümlerinin en fazla tarım sektöründe 

olduğu görülmektedir (Grafik 3). İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporlarına göre çocuk işçi ölümlerinin en fazla yaşandığı 

ilk 3 il ise Adana, Urfa ve İstanbul’dur. 
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Tablo 1. 2006, 2012 Çocuk İşgücü Anketi (TÜİK) 
 2006 2012 

Çalışan çocuk sayısı 320.000 292.271 
Toplam çocuk sayısı 12.478.000 11.385.940 
Çalışan çocuk oranı %2,6 %2,6 

 

 

Tablo 2. Çocuk işçilerin okula devam etme durumu (TÜİK 2012) 

 Toplam Erkek Kız 
Okula devam eden 239.373 %81,9 160.632 %87,0 78.742 %73,2 
Okula devam etmeyen 52.897 %18,1 24.058 %13,0 28.840 %26,8 

 

Grafik 1. 2012 Çocuk İşgücü Anketi,  6-14 yaş arası erkek ve kız çocuk işçilerin çalıştıkları sektörler (TÜİK) 

 

Grafik 1. 2012 Çocuk İşgücü Anketi,  6-14 yaş arası erkek ve kız çocuk işçilerin çalıştıkları sektörler (TÜİK) 

                                       
 
 
Grafik 2.  2013-2016 Çocuk işçi ölümlerinin yaş 
gruplarına göre dağılımı   

 
  
 
Grafik 3. 2013-2016 Çocuk işçi ölümlerinin 
İşkollarına göre dağılımı (İSİG) 

 

                           
 
 
                              

 
 

64%16%

20% 0

Erkek çocuklar

Tarım Sanayi Hizmetler

77%

9%

14%

Kız çocuklar

Tarım Sanayi Hizmet

1% 1% 2% 4%

2%
4%

7%

8%

15%
25%

30%

6 yaş 7 yaş 9 yaş 10 yaş

11 yaş 12 yaş 13 yaş 14 yaş

15 yaş 16 yaş 17 yaş

51%

12%

8%

7%

4%

4%

3%

11%

Tarım

inşaat

Metal

Ticaret

Konaklama

Gıda

Tekstil



III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi  
30 Eylül - 3 Ekim 2018 
Ünye Ordu 

 

2. Çocuk işçiliği ile ilgili incelen çalışmalar 
          Çocuk işçiliğini ele alan son 5 yılda yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde, 2008 -2018 yılları arasında 40 adet 
çalışmaya erişilmiş ve bu çalışmalar taranıp, hangi temalar üzerinde durdukları, çocuk işçiliğine neden olan faktörlerin ne olduğu 
ve çocuk işçiliğinin sonuçlarının neler olduğu özetlenmiştir (Tablo 3). 
 

Tablo 3. Çocuk işçiliği ile ilgili incelenen çalışmalar ve temaları  
ÇALIŞMA TEMA ÇALIŞMA TEMA 
Tor, 2010 Çocuk İşçiliği Boyutları Kızmaz ve 

Bilgin, 2010 
Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocuk 

Çöpoğlu, 2018 Çocuk İşçiliği Dur ve Öztürk, 
2017 

Türkiye ve Dünyada Çocuk İşçiliği 

Gülçubuk, 2012 Tarımda Çocuk Bilgin, 2012 Sokakta Çalışan Çocuk-Tehlikeler 

Efe ve Uluoğlu, 
2015 

Dünyada Çocuk İşçiliği Bahadır ve 
Uçku, 2016 

Suriyeli Çocuk ve Çalışma 

Boybek ve 
Boybek, 2009 

Sosyal Yardım-Çocuk 
İşçiliği 

Havlioğlu ve 
Koruk, 2013 

Mevsimlik Tarım İşçisi Ergenler 

Kayhan, 2012 Çalışan Çocuğun Sorunları Öncü ve Kurt, 
2012 

Çalışan Çocuk-İstismar 

Harunoğulları, 
2016 

Çalışan Çocuğun Sorunları Lordoğlu ve 
Etiler, 2014 

Mevsimlik Tarım İşçisi Çocuk 

Ünal, 2014 Çocuk İşçiliği Sorunu ve 
Çözümü 

Cangür vd., 
2013 

Sokakta Çalışan Çocuk-Eğitim 

Erbay, 2013 Türkiye’de Çocuk İşçiliği Yüksel ve 
Adıgüzel,2015 

Çocuk İşçi Realitesi 

Damlanur, 2016 Çocuk İşçiliği Önleme 
Politikaları 

Şahinli ve 
Şahbaz, 2013 

Çocuk İşgücü 

Şimşek vd., 2016 Çocuk İşçiliği Gökalp, 2011 Çocuk İşçi 

Darbaz ve 
Kolaşin, 2009 

Çocuk İşçiler Değirmencioğlu, 
2010 

Reklam-Medya-Çocuklar 

Açıkalın, 2008 Yoksulluk ve Genç 
Kuşaklar 

Durualp vd., 
2010 

Sokakta Çalışan Çocuk 

Kahraman ve 
Gül,2015 

Çocuk Yoksulluğu Sevinç vd., 2015 Pazarda Çocuk İşçiler 

           İncelen çalışmalardan çıkarılan sonuçlar aşağıda belirtilen şekilde özetlenmiştir. İncelenen çalışmalara göre çocuk 

işçiliğine neden olan faktörler Tablo. 4’de, çocuk işçiliğinin sonuçları ise Tablo 5’de belirtilmiştir. 

Tablo 4. İncelenen çalışmalara göre çocuk işçiliğinin nedenleri 

• Yoksulluk • Savaş 

• Hane Halkına Yardım Etme • Doğal Afet 

• Ebeveynlerin İşsizliği • Kültür 

• Ailedeki Birey Sayısının Fazla Olması • Eğitimsizlik 

• Göç Etme • Cehalet 

 

Tablo 5. İncelenen çalışmalara göre çocuk işçiliğinin sonuçları 

• Çocuk İşçiler Risk Altında  
 

• Okul Devamsızlığı, 
 

• Alkol ve Madde Bağımlılığı,  
 

• Bedensel ve Ruhsal Sorunlar 
 

• Şiddete Eğilim, 
 

• İstismar 
 

• Ölüm 
 

• Eğitimden Uzaklaşma,  
 

 

3. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Gününün Medyaya Yansıması 

           <12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü>’nün topluma nasıl yansıdığını belirmek için 12-13 Haziran 2018 

tarihlerinde internet haber sitelerinde konu ile ilgili tarama yapılmış ve çocuk işçiliği ile ilgili, 26 farklı habere ait manşetler 

belirtilmiştir (Tablo 6). 
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Tablo 6. 12 ve 13 Haziran 2018 tarihlerinde çocuk işçiliğinin medyaya yansıması (manşetler) 

“Son 5 Yılda 319 Çocuk İşçi Hayatını Kaybetti” 
(Evrensel) 

“152 Milyon Çocuk İşe Gidiyor” (NTV) 

“Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılının İlk 5 Ayında 27 
Çocuk Çalışırken Can Verdi” (Hürriyet) 

“2018’in İlk 5 Ayında 27 Çocuk Çalışırken Öldü” 
(Haber Ekspres) 

“Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılının İlk 5 Aylık 
Bilançosu:27 Çocuk İşçi İş Cinayetlerinde 

Yaşamını Yitirdi” (Birgün Gazetesi) 

“Dünyada 152 Milyon Çocuk Okul Yerine İşe 
Gidiyor” (Anadolu Ajansı) 

“319 Çocuk Böyle Öldürüldü” (Oda Tv) “Dünya Üzerinde 152 Milyon Çocuk İşçi Var” (Time 
Turk) 

“İş Cinayetleri: Son 5 Yılda 319 Çocuk…” (Gerçek 
Gündem) 

“Son 5 Yılda En Az 319 Çocuk İşçi Hayatını 
Kaybetti” (İleri Haber) 

“Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü” (Yeniçağ) “Bugün Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü: 
İlk 5 Ayda 27 Çocuk Çalışırken Hayatını Kaybetti” 

(Onedio) 
“Türkiye’de Dört Çocuktan Biri Yoksul” 8 Turk 

Time) 
 

“Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü” (Milliyet) 
 

“Manisa’da Çocuk İşçiliği İle Mücadele” (Hürriyet) “Orduda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik 
Dünyaya Örnek Olacak Başarılı Çalışmalar” 

(Milliyet) 
“Çukurova’da Çocuk İşçiliği İle Mücadele İçin Yeni 

Bir Adım” (BİA Haber Merkezi) 
“Çocuk İşçiliğine Hayır Eylemi” (Hürriyet) 

 
“Çocuk İşçiliği Yasaklansın”  (Hudut) “Çocuk İşçiliğinde Şanlıurfa Ön Sıralarda Yer 

Alıyor” (Urfanatik) 
“BM’den Çocuk Emeğiyle İlgili Acil Küresel Eylem 

Çağrısı” (Turkish Journal) 
 

“Sokakta Çalışan Çocukları Kovalayarak 
Koruyamayız” (Hürriyet) 

“152 Milyon Çocuk Okul Yerine İşte” 
(Dünya Bülteni) 

“Çocuk İş Cinayeti Neden 3 Kat Arttı?” (Bianet) 
 

“Çocuk İşçi Sayısı Alarm Veriyor” (Yeni Mesaj) 
 

“Çocukları Sokağa Mahrum Etme” (Gündem) 

 
SONUÇ 
        Sonuç olarak çocuk işçiliğinin hem medyaya hem de literatüre önemli bir sorun olarak yansıdığı ve birçok problemi 

beraberinde getirdiği görülmektedir. Manşetlerde yer alan paylaşımlar ile literatürdeki bilgilerin de örtüştüğü belirlenmiştir. Bu 

doğrultuda çocuk işçiliği konusunda gerekli önlemlerin alınması sağlanmalı ve çocukların sağlıkları korunmalıdır. Ayrıca 

ülkemizde çocuk işçiliği ile ilgili elde bulunan veriler 2012 yılına aittir ve yeni araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.  
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Özet 

Bağcılar–Küçükçekmece bölgesindeki dezavantajlı mahallelerde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 12-18 yaş aralığında 

çalışan çocuklarla 2017 yılında yapılan saha araştırmasına ilişkin bulgularla, mevcut yasal düzenlemelerin uygulanmasında 

yaşanılan sorunlar tartışılacak ve mahalle/yerel bazlı “çocuk işçiliğinin önlenmesi için çocuk  koruma modeli”  için öneriler 

geliştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk işçiliği, çocuk koruma, çocuk hakları, çocuk refahı, çocuğun iyi olma hali 

Giriş: Türkiye tarafından Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 1990 yılında imzalanır ve 1995 yılında Resmi Gazete’de 

yayınlanarak  onaylanır. Bu Sözleşme 18 yaşın altındaki tüm bireyleri çocuk olarak kabul eder. Evrensel olarak kabul edilen bu 

Sözleşme, çocukların “ekonomik sömürüden, eğitimi açısından sakıncalı, sağlığı ve fiziksel, zihinsel, manevi, ahlaki ve sosyal 

gelişimi açısından zararlı her tür işten korunması” gerektiğini belirtir (ÇHS, 1989, md. 32). Çocuğa fiziksel, zihinsel, sosyal veya 

ahlaki açıdan zarar veren; sağlıklı gelişimini ya da eğitime katılımını veya devamını engelleyen, onu potansiyelini 

gerçekleştirmekten uzaklaştıran ve saygınlıklarını eksilten her türlü çalışma biçimini Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çocuk 

işçiliği olarak tanımlar. 138 Sayılı ILO Sözleşmesi’ne göre (Asgari Yaş Sözleşmesi), asgari çalışma yaşı, on beş yaşın altında 

olamaz. Çalışma yaşında olanlar dahil tüm çocukların 182 sayılı ILO Sözleşmesi’nde (En Kötü Biçimlerde Çocuk İşçiliği 

Sözleşmesi) tanımlanan çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden korunması gereklidir. Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu’nda 18 

yaş altı bireylere ilişkin iki tanım bulunmaktadır: 

  Çocuk işçi: “On dört yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi” 

  Genç işçi: “On beş yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi” olarak tanımlanmaktadır. 

Türkiye’de çocuk işçiliğine dair en son güncel veri 2012’de TÜİK tarafından yapılan Çocuk İşgücü Anketi’dir. Bu anketin verilere 

göre 6-17 yaş grubunda 893 bin çocuk ev dışında ekonomik faaliyette çalışmaktadır. Türkiye genelinde Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşları ve yakın dönemde 3 milyonu aşan bir nüfus ile Türkiye’de geçici koruma altında olan ve olmayan sığınmacıları 

içerecek, ev içi emek ve kayıt dışılığı da mümkün olduğunca yansıtacak bir biçimde ele alan kapsamlı bir çocuk işçiliği araştırma 

ihtiyacı bulunmaktadır.  

Yöntem: Araştırma Bağcılar-Küçükçekmece bölgesinde belirlenen yedi mahallede bahar 2017 döneminde yüz yüze görüşme 

yöntemiyle yapılan anket çalışması ile 12 yaşından büyük 301 çalışan çocuk ve çocukların ebeveynleri (301 ebeveyn) ile onay 

formu alınarak, gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de mahalleler düzeyinde veriler oldukça sınırlı olduğundan mahallelerde yaşayan 

insanların eğitim düzeyini, mahallelerin gelişme seviyesi için temsili bir değişken olarak kullanarak mahalleler belirlenmiştir. 

Çocuğun iyi olma hali yaklaşımı üzerinden çocuklar ve ebeveynler için iki ayrı soru formu tasarlanmıştır. Ebeveyn soru 

formunda hane halkı bilgilerini içeren sorular da yer almaktadır. Çalışan çocuk tanımı; çocukların bir ekonomik faaliyette 

bulunarak para kazandıkları çalışma durumu olarak sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada ev içi çocuk emeğine dair sorular yer alsa 

da araştırma evrenini ev dışında çalışan çocuklar oluşturdu ve bu ev dışında çalışan çocukların evde de çalışıp çalışmadıklarını 

tespit etmeye çalışıldı. 12 yaşından daha küçük çocuklar anket yolu ile bilgi almanın zorluğu nedeniyle araştırmaya dahil 

edilmemiştir. Çalışma yaşından kaynaklı olarak özellikle 15 yaş altı ve üstü çocukların dağılımı ve cinsiyet dengesi ankete 

katılacak grup için gözetilmeye çalışılmıştır. 

                                                           
1
 Bu sunum, Pınar Uyan Semerci; Emre Erdoğan ve Gözde Durmuş (2017) Çalışan Çocuk Bağcılar ve Küçükçekmece Pilot Araştırması İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları’nın özetidir. Yayının tamamına ps://goc.bilgi.edu.tr/media/uploads/2017/11/22/calisan-cocuk-web.pdf adresinden ulaşılabilir.  
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Bulgular: Araştırmaya katılan çocuklar en fazla pazarcılık, giyim sektöründe işçi/çırak, tezgâhtar, gıda sektöründe hizmet, 

imalat sanayinde çıraklık gibi işlerde çalışmaktadırlar. Hangi alanda çalışıldığından bağımsız olarak okula devam eden çocuklar 

günde ortalama 8, etmeyen çocuklar günde ortalama 11 saat çalışmaktadır. Çocuklar ortalama 3 yıldır çalıştıklarını 

söylemişlerdir, dörtte birinin 11 yaş ve altında çalışmaya başladığı görülmektedir.  Çocukların yüzde 12’si sigortalı olarak 

çalışırken, yalnızca yüzde 6’sının işyeriyle sözleşmesi bulunmaktadır. Çalıştığı işyerinde patronundan/ustasından seyrek de 

olsa kötü muamele gördüğünü söyleyenlerin oranı neredeyse yüzde 50’dir. Bununla birlikte başlarına bir haksızlık gelmesi 

durumunda ne yapacağını bilenlerin oranı da yüzde 50’nin altındadır. Çocukların yüzde 60’ı herhangi bir okula kayıtlıyken, 

yüzde 40’ı eğitimini sonlandırmıştır. Eğitimlerine son vermiş 120 çocuk, çoğunlukla ortaokuldan liseye geçiş sürecinde okulu 

bırakmışlardır, diğer sınıflarda okulu bırakma oranları çok daha düşüktür. En önemli okulu bırakma sebebi “eve para getirmek” 

iken, derslerinde başarılı olmadığı için ya da okula devam etmek istemediği için okulu bırakanların oranı yüzde 55’e kadar 

çıkmaktadır. Çocuklar, boş zamanlarını nasıl geçirdiklerini sorduğumuzda “çalışarak” yanıtı vermişlerdir, “boş zaman” kavramı 

neredeyse anlamını kaybetmiştir. Yaz tatilinde ne yaptıkları sorulduğunda yüzde 95’i çalıştıklarını söylemiştir, yaz dönemi 

dinlenilen değil, çalışılan bir dönemi işaret etmektedir. 

Çocukların yaşadıkları aile ortamına baktığımızda, İstanbul ortalaması 3.5 olan ortalama hane büyüklüğü 6’ya yaklaşmaktadır. 

Bununla birlikte ailelerin yüzde 93’ü çekirdek aile tipidir. Ebeveynlerin yüzde 68’inin düşük olarak tanımladığımız ilkokul ve altı 

eğitim düzeyine sahiptir. Annelerin yüzde 77’sinin ev kadını ve annelerin yüzde 93’ü, babaların yüzde 95’i İstanbul dışında 

doğmuştur. Babaların % 87’si tam zamanlı çalıştığını belirtmektedir.   

Sonuç : Türkiye’nin en gelişmiş ili olarak görülebilecek İstanbul’da yaptığımız bu araştırmada çocukların çalışmasının en temel 

sebebinin beklenildiği gibi ailelerin ihtiyaçlarını giderecek gelire erişememekten kaynaklanan yoksulluk olduğu ortaya çıkmıştır. 

Ancak ailelere ve çalışan çocuklara dair elde ettiğimiz diğer veriler eğitimle ilgili sorunların da çalışma hayatına geçmede ve 

eğitimi sonlandırmada önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Ebeveynlerin neredeyse tamamının İstanbul’a göçle geldiği ve 

ebeveyn eğitim düzeylerinin düşüklüğü; hangi ailelerin daha kırılgan olduğunu bize göstererek, geliştirilecek politikaların hangi 

aileleri hedeflemesi gerektiği konusunda önemli bir fikir vermektedir. 15 yaş altında çalışmaya başlayanların sayısının oldukça 

yüksek olması yasal olmayan çocuk işçiliğinin yaygınlığına dair önemli bir bulgudur. Ayrıca 15 yaş üstü çocukların neredeyse 

hiçbirinin yasal düzenlemelerin öngördüğü koşullarda çalışmadığı görülmüştür. Bu noktada da yapılan denetlemelerin 

sözleşmesiz, güvencesiz ve güvenliksiz çalışmayı engelleyecek düzeyde olmadığını söyleyebiliriz. Denetim ve cezai yaptırım 15 

yaş altı çocukların çalışmasını engellemek ve yasal olarak çalışabilecek çocukların ise çalışma koşullarını iyileştirmek açısından 

hayatidir. Ancak sadece denetim ve cezalandırmayla sorunun çözülemeyeceği de ortadadır. Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm 

veriler ışığında bütüncül bir yaklaşımla ailelerin yaşam koşullarını iyileştirecek ve çocukların eğitime devamını destekleyecek 

sosyal politikaların geliştirilmesi ile mümkündür. Bunlar dışında çocuk işçiliğine ilişkin tanımların netleşmesi, çocuk işçiliğine 

ilişkin algının değişmesi ve güncel, güvenilir ve temsili nicel verileri sağlayacak araştırmaların yapılması da çocuk işçiliği ile 

mücadele konusuna atılması gereken önemli adımlardır. 

Kaynaklar: 

1. ÇHS (Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme). http://www.unicefturk.org/public/uploads/files/UNICEF_ 
CocukHaklarinaDairSozlesme.pdf    

2. Uluslararası Çalışma Örgütü Ankara Ofisi İnternet Sitesi. http://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/child-labour/lang-- 
tr/index.htm   

3. Yasalar, T. C. 4857 sayılı İş Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (25134 sayılı). 
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Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Başvuran Boşanmış Ailelerin ve Çocuklarının Özellikleri 
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Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ANKARA 

burcuersoz02@gmail.com/ 05325961088 

 

GİRİŞ ve AMAÇ 

   Evliliğin hukuksal, cinsel ve duygusal birlikteliğinin sona ermesi demek olan boşanma; psikolojik, sosyal ve ekonomik boyutları 

olan çok katmanlı, zorlu, stresli, ancak her zaman psikopatolojiyle sonuçlanmayan bir süreçtir. Çocukların etkilenme derecesi 

ise yaşa, kişilik özelliklerine, ailevi sorunlara ve tutumlara bağlı olarak değişir. Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniklerine 

ebeveynleri boşanmış her çocuk başvurmamaktadır; ayrıca başvurma nedeni ve tanı ile boşanma arasında neden-sonuç ilişkisi 

her zaman kurulamamaktadır. Bu çalışmada amaç çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran ebeveynleri boşanmış ve 

birlikte yaşayan çocuklar arasında sosyodemografik veriler, başvuru şikayeti ve tanı açılarından fark olup olmadığını 

araştırmaktır. 

YÖNTEM 

   Nisan 2017-Mayıs 2018 tarihleri arasında Kırıkkale Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastaların 

dosya bilgileri retrospektif olarak taranmıştır. Adli vakalar (n: 25), anne ve/ya da babası vefat etmiş olanlar (n: 24) ve yurtta 

kalan çocuklar (n: 22) çalışmaya dahil edilmemiştir. İstatistiksel inceleme SPSS 21 bilgisayar istatistik paket programı 

kullanılarak yapılmıştır. Verilerin frekans, yüzde, ortalama, standart sapma şeklinde tanımlayıcı istatistikleri yapılmıştır. İki 

kategorik değişken arasındaki farklılıklar Ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık sınırı p<0.05 olarak kabul 

edilmiştir.   

BULGULAR 

   Ebeveynleri boşanmış 120 (49 kız (%40.8)) çocuk ile boşanmamış 982 (371 kız (%37.8)) çocuk çalışmaya dahil edilmiştir. 

Ebeveynleri boşanmış çocukların ortalama yaşı 9.64±3.51 yıl iken ebeveyni birlikte yaşayan grubun ortalama yaşı 8.96±4.07 

yıldır. Gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından fark saptanmamıştır. Ebeveynleri boşanmamış grupta 0-5 yaş arası başvurular 

(%16.7’e karşın % 28.3), boşanmış grupta 6-11 yaş arası başvurular daha fazladır (%57.5’e karşın %49.3), (p<0.05). 

Ebeveynleri boşanmış çocuklarının %51.7’si (n:61) annesi ile yaşamaktadır ve %60.83’ünü (n:73) annesi getirmiştir. Ebeveynleri 

birlikte yaşayanların %60.69’unu (n:596) annesi getirmiştir. Ebeveynleri boşanmamış hastalarda anne ve babanın birlikte 

başvurması daha fazlayken (%19.9’a karşın %1.7, p<0.05) boşanmış hastaların akrabalarca getirilmesi daha fazladır (%17.5’e 

karşın %3.2, p<0.05). Ebeveynleri boşanmış grupta tek kardeşli (%35.6’ya karşın %11.3) ve ilk çocuk olma (%65.3’e karşın 

%45.3) daha fazla, boşanmamış grupta üç kardeşli (%13.9’a karşın %26.1) ve ikinci çocuk (%23.8’e karşın %34.8) olma daha 

fazladır (p<0.05). Ebeveynleri birlikte yaşayan çocuklardan %7.9’unun (n:78) kardeşi de muayene edilmişken ebeveynleri 

boşanmış olanlar arasında bu oran %12.5 (n:15)’dir; gruplar arasında fark saptanmamıştır. Her iki grupta en büyük oranı 

herhangi bir psikiyatrik bozukluk tanısı almayan ebeveynlerin oluşturmasına karşın boşanmamış gruptaki oranların daha 

yüksekliği istatistiksel olarak anlamlıdır (anneler için %81.4’e karşın %93.2; babalar için %85.8’e karşın %93.7; p<0.05). 

Boşanmış anneler arasında depresyon (%9.2‘e karşın %2.7) ve sinirlilik (%2.5’e karşın %0), babalar arasında alkol/madde 

kötüye kullanımı (%5.8’e karşın %0.8) tanılarına daha sık rastlanılmıştır (p<0.05). Her iki grupta psikiyatriye başvurma kararını 

anneler almış (boşanmış grupta %47.5, boşanmamış grupta %40.8; p>0.05); ebeveynleri boşanmış grupta babanın (%10.8’e 

karşın %6.1) ve okulun (%20’ye karşın %13.6), boşanmamış grupta anne ve baba birlikte (%1.7’ye karşın %26.3) başvuruyu 

kararlaştırdığı saptanmıştır (p<0.05).  

   En sık başvuruyu %70.3 (n:83) oranıyla bir yıldan uzun süre önce boşananlar oluşturmaktadır. %53.4 (n:63) çocuk her iki 

ebeveyniyle düzenli görüşmektedir. 61 (%51.7) çocuk anne ile, 14 (%11.9) çocuk baba ile, 18 (%15.3) çocuk baba tarafında, 19 

(%16.1) çocuk anne tarafında kalmaktadır. 
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   En sık başvuru nedenleri olan hırçınlık/laf dinlememe ebeveynleri boşanmış çocuklar arasında %30.8 (n:37), ebeveynleri 

boşanmamış çocuklar arasında %17.5 (n:154) oranında; derslerin kötü olması şikayeti ise ebeveynleri boşanmış çocuklarda 

%17.5 (n:21), boşanmamış çocuklarda %9.6 (n:94) oranında saptanmıştır. Gruplar arasındaki fark anlamlıdır (p<0.05). Kendine 

zarar verme davranışı (KZVD)/intihar girişimi ebeveynleri boşanmış grupta daha fazla (%3.3’e karşın %0.7), konuşma gecikmesi 

ve diğer konuşma sorunları ebeveynleri boşanmamış grupta daha fazladır (%4.5’e karşın %13.7), (p<0.05). 13 ebeveyn (%10.8) 

şikayetine ek olarak boşanma sürecinde danışmanlık almak için başvurmuştur. Diğer başvuru nedenleri (hareketli, dikkatsiz, 

somatik yakınmalar, çekingen, korku/kaygı, mutsuz, parmak emme/tırnak yeme, takıntı, geç öğrenme) arasında fark 

saptanmamıştır. Ebeveynleri boşanmış çocukların %33.9’u (n:40), birlikte yaşayan çocukların %29.7’si (n:289) herhangi bir 

psikiyatrik tanı almazken (p>0.05), her iki grupta en çok konulan tanı DEHB olmuştur (ebeveynleri boşanmış çocuklarda %25.4, 

n:30; birlikte yaşayanlarda %22.8, n:222; p>0.05). Ebeveynleri boşanmış grupta uyum bozukluğu (%8.3’e karşın %1.7), 

boşanmamış grupta konuşma bozuklukları (%1.7’e karşın %7.5) tanıları daha fazladır (p<0.05). Diğer psikiyatrik bozukluklar 

arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır.    

TARTIŞMA 

   Hırçınlık/laf dinlememe boşanmış ailelerdeki sınır sorunlarının ve kurallarda tutarlı davranmada zorlanmanın sonucu olabilir. 

Bir çalışmada boşandıktan sonra ebeveynin disiplin yöntemlerinin sertleştiği saptanmıştır (Amato ve Keith, 1991). Okulun 

getirdiği maddi ve yeni sorumluluklarla tek ebeveynin baş etmesinin güç olması (Öngider 2011) ders sorunlarıyla ilgili 

başvuruları arttırmış olabilir. Ebeveyni boşanmış çocukların okul tarafından daha fazla yönlendirilmesi okulun boşanmadan 

dolayı çocuğa daha hassas olmasıyla ilişkili olabilir.  Boşanma nedenlerden biri dürtüsellik ya da baş etme stratejilerinin yetersiz 

kalmasıdır; bu yapısal özelliğin çocukta olması KZVD/intihar girişiminin ebeveyni boşanmış grupta daha fazla saptanmasına 

neden olabilir (Hawton ve ark., 2012). Uyum bozukluğunun fazla olması da aynı nedene bağlanabilir. Boşanmanın kendisinden 

ziyade yeni okul, şehir, aile içinde değişen roller, yeni evlilikler, maddi sorunlar gibi sonrasında olan değişiklikler de uyum 

bozukluğu riskini arttırır (Sandler ve ark., 2000). Tanı almayan çocukların ve pek çok tanının gruplar arasında fark 

göstermemesi boşanmanın her zaman psikopatoloji ile sonlanmadığını gösteren çalışmalarla uyumludur (Morrison ve Cherlin 

1995; Emery 1999). Psikiyatrik bozukluklarda biyolojik etkenler, çevresel bir etken olan boşanmadan daha baskın olabilir. 

Boşanmadan sonraki 2-3 yıl içinde uyum sorunları azalır (Hetherington 2005). Çalışmada ebeveynlerin çoğu bir yılı aşkın bir 

süre önce boşanmış olmaları tanı almama oranını etkilemiş olabilir.  

   Her boşanma kendi içinde değerlendirilip risk etkenleri ele alınmalıdır. Ebeveynde psikopatoloji varlığında psikiyatrik 

müdahalenin sağlanması, maddi yetersizliğin önüne geçmek için meslek edinme kurslarının teşvik edilmesi, okul 

değişikliklerinde burslarla destek olunması, kriz merkezlerinde boşanma kararı alan ebeveynlere yönelik eğitim verilmesi riskleri 

azaltmaya yönelik uygulamalara örnek olarak verilebilir.  

KAYNAKÇA 

1. Amato PR, Keith B. Parental divorce and the well-being of children: a meta-analysis. Psychol Bull 1991; 110:26-46. 

2. Emery RE. Changing the rules for determining child custody in divorce cases. Clin Psychol Sci Pract 1999; 6:323-327 

3. Hawton K, Saunders KEA, O’Connor RC. Self harm and suicide in adolescents. Lancet 2012, 379. 

4. Hetherington EM. Divorce and the adjustment of children. Pediatr Rev. 2005;26(5):163–169. 

5. Morrison DR, Cherlin AJ. The divorce process and young children’s well-being: a prospective analysis. J Marriage Fam 

1995; 57: 800-812 

6. Öngider N. Anksiyete düzeyleri açısından boşanmış ve evli anneler ile çocuklarının incelenmesi. Nöropsikiyatri Arşivi 2011; 

48:66-70. 

7. Sandler IN, Tein JY, Mehta P, Wolchik S, Ayers T. Coping efficacy and psychological problems of children of divorce. Child 

Development 2000; 71: 1099-1118. 

 

 
  



III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi  
30 Eylül - 3 Ekim 2018 
Ünye Ordu 

 

P005 
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ÖZET 

Bu çalışmada Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığına savcılıklar tarafından uyuşturucu kullanımı nedeniyle gönderilen 

olguların sosyodemografik özellikleri, olgulardan alınan kan ve idrar numunelerinde tespit edilen uyuştururcu türleri ve bu 

maddelerin kullanım yaygınlığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı Kimya İhtisas 

Dairesi Toksikoloji Şubesine 1 Ocak 2017 ve 31 Aralık 2017 yıllarında uyuşturucu kullanımı şüphesiyle yakalanan olgulardan 

alınan kan ve idrar numunelerinin analiz sonrasında elde edilen sonuçlar ve olguların sosyodemografik özellikleri retrospektif 

olarak değerlendirildi. Uyuşturucu  kullandığı tespit edilen 61 olgunun 56’sı (%91,8) erkek, 5’i (%8.2) kadındı. Erkeklerin yaş 

ortalaması 17.6±0.7, kadınların yaş ortalaması 16.2±1.3’dü. Madde kullanan olgular 15-18 yaş gruplarındaydı. Bu çalışma 

literatür verileriyle uyumlu olarak madde kullanımının özellikle adolesanları etkileyen ciddi bir sorun olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uyuşturucu madde, adolesan, bağımlılık 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the types of drugs and extent of usage analysis of blood and urine samples and the 

sociodemographic characteristics of cases sent to the Forensic Medicine Department of Trabzon Regional Authority by the 

Prosecutor’s Office because of drug use. A retrospective evaluation was made of the sociodemographic characteristics of the 

cases and the results of blood and urine samples analyzed  from cases suspected of drug use between 1 January 2017 and 31 

December 2017, in the Toxicology Branch of the Chemistry Department of Trabzon Branch of The Council of Forensic 

Medicine. Of 61 cases determined with drug use, 56 (91.8%) were male and 5 (8.2%) were female. The mean age was 

17.6±0.7 years  in the males and 16.2±1.3 years in the females. Substance use were observed in the 15-18 age groups. This 

study, in accordance with the literature, shows that substance use is a serious problem affecting especially the adolescents 

Keywords: Drug, adolescent,  addiction 

1.GİRİŞ 

Uyuşturucu maddeler, farmakolojik özellikleri nedeniyle merkezi sinir sisteminde bir uyuşukluk meydana getiren birçoğu ağrı 

giderici, kişide ruhsal ve fiziksel bağımlılık oluşturan maddelerdir.Tüm dünyada uyuşturucu-uyarıcı maddelerin kullanımı ve 

alışkanlığının arttığı hakkındaki genel kanıyı, varolan istatistikler de desteklemektedir. Uyuşturucu kullanımında en tehlikeli 

yaşlar 12-17 arasıdır ve 17-25 yaş arasında bağımlı sayısı daha da artmaktadır. Bu çalışmada Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup 

Başkanlığına savcılıklar tarafından uyuşturucu kullanımı nedeniyle gönderilen olguların sosyodemografik özellikleri, olgulardan 

alınan kan ve idrar numunelerinin analizleri sonrasında tespit edilen uyuştururcu türleri ve bu maddelerin kullanım yaygınlığının 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

2.MATERYAL VE METOT 

Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesine 1 Ocak 2017 ve 31 Aralık 2017 yıllarında 

uyuşturucu kullanımı şüphesiyle yakalanan olgulardan alınan kan ve idrar analiz sonrasında elde edilen sonuçlar ve olguların 

sosyodemografik özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi. 

3.BULGULAR 

Uyuşturucu  kullandığı tespit edilen 61 olgunun 56’sı (%91,8) erkek, 5’i (%8.2) kadındı (Tablo 1) 

 Tablo1: Olguların yaş ve cinsiyete göre dağılımı 
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                        Olgu                                     Yaş 

Cinsiyet         Sayısı (%)            En  Küçük      En Büyük            Ortalama     

Kadın              5 (8.2)                           15                 18                   16.2±1.3 

Erkek            56 (91.8)                         14                 18                   17.6±0.7 

Toplam         61 (100)                          14                 18                  17.5±0.85 

 

Olgular kullandıkları  madde türüne göre değerlendirldiğinde esrar ve  sentetik kannabinoid (SK) kullanımının yaygın olduğu 

tespit edildi (Tablo 2). 

Tablo 2: Kullanılan madde türleri 
Kullanılan                                    

Madde                                       Kadın(n)        Erkek(n)          Toplam 

 Esrar                                               -                 24                 24 

MDMA(Exctasy)                              -                   6                   6 

Sentetik Kannabinoid                      3                12                 15                       

Esrar+MDMA+SK                           1                 3                     4 

Esrar+MDMA                                  1                 6                     7 

Eroin +MDMA                                  -                 3                      3 

Esrar+SK                                         -                 6                      6 

Toplam                                            5              56                     61 
 

4.TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmamızda madde kullanımının erkeklerde yaygın olarak kullanıldığı tespit edildi. Bunun nedenleri arasında erkeklerin 

toplumumuzun gelenek görenek ve sosyo-ekonomik durumu nedeni ile daha dışa dönük yaşamları, arkadaş ve çevrelerinin 

değişken olması ve madde kötü kullanımına müsait ortamlarda kadınlardan daha fazla yer alabilmeleri nedeni ile belirgin 

üstünlükleri olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızda en sık kullanılan madde olarak esrar tespit edilirken sentettik 

kannabinoidler (SK) ikinci sırada yer almaktadır. SK kullanımının en az esrar kadar yaygın olduğu görülmektedir. Özellikle çocuk 

ve ergenlerde, bağımlılık yapıcı maddeler ve madde kullanımı ile mücadele günümüzde çözüm bekleyen öncelikli 

sorunlardandır. 
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Adölesan  Gebelikler ve Sorunları 
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Özet: Dünya Sağlık Örgütü, adölesan dönemin 10–19 yaşlar arası olduğunu ve bu yaşlar arasındaki gebelikleri de adölesan 

gebelik olarak bildirmektedir. Sıklığı ve nedenleri ülkeler arasında farklılık gösteren adölesan gebelikler, tüm dünyada önemli bir 

halk sağlığı sorunu olup anne ve bebek hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Her yıl 70000 adölesan anne gebelik ve 

doğuma bağlı komplikasyonlardan nedeniyle hayatını kaybetmektedir. TNSA-2008 ve TNSA-2013 ve verileri karşılaştırıldığında 

adölesan gebeliklerde düşüş görülmektedir. Dünyada tüm doğumların %11’inin adölesan yaşta ve %90’dan fazlasının da düşük 

ve orta gelirli ülkelerde meydana geldiği belirtilmektedir. İçinde yaşadığı toplumun sosyoekonomik, sosyokültürel durumu, eğitim 

düzeyi gibi birçok ailesel ve bireysel faktörden etkilenmektedir.  Yapılan çalışmalarda, sosyoekonomik ve eğitim düzeyinin düşük 

olduğu toplumlarda adölesan gebelik oranlarının daha fazla olduğu rapor edilmektedir. Türkiye’de her yıl 18 yaşından küçük 

91.000 kadının anne olduğu saptanmıştır. Adölesan gebeliklerde erken doğum, düşük doğum ağırlığı, preeklampsi, anemi, 

postpartum depresyon gibi anne ve bebek hayatını tehdit eden komplikasyonlar sıktır. Anne ölümlerinin dörtte biri adölesan 

gebeliklerde meydana gelmektedir.  Adölesan evliliklerin ertelenmesi için kızların eğitim düzeyinin arttırılması, lise eğitiminin 

zorunlu hale getirilmesi önemli bir adım olacaktır. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması kadının statüsünü 

artırarak erken evlilik ve gebeliklerin ertelenmesini sağlayacaktır. Adölesanlara güvenli cinsel yaşam konusunda eğitim 

programları düzenlenerek bilgi eksikliği giderilmeli ve yeterli danışmanlık hizmetleri verilmelidir.  Ayrıca adölesan gebelerin 

doğum öncesi ve sonrası izlemlerinin yapılması sağlanarak anne-bebek sağlığına olan olumsuz etkileri önlenebilecektir.   

Anahtar kelimeler: Adölesan, gebelik, risk.  

Abstract: The World Health Organization reports that the adolescent period is between 10-19 years of age and that 

pregnancies between these ages are also an adolescent pregnancy. Adolescent pregnancies, which vary in frequency and 

causes between countries, are an important public health problem all over the world and affect mother and baby life negatively. 

Every year, 70000 adolescent mothers lose their lives due to pregnancy and birth-related complications. It is reported that 11% 

of all births in the world are in adolescence and more than 90% of all births occur in low and middle income countries. The 

socio-economic, socio-cultural status of the society in which they live is influenced by many familial and individual factors such 

as education level. Studies have reported that adolescent pregnancy rates are higher in societies with low socioeconomic and 

educational levels. Every year in Turkey, 91,000 women under the age of 18 are mothers. Premature labor, low birth weight, 

preeclampsia, anemia, postpartum depression, such as mother and baby life threatening complications are frequent. One-fourth 

of maternal deaths occur in adolescent pregnancies. Increasing the level of education of girls and making high school education 

compulsory will be an important step in order to postpone adolescent marriages. Women's participation in working life will 

increase the status of women and will allow early marriage and postponement of pregnancy. Adolescents should be educated 

about safe sex life and adequate information counseling should be provided. In addition, prenatal and postnatal follow-ups of 

adolescent pregnancies will be provided to prevent adverse effects on mother-infant health. 

Keywords: Adolescent, pregnancy,risk . 

 

Giriş: Dünya Sağlık Örgütü, adölesan dönemin 10–19 yaşlar arası olduğunu ve bu yaşlar arasındaki gebelikleri de adölesan 

gebelik olarak bildirmektedir. Sıklığı ve nedenleri ülkeler arasında farklılık gösteren adölesan gebelikler, tüm dünyada önemli bir 

halk sağlığı sorunu olup anne ve bebek hayatını hem ruhsal, hem fiziksel hem de sosyal olarak olumsuz yönde etkilemektedir. 

Adölesan dönemi bireylerin yaşamında hızlı değişimin yaşandığı adaptasyon sorunlarının sık gözlendiği zorlu bir süreçtir. 

Sekonder seks karakterlerinin gelişmesi, karşı cinse duyulan ilginin artması, fiziksel görünüme verilen önem ve beğenilme 



III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi  
30 Eylül - 3 Ekim 2018 
Ünye Ordu 

 

arzusu adölesanları riskli cinsel davranışlara itmekte ve korunmasız cinsel ilişkiler istenmeyen gebeliklerle sonuçlanmaktadır. 

Ayrıca düşük ve orta gelir düzeyine sahip ülkelerde kız çocuklarının ortalama % 30’u 18 yaşın altında evlenmekte ve çocuk 

sahibi olmaktadır. Kültürel olarak normal kabul edilen bu evlilikler kız çocuklarının yaşamında derin yaralar açmakta ve kadın 

haklarını elinden almaktadır (Güzel, Tokmak ve Üstün, 2016; Uzun ve Orhon, 2013).  

Yöntem: Çalışma literatür taraması doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu çalışmada, adölesan gebelikleri ve risk faktörlerini 

inceleyen derlemler ve yapılmış çalışmalar gözden geçirilmiştir. 

Bulgular: Dünyada tüm doğumların %11’inin adölesan yaşta ve %90’dan fazlasının da düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana 

geldiği belirtilmektedir. İçinde yaşadığı toplumun sosyoekonomik, sosyokültürel durumu, eğitim düzeyi gibi birçok ailesel ve 

bireysel faktörden etkilenmektedir.  Yapılan çalışmalarda, sosyoekonomik ve eğitim düzeyinin düşük olduğu toplumlarda 

adölesan gebelik oranlarının daha fazla olduğu rapor edilmektedir. Türkiye’de her yıl 18 yaşından küçük 91.000 kadının anne 

olduğu saptanmıştır. Adölesan gebeliklerde erken doğum, düşük doğum ağırlığı, preeklampsi, anemi, postpartum depresyon 

gibi anne ve bebek hayatını tehdit eden komplikasyonlar sıktır. Anne ölümlerinin dörtte biri adölesan gebeliklerde meydana 

gelmektedir (Aydın, 2013; Bilge ve Kızılkaya, 2015; Gorkem, Toğrul ve Güngör, 2017).  

Dünyada her yıl 70000 adölesan anne gebelik ve doğuma bağlı komplikasyonlardan nedeniyle hayatını kaybetmektedir (Aydın, 

2013). Ülkemizde TNSA-2008 ve TNSA-2013 ve verileri karşılaştırıldığında adölesan gebeliklerde düşüş görülmektedir (TNSA, 

2013).  2008’de % 6 olan adölesan gebelik oranı 2013’te % 5’e gerilemiştir. Fakat TNSA-2013 verilerine göre kadınlarda yaş 

oranı 19 ve üzerine çıkar çıkmaz gebelik gebelik oranında keskin bir artış görülmektedir (TNSA, 2013). Ayrıca Birleşmiş Milletler 

Nüfus Fonu 2014 yılı Dünya nüfusunun durumu raporunda Türkiye’de her yıl yapılan evliliklerin üçte birinin 18 yaş altında 

olduğu ve her yıl 18 yaş altı 91.000 kadının anne olduğu bildirilmiştir (Gorkem, Toğrul ve Güngör, 2017).  

Adölesan gebeliklerin bireye, ailesine, çocuğuna ve topluma olmak üzere birçok gruba olumsuz etkileri vardır. Adölesan anneler 

henüz kendi kimliğini oturtmadan annelik rolüne alışmaya çalışmaları, okulda olmak yerine evde çocuk bakan ergenlerin doğum 

sonu ruh sağlığını da kötü etkilemektedir. Postpartum depresyon, postpartum psikoz, annelik hüznü, anksiyete gibi birçok 

hastalık oranı adölesan gebelerde daha fazla olmaktadır (Zirek, Ersu, Oktay ve Kurt, 2018). 

Sonuç: Adölesan evliliklerin ertelenmesi için kızların eğitim düzeyinin arttırılması, lise eğitiminin zorunlu hale getirilmesi önemli 

bir adım olacaktır. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması kadının statüsünü artırarak erken evlilik ve gebeliklerin 

ertelenmesini sağlayacaktır. Adölesanlara güvenli cinsel yaşam konusunda eğitim programları düzenlenerek bilgi eksikliği 

giderilmeli ve yeterli danışmanlık hizmetleri verilmelidir.  Ayrıca adölesan gebelerin doğum öncesi ve sonrası izlemlerinin 

yapılması sağlanarak anne-bebek sağlığına olan olumsuz etkileri önlenebilecektir.   
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GİRİŞ: 

Ergenlik dönemi fiziksel, ruhsal, cinsel ve sosyal olarak çocukluğun bitiş, erişkinliğin başlangıcındaki geçiş sürecidir, Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 10-19 yaşlar arasıdır. Dünya nüfusunun yaklaşık %20’si, Türkiye nüfusunun %17,2’si ergendir 

(1, 2). Buna ek olarak 15-19 yaşlar arasındaki ergenlerin %9.6’sı evlidir ve yaklaşık %5’inin gebelik öyküsü mevcuttur(2). 

Amasya’nın 2017 yılı nüfusu 329888 olarak rapor edilmiştir, 10-19 yaş arası nüfus oranı %14,11’dir.  

Ergen gebelikler tüm dünyada tıbbi, obstetrik ve neonatal komplikasyonları açısından riskli kabul edilmektedir. Ergenin okuldan 

geri kalması, meslek sahibi olamaması ve toplumsal statüsüne kavuşamaması gibi sosyal komplikasyonlara da neden 

olmaktadır. Gelişmekte olan veya sosyoekonomik düzeyi düşük ülkelerde ergen evlilikleri toplumsal kabul görmektedir (3). 

Eğitim ve refah düzeyi de düştükçe ergen gebeliklerde artış saptanmaktadır (2). 

Gebelik öncesi vücut ağırlığının az olması, gebelikte yetersiz kilo alınması, sosyoekonomik düzeyin düşük olması, sigara 

kullanılması, anemi, ilk gebelik olması ve yetersiz doğum öncesi bakım gibi ergen gebelerde daha sık görülmesi beklenen 

sorunların anne ve bebeğe ait riskleri arttırdığı düşünülmektedir (4, 5). Ergenlerin etkin kişisel ve cinsel eğitimi ile ergen 

evliliklerin ve gebeliklerin azaltılarak hem tıbbi, hem de sosyal komplikasyonların önüne geçilmesi gereklidir.   

Bu çalışmada amaç, Orta Karadeniz’de 3. basamak bir sağlık kuruluşu olan hastanemizde doğum yapmış ergen gebeler ve 

bebeklerindeki sorunları tanımlamaktır. 

GEREÇ-YÖNTEM: 

Çalışma Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Kliniği’nde izlenen ergen gebelerde ve bebeklerinin izlendiği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde yapılmak üzere 

kesitsel, retrospektif bir araştırma olarak tasarlandı.  

1Ocak 2014-1 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuran 15-19 yaş aralığında gebelik tanısı almış tüm olgular ile onların bebekleri 

çalışmaya dahil edildi. Olguların gebelik ve doğum bilgileri dosyalarından, hastanenin elektronik veri sisteminden retrospektif 

olarak incelendi. Hastanede doğum yapan gebelerin sosyodemografik ve tıbbi özgeçmiş özellikleri (yaş, yaşadığı yer, sosyal 

güvencesi ve gelir durumu, eşiyle resmi nikahı olup olmadığı, eğitim düzeyi, kronik hastalık varlığı, hemoglobin düzeyi), doğum 

şekli, gestasyonel yaş, bebeğin doğumda vücut ağırlığı, bebekte gelişen komplikasyonlar kaydedildi. Yenidoğanda hastane 

yatış öyküsü ve tanısı, ilk bir yaşta hastane başvurusu ve yatış öyküsü kaydedildi.  

Çalışmada kullanılan değişkenler değerlendirilip, SPSS 15 (SPSS, Inc. Chicago, IL)istatistik programı yardımıyla kaydedildi ve 

analiz edildi. Tanımlayıcı istatistiklerle bulgular sunuldu.  

BULGULAR: 

Çalışmada anne yaşı 16-19 (ortalama 18,38±0,73 yıl), baba yaşı 17-45 (26,38±459) olan 108 gebelik değerlendirildi. Çalışmaya 

katılan gebe sayısı 97 idi, 11 olguda birden fazla gebelik öyküsü mevcuttu. Evlenme yaşı ortalaması 17,01±0,9 yıl idi, ilk gebelik 

yaşı ise ortalama 18,06±0,90 idi. Gebelerin %.33,3’ü (n=32) il merkezinde yaşamaktaydı. Hiçbir gebe çalışmıyordu; ancak tama 

yakın kısmının eşinden kaynaklanan sosyal güvencesi vardı. Olguların %72,2’si (n= 70) asgari ücret civarında gelire sahipti. 

Gebelerin % 24’ü lise düzeyinde eğitim almıştı. Resmi nikahı olmayan 4 gebe (%4,1) vardı, gebeliğin devam ettiği süreçte 62 
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olgu (%57,4) geniş aile içinde yaşıyordu. Doksan dört olgu en az bir kez gebelik nedeniyle sağlık kuruluşuna başvurmuştu. 

Psikiyatrik değerlendirme gereksinimi olan 14 gebe vardı. 

Tıbbi ve obstetrik özelliklere bakıldığında olguların 97’sinin ilk gebeliğiydi. Sekiz olguda tıbbi abortus söz konusu idi. Bir gebelik 

boyunca hastaneye başvuru sayısı ortanca 13 olarak saptandı, doğum dışında yatış oranı ise %18,5 idi. Yirmi iki olguda 

obstetrik komplikasyonlar saptandı, ileri derece hiperemesis en sık görülen komplikasyondu. Sadece 4 gebelik NSVYD ile 

sonuçlanmıştı, en sık saptanan C/S endikasyonları sefalopelvik uyumsuzluk idi. Gebeliklerin 99 tanesi canlı doğumla 

sonuçlandı. Doğum haftası ortalama 39,4±0,1 doğum ağırlığı ortalama 3357±46,16 g idi. Birinci ve 5. dk Apgar skorları sırasıyla 

ortanca 9 ve 10 idi. Yüzde 22,2 olgu yenidoğan servisine yatırıldı, en sık yatış tanısı solunum sıkıntısı idi. Yenidoğan 

döneminden sonra ilk bir yaşta ortalama başvuru sayısı 8 en sık karşılaşılan tanılar enfeksiyöz nedenlerdi. Otuz yedi olguda 

(%34,2) hastanede yatış öyküsü mevcuttu, alt solunum yolu enfeksiyonu en sık yatış nedeni idi.  

TARTIŞMA: 

Çalışmada Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Kliniği ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde izlenen 108 gebelik ve 99 bebek değerlendirildi. Ergen gebeliklerde 

obstetrik komplikasyon oranları %22 idi.  

Adölesan yaşta gebelik oranları dünyada ve ülkemizde sosyoekonomik, yerel, geleneksel ve kültürel özelliklere bağlı olarak 

farklılıklar göstermektedir. Kırsal kesimde yaşama, düşük eğitim ve gelir düzeyinin bu sürece katkısı olduğu görülmüştür (2). 

Amasya ile ilgili geçmişe ait benzer veriler mevcut değildir; ancak bulgular Türkiye ortalamasının altındadır (%0,8; 4yıllık süreç). 

Gebelerin tama yakın kısmının 8 yıllık zorunlu eğitim almış ve sosyal güvencesinin olması bu duruma katkıda bulunmuş olabilir. 

Ülkemizde TMK’na göre, evlilik yaşı on sekizdir, bundan önce yapılan evlilikler erken yaş evliliği olarak değerlendirilmektedir (6). 

Bu çalışmada resmi nikah oranı % 95,9 ve evlenme yaşı 17,01±0,9 yıl olarak saptanmıştır.  

Ergen gebelerde sezeryanla doğum oranı gelişmekte olan ülkelerde daha yüksektir, bunun nedenin ergen gebeliklerin riskli 

gebelik olarak değerlendirilmesi ve artan kötü uygulama davalarının yansıması olabileceği düşünülmektedir (8,9). Ergen ve 

erişkin yaş gruplarında en sık sezeryan endikasyonu fetal distrestir, bu çalışma grubunda sezeryan oranı %96(n=95), en sık 

endikasyonu ise sefalopelvik uygunsuzluktur. Sezeryan oranı Türkiye verilerinin çok üzerinde görünmektedir (9). Karıştırıcı 

faktörler kontrol altına alınsa bile bu çalışmadan farklı olarak adölesanlarda obstetrik komplikasyonların daha sık olduğu 

bildirilmektedir. Bu ilişkilerin net tanımlanması için daha fazla sayıda vaka ve kontrol grubunun olduğu, diğer risk faktörlerinin 

dışlandığı geniş çaplı çalışmalara gereksinim vardır.  Tüm gebelerin prenatal bakım hizmeti almış olmalarının bu duruma olumlu 

katkısı olmuş olabilir. 

Yapılan çalışmalar erken ve geç yenidoğan döneminde hastaneye başvuru nedenlerinin annesi ergen ve erişkin olan 

bebeklerde benzer olduğunu, bizim çalışmamızda olduğu gibi enfeksiyon gibi olayların sık olduğunu göstermektedir (11). 

SONUÇ: 

Adolesan yaş grubunda izlenen gebelikler önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yapılan pek çok çalışma adölesan gebeliğin hem 

anne hem de bebek sağlığı üzerine olumsuz etkileri olabildiğini göstermiştir. Ergenleri riskli cinsel davranışlardan korumak için 

kapsamlı eğitim programların hazırlanması gereklidir. Eğitim kurumlarında üreme sağlığına yönelik eğitim programlar 

uygulanmalıdır. Antenatal kontrollere devamlılık gebelik ve yenidoğan komplikasyonlarını azaltmaktadır. Bu nedenle özellikle 

adölesan gebelerin nitelikli antenatal takiplerle yakından izlemi sağlanmalıdır. Çalışmada değerlendirilen değişkenlerin erişkin 

yaştaki gebelerden oluşan kontrol grubu verileri ile değerlendirme süreci devam etmektedir. 
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GİRİŞ VE AMAÇ  

    İntihar; istemli olarak yaşama son verilmesi olup, kişinin özbenliğine yönelmiş bir saldırganlık hali olarak tanımlanmaktadır. Bu 

durum ölümle sonuçlanmadığında, intihar girişimi olarak adlandırılır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre her yıl dünyada 

yaklaşık 1 milyon kişi intihar sonucu yaşamını yitirmektedir. İntiharın 10-24 yaş aralığındaki gençlerde en sık 2. ölüm nedeni 

olduğu bildirilmekte olup; intihar girişimlerinin yaklaşık 20 kat daha sık olduğu belirtilmektedir. Travmatik olaylar kişinin ruhsal 

dengesini bozup, dayanıklılığını azaltıp intihar gibi yıkıcı davranışlara yöneltmektedir. Travmatik olayların başında kişinin sevdiği 

kişileri kaybetmesi, ruhsal veya bedensel bir hastalığa yakalanma, cinsel saldırılar gibi şiddet olaylarının yaşanması 

gelmektedir. Ayrıca önceki intihar girişimi, kişilik bozuklukları, dürtüsel agresyon, umutsuzluk, ailede depresyon ve intihar 

öyküsü, aile sorunları, fiziksel istismar, sosyal desteğin azlığı, çevre tarafından onaylanmayan homoseksüalite intihar için risk 

faktörleri arasında yer almaktadır . Çocuk ve ergenler intihar amacıyla; ateşli silah, ası, ilaç alımı, kendini boğma, yakma, 

bıçaklama, trafiğe atlama ve suda boğulma gibi birçok yöntem kullanabilmektedir.  

    Bu çalışmada Cinsel istismar Sağlık Kurulu’na başvuran ve intihar girişimi/düşüncesi olan olguların incelenmesi 

amaçlanmıştır.   

YÖNTEM  

    İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Cinsel İstismar/ Saldırı Suçlarının Tespitine İlişkin Sağlık Kurulu’na 1 Ocak 2012-1 Haziran 

2018 tarihleri arasında başvuran 144 cinsel istismar olgusu incelenerek intihar girişimi/düşüncesi olan olgular retrospektif olarak 

incelendi.  

BULGULAR  

    İntihar girişiminde bulunan 16 olgunun 10’unun nitelikli 6’sının ise basit cinsel istismara uğradığı, 13 olgunun kurul kararınca 

ruh sağlığının bozulduğunun belirlendiği görüldü. Olguların 11’inin 18 yaşından küçük olduğu ve bu olgulardan 3’ünün erkek 

olduğu tespit edildi. Olguların en büyüğü 38 yaşında en küçüğü ise 11 yaşında olduğu belirlendi. Olgulardan 9’u intihar 

girişiminde (ilaç içerek) bulunurken 7’sinde intihar düşüncesi vardı. Failin yakınlık derecesine baktığımızda; 10’unun mağdurun 

arkadaşı, 2’sinin 1.derece, birinin 3.derece akrabası olduğu belirlendi. Olguların olay sonrası kurula başvurmadan önce yapılan 

psikiyatrik muayenelerinde 10 olgunun bir tanı aldığı, kurul değerlendirmesi sonrasında ise 13 olguya psikiyatrik bir tanı 

konduğu görüldü.   

TARTIŞMA VE SONUÇ  

    Ülkemizde tüm intihar girişimlerinin %30-35’inin 14-15 yaş grubu arasında görülmekte olup çalışmamızda benzer olarak 

%31,3 oranında olduğu görüldü.  Literatürle uyumlu olarak kadın hastalarda intihar girişiminin yüksek oranda travmaya maruz 

kalmaları nedeniyle daha sık olduğu görüldü. Ayrıca çalışmamızda; yapılan çalışmalarla benzer olarak en sık ilaç içme 

yönteminin kullanıldığı görüldü. Gençlerin intihar davranışıyla duygudurum bozuklukları arasında anlamlı birliktelik olduğu ve 

depresif bozukluğun intihar girişimini yaklaşık 10 kat arttırdığı bildirilmiştir. Çılışmamızda da benzer olarak depresif 

bozukluk(%44) ve TSSB(%37)’nin en sık psikiyatrik tanı olduğu belirlendi.  

    Sonuç olarak; önemli bir halk sağlığı sorunu olan cinsel saldırılar sonrasında, meydana gelen uzun süreli yıkımın; ruh 

sağlığının işlevselliğini bozacak derecede bozarak intiharlara neden olabileceği unutulmamalıdır. 
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Çocuğa Yönelik Şiddeti Önleme Programlarında Eğitim Bileşeninin Zenginleştirilmesi İçin Program Tasarımı Modeli Kullanılması 

(Use of the program design model to enhance the educational component of the prevention programs fort he child) 

Giray KOLCU1, Kurtuluş ÖNGEL2, Cüneyt Destan CENGER3 

1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Eğitim ve Bilişimi ABD, Isparta, Türkiye 

2. Kâtip Çelebi Üniversitesi Aile Hekimliği ABD, İzmir, Türkiye 

3. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD, İstanbul, Türkiye 

Giray KOLCU/giraykolcu@gmail.com/05055306179 

Introduction: An educational program must be designed with an effective model to intervene in a situation. Unless the training 

program is structured on a model, the various elements of the training activities may be missing or overlooked. It is not possible 

to evaluate the training program with missing training activities. Education is often used as an intervention in projects developed 

under the Program for the Prevention of Violence against Children. It is recommended to use training program design models in 

order for this training component to serve the main project. 

Aim: The aim of our study was to discuss the availability of one of the program design models (Kern's 6 Steps) for enriching the 

educational component in the anti-violence programs for children. 

Method: Our study was designed as a document analysis in a qualitative research design. Within the scope of the study, Kern's 

6-step program design method, which is frequently used in the field of medical education, has been evaluated by a group 

consisting of a forensic specialist, two medical educators and a family medicine specialist in the program for prevention of 

violence against children. The group's assessment was based on a matrix of 6 columns of KERN in the vertical column and a 

horizontal component in the horizontal column as a training component in the prevention programs for children. 

Findings: In our study, Kern's 6 Steps was placed in the vertical column, educational component in the anti-violence program 

for children was placed in the horizontal column. For the first step definition of the problem, it was stated that it would be 

appropriate to identify which probing focuses first of the training. Identification of the purpose and objective of the training for the 

objectives and targets, determination of the appropriate training strategy for the training for the training strategies, 

transformation of the training for the implantation into the curriculum, evaluation of the appropriate evaluation method for the 

evaluation and feedback and evaluation of the training according to the program evaluation model .  

 

Kern's 6 Steps Curriculum Model 

Discussion: Effective education in achievng the goals of the projects developed within the scope of the anti-violence program for 

the child is one of the important components. We believe that effective training can be provided for the training component in a 

project and that program design models can be used to assess the effectiveness of the training. 

Key words: Violence against the child, education, program design. 
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Çocuk Evliliklerinde Gölgede Kalmış Bir Konu Olarak “Çocuk Damat”: Bir Olgu Sunumu 

 

Hasan Ali GÜLER 1, Fatih Hilmi ÇETİN 1, Serhat TÜRKOĞLU 1 

1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı 

Fatih Hilmi Çetin / fatihhilmicetin@gmail.com / 05079467799 

 

GİRİŞ: On sekiz yaşın altında yapılan evlilikler erken evlilik olarak nitelendirilmektedir ve bu evlilikler kızlarda erkeklere göre 

daha fazla görülmektedir. 2016 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan bir araştırmada 18 yaşından önce evlilik 

oranı kadınlarda %28,2, erkeklerde ise %5,6 olarak bulunmuştur. Dünya genelinde araştırmalar incelendiğinde ise bu oranın 

İngiltere ve Fransa’da %10 olduğu görülürken Nijer’de ise %75 e ulaştığı görülmektedir [1, 2].  

Ülkemizde Türk Medeni Kanunu’nun 124. Maddesine göre 17 yaşını doldurmadan önce kişiler evlenemezken, hakim olağanüstü 

durumlarda 16 yaşını dolduran kişilere izin verebilmektedir. Erken yaşta evlilikler “çocuklara” ciddi sorumluluklar yüklemekte ve 

hem psikopatoloji hem de genel tıbbi duruma bağlı bir bozukluk açığa çıkmasında bir risk faktörü olmaktadır [3].  

Bu sunumda erken yaşta evlilik izni için tarafımıza yönlendirilen 16 yaşında bir erkek ergen olgudan yola çıkarak, çocuk damat 

fenomeninin epidemiyolojisi ve  psikiyatrik açıdan sorunlarının tartışılması amaçlanmıştır. 

OLGU: 16 Yaşında erkek hasta, kliniğimize evlilik izni nedeni ile yönlendirildi. Aileden alınan anamnezde; hastanın 8. sınıftan 

sonra eğitimine devam etmediği, şu anda anne, baba ve abisi ile birlikte yaşadığı, babasının yanında çalışarak para kazandığı, 

evlenmek istediği kişinin de 16 yaşında olduğu öğrenildi.  

Hasta ile yapılan görüşmede; kız arkadaşını sevdiği için evlenmek istediğini, evliliğin sevdiği kişi ile birlikte yaşamak demek 

olduğunu, kendisinin evlenmeye yetecek olgunlukta olduğunu düşündüğünü belirtti. 

Hastaya uygulanan psikometrik değerlendirme sonucunda zeka bölümü puanının 50-70 puan(Hafif Düzeyde Mental 

Retardasyon) aralığında olduğu görüldü. Yapılan klinik gözlem sonucunda ise hastanın bilişsel kapasitesinin “Sınırda Mental 

İşlevsellik” ile uyumlu olduğu, psikometrik değerlendirme ile klinik gözlem arasındaki farkın, akademik hayattan erken kopuştan 

kaynaklandığı düşünüldü. 

Hastanın evlilğin anlam ve önemini kavrayamayacağı ve evlilik vecibelerini yerine getiremeyeceği tıbbi kannatini bildirir rapor 

düzenlenerek adli mercilere iletildi. 

TARTIŞMA: Bilgimize göre literatürde “çocuk damat” konusunu ele alan herhangi yazı bulunmamaktadır Ülkemizde erken evlilik 

öncesi değerlendirilen hastaların sosyodemografik bilgilerinin paylaşıldığı çalışmalar “çocuk gelin” sorununa dikkat çekmektedir. 

2012 yılında yapılan bir çalışmada erken evlilik için başvuran 26 olgunun tamamının kız olduğu bildirilmiştir [4]. Ancak “çocuk 

damat” konusu da ülkemiz için ele alınması gereken konulardan biridir.  Çünkü erken evliliğe bağlı birçok sağlık sorunu 

açısından risk altında olan bir “çocuk gelin” in; ergenlik dönemi içinde bulunan bir erkek ile evlendiğinde, bu sorunlar için risk 

artışı olması beklenen bir sonuçtur.  

KAYNAKLAR: 

1.Aydemir, E., Evlilik mi evcilik mi? Erken ve zorla evlilikler: Çocuk gelinler. 2011: International Strategic Research Organization 

(USAK). 

2.Araştırması, A.Y., Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). Erişim http://www. tuik. gov. tr/PreHaberBultenleri. do, 2016. 

3.TANER, H.A., et al., On Sekiz Yaş Altı Evlilik Olgularının Psikiyatrik Değerlendirmesi ve Psikometrik, Psikososyal Özellikleri: 

Dört Olgu Sunumu. Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, 2016. 24(4): p. 352-357. 

4.Ayaz, M., A.B. Ayaz, and N. Soylu, Çocuk ve ergen adli olgularda ruhsal değerlendirme. Klin Psikiyatr Derg, 2012. 15: p. 33-

40. 
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Çocuk İstismarı ve İhmali - Kardeşini Doğurmak Kitap İncelemesi 

 

Fadimana Küçük 

Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı / ANKARA 

FADİMANA KÜÇÜK /  fadimanakk@gmail.com / 0 534 948 41 33 

 

Amaç 

Çocuk istismarı, çocuklara karşı aktif olarak girişilen ve onların fiziksel,zihinsel,duygusal ve toplumsal gelişimlerini zedeleyen her 

türlü eylemdir. (Akyüz, 2010 : 518) Çocuk ihmali ise çocuğun  yaşamı için gereksinimlerinin karşılanmamasıdır. Çocuk istismarı 

ve ihmalinin çocuğun gelişiminde önemli olumsuz etkileri vardır. Bu çalışmanın amacı ülkemizde çocuk istismarı ve ihmalinin bir 

alt başlığı olan ensesti konu edinen, Araştırma/İnceleme kategorisinde okuyucusuyla buluşan ve Büşra Sanay’ın yazdığı 

‘’Kardeşini Doğurmak’’  isimli kitabını incelemektir. 

Yöntem 

Bu çalışmada ‘’Kardeşini Doğurmak’’ isimli kitabın detaylı okumaları yapılmış ve yazarın kitabını anlattığı konuşması 

dinlenmiştir.* 

Bulgular 

Kitabın yazarı Büşra Sanay gazetecidir. Kitabın yazılma amacı ensesti açıklamak, Türkiye’de durumunu incelemek ve bu 

konuda farkındalık oluşturmaktır. Kitabın editörlüğünü Aslı Güneş yapmıştır. Kitabın basım yılı 2018, basım yeri İstanbul’dur. 

ISBN numarası 978-605-09-4999-5 olup, sayfa sayısı 370’tir. Kitap giriş bölümü ile birlikte 27 bölümden oluşmaktadır. Kitabın 

yayınevi Doğan Kitap, satış fiyatı 29 Türk Lirasıdır. 

Kitap açık ve anlaşılır bir anlatıma sahiptir. Yazar kitabın okuma-yazma bilen herkesin okuyup anlayabilmesi hedefini yaptığı bir 

konuşmada vurgularken , kullandığı dilin hedef kitlesine uygun olmasına dikkat etmiştir.* 

Ağırlıkla röportajlara yer verilmiş olup, yapılan röportajlarda uzmanlar ensesti farklı bakışlarla incelemişlerdir. Aynı zamanda 

ensest mağdurları ile yapılan röportajların da kitaba eklenmesi ile daha gerçekçi ve somut olunabilmiştir. Kitabın ismi, içerikle 

uygundur. 

Kitapta cezaevi psikologları,sosyal hizmet uzmanları, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden (tıp, adli tıp, hukuk, sosyoloji, siyasal 

bilgiler ve ilahiyat) öğretim üyeleri, avukatlar, psikiyatrlar, bazı sivil toplum kuruluşlarının çalışanları ve ensest mağdurlarıyla 

yapılan röportajlar bölümler halinde aktarılmıştır. Ensest mağdurları ile yapılan röportajlarda isim bilgisi paylaşılmamıştır. 

Kitabın giriş bölümünde Sanay, kitabın ortaya çıkış hikayesini anlatırken aynı zamanda ensest kelimesinin kökenini ve 

günümüzde kullanım amacını açıklamıştır. Kitabın yol gösterici olmasını istediğini vurgularken ‘’ Olay yaşandığı andan itibaren 

ne yapılması gerekir,bunu öğrenen kişi nereye başvurmalı? Adli tıpçılar ne söylüyor? Psikloglar mağdurların ve sanıkların ruh 

sağlığını nasıl analiz ediyor;? Ensest mağduru hayata entegrasyonunun tekrar nasıl sağlayabiliyor ya da sağlayabiliyor mu? 

Travmayı anlatma sürecinde nasıl bir ruh hali taşıyor? Mağdur unu kimselere neden anlatmıyor? Kitapta tüm bunları ve daha 

fazlasını okuyacaksınız.’’ 

diyor.  Ve giriş bölümünü bir mağdur çocuğun yazmış olduğu ‘’Veda Mektubu’’ ile bitiriyor.* 

 

... 

                                                           
*
 Kızlar Kardeşini Doğuruyor | Büşra Sanay | TEDxAlsancak konuşması 

 

 
*
 (Sanay, 2018 : 24) 
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Zor geliyor yaşamak. İnce bir çizgi arasında gidip geliyorum. Çizgiyi çekecek zaman gelmiyor,gelmiyor... Sanırım gitmem gerek. 

Gitmesine giderim de, vedaları sevmem ki... Kimseyi yüzüstü bırakıp gitmek istemem. Gerçi kimi bırakacaksam... 

... 

İnsanlar bir vasiyet bırakır değil mi ? Benim ki şu: Ailemi istemiyorum, cenazeme gelmesin. Hayatımda en çok kötülüğü onlardan 

gördüm. Hiçbiri zor günümde yanımda olmadı. 

... 

Umudun kanatları sizi seviyorum... Kanadınız hiç ama hiç kırılmasın. Beni iyi tanıyın, çünkü ben sizi hep sevgimle 

besleyeceğim. 

Umudun kanatları... 

Elveda... 

Mağdur çocuk,2016  ‘’ 

Kitabın birinci bölümünde yazarın 2015 yılında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve Uzman Dr. 

Psikiyatrist Aynil Yener ile yaptığı ‘’Türkiye’de Ensest Gerçeği ‘’ isimli röportajı vardır. Röportajda ‘’Ensest nedir?’’, ‘’Neden 

saklanıyor?’’ ‘’Hangi bölgelerde daha çok?’’ gibi çeşitli sorular ile okuyanların ensest hakkında genel bilgi sahibi olmasını 

sağlamıştır. İkinci bölümde ensest mağduru bir kadınla yaptığı röportaj vardır. Babaannesi, babası, üvey annesi, abisi ve iki 

amcası ile birlikte aynı evde yaşayan mağdurun çocukken amcasından ve babası tarafından istismar edilişini anlattığı bu 

röportajı mağdur şu sözlerle tamamlamıştır. 

‘’Kimse susmasın! Hiçbir şeyden korkmasın!’’ 

‘’Benim abim de, babam da, annem de vardı, öksüz değildim ama kimsesiz yetiştim. Hiçbir çocuk bu durumda olmasın, 

çocuklarınıza ve kardeşlerinize sahip çıkın.’’** 

Kitabın üçüncü bölümünde Çocuk Şube Müdürlüğünde çalışan psikolog ve sosyal hizmet uzmanı ile yapılmış röportaj vardır. 

Röportajda çocuktan ifade almanın inceliklerine vurgu yapılırken, olayla ilgili olası durumlar tartışılmıştır. Kitabın dördüncü 

bölümünde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı  Şevki Sözen, Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Adli Tıp Kurumu Başkanı Yasemin Balcı ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli 

Tıp Kurumu’nda çalışan Prof. Dr. Mehmet Tokdemir ile karşılaştıkları vakalarla ilgili röportaj yapılmıştır. 

Beşinci bölümde eski cezaevi çalışanı bir ceza infaz memuru ile röportaj yapılmış. Altıncı bölümde ise dedesi tarafından istismar 

edilen mağdur kız çocuğun annesi ve babası ile yapılmış bir röportaja yer verilmiş. Kızına cinsel tacizde bulunan babası için 

mağdur çocuğun annenin sözleri: 

‘’Ben 37 yıllık babamı 37 yaşımda tanıdım. Evet, o gün benim babam öldü, yeni biri dünyaya geldi ve ben o kişiyi hiç 

tanımıyorum.’’ 

Yedinci bölümde  Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. İnan Keser ile ensestin sosyolojik yapısı ile ilgili, 

sekizinci bölümde ise Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Mahmut Çiftçi ile ensest için Çocuk Hakları 

Komisyonunu yaptığı çalışmalar,süreç ve enseste karşı hukuk sistemini anlatan bir röportaj yapılmıştır. Dokuzuncu bölümde 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk Karar ile İslam dininin ensest ile ilgili içeriğinin 

konuşulduğu bir röportaj vardır. Onuncu bölümde İzmir’de bir mağdur avukatı ile yapılan görüşme vardır. 

Bölüm aralarında yaşanmış olaylara ve istismar  ile karşılaşılma durumları için önerilere yer verilmiştir. On birinci bölüme geçişte 

bir rehber öğretmenin öğrencilerinden birinin kardeşini bebekliğinden beri gözlemleme şansı elde etmesiyle ve 4 yaşındaki 

kardeşin son zamanlardaki tuhaf davranışlarını merak etmesiyle ortaya çıkan bir ensest vakası anlatılmıştır. Olay 4 yaşındaki 

kız çocuğunun rehber öğretmene ‘’ Pipi sütü istemiyorum!’’ demesiyle ortaya çıkmıştır. 

On birinci bölümde ‘’Yıkanmak İstiyorum’’ isimli kitabın yazarı Suna Aras ile kitabın ortaya çıkışı ve kitabın içeriği hakkında bir 

röportaj yapılmıştır. On ikinci bölümde ise cezaevi psikologları ile yapılan röportaja yer verilmiştir. Bu röportajlarda ensest 

                                                           
**

 ( Sanay, 2018 : 51) 
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suçundan yatan mahkumların mesleki bilgileri,ruh halleri ve ailelerinin ziyarete gelme süreçleri gibi konular hakkında 

konuşulmuştur.  On üçüncü bölümde Atlıkarınca filminin yönetmeni İlksen Başarır ile yapılmış röportajda filmi çekme süreci, film 

sonrası neler yaşandığı bilgileri paylaşılmıştır. On dördüncü bölüm Çocuk Psikiyatristi Doç. Dr. Esin Özatalay ile Çocuk ve 

Ergen Psikiyatristi Dr. Çığıl Fettahoğlu birlikte yapılan röportajdan oluşmaktadır. On beşinci bölümde Sosyal Hizmet Uzmanı 

Pınar Özdemir ile yapaılan röportajda çocuklarla mahkeme salonlarnda birlikte olan Özdemir’in gözlem ve tecrübeleri , on altıncı 

bölümde ise bir mağdur avukatının vaka değerlendirmesi yer alıyor. On yedinci bölümde ‘’Beynimiz, aklımız, kontrol 

mekanizmalarımız dürtüler karşısında aciz kalabiliyor mu? ‘’ sorusuna cevap arayan Büşra Sanay’ın bu konuyu Nöroloji Uzmanı 

Dr. Timur Yılmaz’a danıştığı röportaj yer almaktadır. On sekizinci bölümde Diyarbakır Çocuk İzlem Merkezi’nde çalışan psikolog 

Fahrettin Mutlu  ve uzman klinik psikolog Namık Pakdemir ile Çocuk İzlem Merkezleri ve bu merkezlerde yaşadıkları 

tecrübelerle ile ilgili yapılmış bir röportaja yer verilmiştir. On dokuzuncu bölüm eski bir cezaevi psikoloğu ile unutamadığı 

vakalarla ilgili yapılan röportajdan sonra yirminci bölümde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Bölümünden Prof. Dr. Betül Ulukol ile kendisine gelen vakaların değerlendirmesini içeren bir röportaj yapılmıştır. Yirmi birinci 

bölümde enseste farklı bir alandan farklı bir bakış kazanabilmek için siyaset bilimci Dr. Ahmet Murat Aytaç ile bir röportaj 

gerçekleştirilmiştir. Yirmi ikinci bölümde kitabın başında ‘’Veda Mektubu’’ nu okuduğumuz 20’li yaşlarda hayata veda etmek 

isteyen ama başaramayan mağdur kadının umutlarının galip gelmesini anlatan röportaj bulunmakta. Mağdur kadının son sözü: 

‘’Kimse gölgesine bile güvenmesin ne olur...’’ 

Yirmi üçüncü bölümde klinik psikolog Ayşe Kayhan’ın ensest ile ilgili düşüncelerine yer    verilmiştir. Yirmi dördüncü bölümde 

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kenan Arslanboğan tecrübelerini aktarırken, enseste hukuki bakışı geniş kapsamlı ele alan 

bir röportaja imza atmıştır. Yirmi beşinci bölümde kitabın birinci bölümünde geçen Canan Güllü ile 2015 yılında yapılmış ‘’ 

Türkiye’de Ensest Gerçeği’’ röportajından sonra Canan Güllü’ye Bu konuda ‘’Türkiye’de neler değişti ve neler yapılmalı?’’ sorusu 

için 2018 yılında bir röportaj daha gerçekleştiren Sanay, kitabın en önemli ayaklarından biri olarak gördüğü Türkiye genelinde 

bulunan  tıp,hukuk,iletişim,eğitim ve güzel sanatlar fakültelerinin öğrencilerinin ensest konusundaki farkındalıklarını ölçmek 

amacıyla bir anket yapmıştır. Bu anketin sonuçlarının detaylı bir şekilde aktarıldığı son bölümden bazı veriler : 

‘’Ankete katılan sayısı: 2023 

Ensest mağduruyum seçeneğini işaretleyen sayısı : 122 

Daha önce enseste maruz kalmış birini tanıdım diyen sayısı: 582 

Ensest mağduru biriyle karşılaştığında nereye başvuracağını bilmediğini söyleyen öğrenci sayısı: 1146 ‘’ 

Sonuç 

Kitapta enseste maruz kalan çocuklara neler yapmalıyız sorusuna yanıt niteliğinde röportajlar bulunduğundan çocukla 

çalışanlara, ülkemizin ve dünyanın acı gerçeğini fark edip bilinçlenmek, daha çok konuşabilmek için herkese ‘’Kardeşini 

Doğurmak’’ kitabını okumayı tavsiye ediyorum. Çarpıcı röportajlar ile güvenilir bir şekilde ensest konusunda bilgi veren ve 

düşündüren bu kitabın  farklı vurgular ve farklı bakışlar sayesinde bu konuda bilinçlenmemize çok yardımcı olacaktır. Herkes için 

bir yol gösterici niteliğindeki bu kitabı bizlerle buluşturan ve çalışmamda kitaptan alıntılar yapmama izin veren Büşra Sanay'a her 

şey için ve mağdur çocuklara umut ışığı olduğu için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  

Kaynakça  
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GİRİŞ  
           Teknolojinin ve gelişmelerin hızla ilerlediği günümüz dünyasında, bu ilerlemelerin insan yaşamına olan olumlu etkilerinin 
yanı sıra ciddi olumsuz etkilerinin de olduğu görülmektedir. Bu olumsuz etkilerden bir tanesini ise “internet ve oyun bağımlılığı” 
oluşturmaktadır. İnternet ve oyun bağımlılığı tüm yaş gruplarını etkilemekle birlikte henüz büyüme ve gelişmesi tamamlanmamış 
olan çocuk ve ergenleri de olumsuz etkilemekte ve hassas bir önem taşımaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi gelişmiş ülke olma 
hedefinde ilerleyen ülkemiz için de teknolojinin çocuklar üzerinde oluşturduğu internet bağımlılığı büyük bir sorun 
oluşturmaktadır (Tarı vd. 2018: 21, Shek vd., 2018:1, Sami vd., 2018: 328). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘nun araştırma 
bulgularına bakıldığında her geçen yıl ülkemizde internet kullanımının arttığı görülmektedir. 
 

Tablo 1. TÜİK Hanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanım 

Tablo 1. incelendiğinde ülkemizde bilgisayar ve internet 

kullanımının giderek artmakta olduğu görülmektedir. Bu durum çocuk ve ergenlerin internet ve bilgisayar oyunu bağımlılığı 

riskini arttırmaktadır. 

AMAÇ VE YÖNTEM  

Ülkemizde çocuk ve ergenlerde internet ve oyun bağımlılığının giderek artması bilim dünyasında endişe yaratmaktadır. Bu 

nedenle bu çalışmanın amacı ülkemizde bu konuda yapılmış olan lisansüstü tezler incelenerek, literatüre bu durumun nasıl 

yansıdığını ve bilimsel literatürdeki yerinin nasıl olduğunu belirlemek, çocuk ve ergenlerdeki internet ve oyun bağımlılığının 

etkilerini tartışmak ve çözüm önerileri sunarak bu ciddi duruma dikkat çekmektir. Bu doğrultuda çalışmada, Yükseköğretim 

Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında “internet bağımlılığı”, “bilgisayar oyunu bağımlılığı” ve “oyun bağımlılığı” anahtar 

kelimeleri ile tarama yapılarak yalnızca çocuk ya da ergenleri kapsayan yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezleri 

incelenmiştir. Bu tezlerin hangi yıllarda, hangi alanlar tarafından ve hangi tipte yapıldığı değerlendirilmiştir.  

BULGULAR 

Tablo 2. Tez türüne göre sayılar                                     Tablo 3. Yıllara göre tez sayıları 
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Tablo 4. Alanlara göre tezlerin sayısı 

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri 
Tabanında çocuklarda veya ergenlerde internet ya 
da oyun bağımlılığı ile ilgili yapılmış tezler 
incelendiğinde 2006- 2018 tarihleri arasında 92 
Yüksek lisans, 11 Doktora ve 15 tıpta uzmanlık 
tezinin olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2). Bu 
tezlerin yıllara göre dağılımları incelendiğinde, 
2015 yılından bu yana tez sayılarının artmakta 
olduğu belirlenmiştir (Tablo 3). Bu tezlerin 
yapıldıkları alanlara bakıldığında ise, psikoloji, 
eğitim bilimleri, tıp, spor, hemşirelik, halk sağlığı, 
sosyoloji, işletme ve bilim ve teknoloji bölümlerin 
olduğu belirlenmiştir. 
 
 
Tablo 5. Çocuk/ ergenlerde yapılmış internet veya 
bilgisayar oyunu bağımlılığı ile ilgili incelenen 
lisansüstü tezler 

Medikoğlu, 
2018 

Balak 2016 Bilgin 2015 Esen 2010 Yar 2012 

Moral 2018 Musluoğlu 
2016 

Köksal 2015 Torun 2008 Bostan 2015 

Orhan 2018 Beşaltı 2016 Hazar 2014 Makas 2008 Demirtaş 2017 
Aksoy 2018 Ünsal 2016 Korkmaz 2014 Doruk 2007 Karatoprak 

2017 
Balıkçı 2018 Dalgalı 2016 Biçer 2014 Çukurluöz 2016 Kocaman 2016 
Çakıcı 2018 Yıldırım 2016 Şahin 2014 İçen 2018 Kahraman 

2015 
Aksel 2018 Aksoy 2016 Tok 2014 Baykan 2015 Ülgen 2015 
Sezen 2018 Nazik 2016 Önay 2014 Taş 2015 İşleyen 2013 
Can 2018 Mansuroğlu 

2016 
İşleyen 2013 Dinç 2017 İnan 2013 

Akdeniz 2018 Yıldız 2016 Çalışgan 2013 Savcı 2017 Zorbaz 2013 
Öner 2017 Tekeş 2016 Toraman 2013 Çam 2014 Uysal 2013 

Baykal 2017 Gilik 2016 Derin 2013 Bayrak 2017 Başköy 2013 
Sağat 2017 Ulum 2016 Çetinkaya 2013 Demir 2017 Dikme 2014 

Gencer 2017 Apakgün 
2016 

Bozkur 2013 Yeşilyurt 2014 Çetin 2014 

Turan 2017 Tuna 2015 Kaya 2013 Irmak 2014 Aslanbay 2006 
Sığrılı 2017 Öner 2015 Tanrıverdi 2012 Özcan 2018 Oral 2018 
Bulut 2017 Kılınç 2015 Döner 2011 Hazar 2016 Eyyupoğlu 

2017 
Kılıç 2017 Binali 2015 Şahin 2011 Karagöz 2017 Topşar 2015 

Arslan 2017 Ertekin 2015 İnan 2010 Arslantaş 2017 Erboy 2010 
Eni 2017 Budak 2015 Taçyıldız 2010 Günnar 2016 Koçaş 2017 
Yiğit 2017 Doğrusever 

2015 
Kaya 2010 Topal 2017 Koç 2017 

Hacıahmetoğlu 
2018 

Fariz 2017 Karakuş 2016 Temizdemir 
2018 

Çınar 2017 

Dürmüş 2018 Kaplan 2017 Özgün 2011 Şimşek 2017 Saatçıoğlu 
2016 

Ayaz 2016 Sarı 2015 Sağıroğlu 2015   
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
        İncelenen toplam 118 adet teze bakıldığında, bunların 115 tanesi tanımlayıcı tiptedir. Sadece 3 tane tezde 
internet bağımlılığını önlemek üzere eğitim verildiği tespit edilmiştir. İnternet ve oyun bağımlılığının çocuk ve 
ergenler üzerinde önemli derecede tehdit oluşturduğu bu çalışmalarla ortaya konulmuştur fakat bu sorunu 
önleyecek girişimsel çalışmalara hem literatürün hem ailelerin hem de çocuk ve ergenlerin ihtiyacı vardır. Birçok 
disiplini ilgilendiren bu sorun için multidisipliner çalışmalar yapılması ve bu soruna çözümler üretilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca çocuk ve aileler için eğitim ve davranış programları yapılmalıdır. 
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Çocuk Yaşta Evliliğin Ruh Sağlığına Etkileri 
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Çocuk evliliği, 18 yaş altındaki çocukların fiziksel, fizyolojik ve psikolojik olarak evlilik ve çocuk sahibi olmak gibi 

sorumlulukları taşımaya hazır olmadan yapmış oldukları evliliklerdir.1 Erken evlilikler, genellikle resmi nikâhın olmadığı ve yasal 

haklardan mahrum, yine genellikle dini ritüellerle temellendirilmiş evliliklerdir.2 Bu tür evlilikler çocuğun psikolojik ve bedensel 

gelişimini etkileyen, eğitimini aksatan, mesleki ve sosyal işlevselliği bozan travmatik bir durumdur. Çocukluk dönemin yarıda 

kesilmesi ile ifade özgürlüğü, eğitim, eğlenme, oyun oynama gibi temel haklar engellenmektedir.3 Bu yazıda çocuk evliliklerinin 

önüne geçilebilmesi için farkındalığın artırılması ve bu tür evliliklerin ruh sağlığı üzerinde oluşturduğu olumuz sonuçların ortaya 

koyulması amaçlanmıştır. 

Evlilik, iki kişi arasında hukuki açıdan kabul gören ve toplumdaki kişiler tarafından onaylanan, kişilere bazı hak ve 

yükümlülükler vererek cinsellik kavramının da içinde bulunduran bir ilişkidir.4 Evlilik bağı ile oluşan aile kurumu ile çocuklar 

büyüyerek toplumun bir ferdi haline gelir. Ayrıca aile kurumu üyeleri arasında şefkat, güven ve saygının olduğu, geleceğin 

temellerinin atıldığı bir yapıdır.5 Sosyoekonomik düzey, dini inançlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, aile içi şiddet, kültür, eğitim 

eksikliği, toplumsal baskı, savaş gibi birçok etken çocuk evliliklerine neden olmaktadır.6 Eğitim seviyeleri düşük, zayıf sosyo 

kültürel yapıya sahip ailelerde erken evliliklere daha fazla rastlanıldığı görülmüştür. Erken evlilikler bir nevi ailenin ekonomik 

kurtuluşu olarak da görülmektedir.2,4 Erken yaştaki evliliklerle kadın ve çocuk hakları da ihlal edilmektedir. Ayrıca depresyon, 

cinsel yolla bulaşan hastalıklar, servikal kanser, sıtma, obstetrik fistüller ve maternal mortalite riskini de artırmaktadır.7 

 Ataerkil toplum sisteminde yaşanan cinsiyet ayrımı, erkeğin her zaman güçlü ve otoriter olduğu düşüncesi kadını 

toplumda pasifleştirmeye, ikincilleştirmeye neden olmaktadır.8 Beşik kertmesi, çocuk nişanı, söz, berdel evliliği, dini nikâhla 

yapılan evlilikle, namus meselesi gibi örf ve adetler kültürümüzün içinde geçmişten bugüne kadar normal bir olaymış gibi 

görülmektedir.9 Geleneksel kültürlerde kuşaklar öncesinden devam ettirilen ritüellerin sorgulanmadan kabul edilip, sürekliliğinin 

sağlanması sonucu yapılan erken evlilikler, hâlâ yaygın biçimde günümüzde de devam etmekte ve öncelikle çocuklarla kadınları 

mağdur etmektedir.6 Burcu ve ark. 2015 yılında farklı bölge ve etnik ırka sahip çocuk evliliği yapmış kadınlarla görüşmelerinde 

ataerkil sistemde kadınların bilinçli ya da bilinçsiz olarak kültürel sistem tarafından evliliğe hazırlandığı tespit edilmiştir.10 Ataerkil 

toplum ve cinsiyet eşitsizliği kadın ile ilgili kalıp yargıların oluşmasına neden olur. Toplumsal cinsiyet rolleri; kadına yüklenen 

özellikler (yemek yapmak, evi temizlemek, çamaşır yıkama ve ütü gibi), çoklu roller (ev kadınlığı, annelik, çalışma yaşamı), 

güzellik, namus, cinsellik ve şiddet ile ilgili problemler, kadınlarda erkeklere göre daha fazla psikolojik bozukluk görülmesine 

neden olmaktadır.11 

Dünyada her yıl 18 yaşın altında 10 milyon kız çocuğu evlenmekte veya evlendirilmektedir.12 Türkiye de ise durum 

TÜİK tarafından yayınlanan evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenmelerin toplam 

resmi evlenmeler içindeki oranı %4,2’dir.13 Çocukların psikososyal büyüme ve gelişmesini tamamlamadan evlenmeleri küçük 

yaş annelerin ortaya çıkmasına ve pek çok olumsuzluklara neden olmaktadır.14 Erken evlilik ile birlikte çocukların ihmal ve 

istismar edilmesi çocuğun gelişimini kesintiye uğratmaktadır. Evlilik ile beraber çocuklar eğitimden uzaklaşır ve gelecek 

yaşantılarında yoksulluk içinde hayat sürmelerine neden olur. Cinsel istismara maruz kalmaları ve erken yaşta hamilelik 

nedeniyle düşük, kürtaj gibi yaşamış oldukları olumsuz deneyimler kronik fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına (depresyon, intihar 

teşebbüsü, öfkeyi kontrol edememe, şiddete başvurma) neden olmaktadır.15 Çünkü çocuk, evliliği anlayabilecek donanım ve 

kabiliyete sahip değildir. Çocukların cinsel bir obje olarak kullanılması, onların beden ve ruh bütünlüğünü bozmaktadır. Güvenli 

olmayan ilişki, sağlıksız koşullarda düşük ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar, ölü doğumlar gibi fiziksel sorunların yanında, evlilik 
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gibi ağır sorumluklar, ataerkil ailede maruz kalınan baskılar ve talepler, ergenin sosyalleşememe, içe kapanma gibi ruhsal 

sıkıntılara neden olmaktadır.16 

DSÖ; sağlığı, yalnızca hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halinde 

olması olarak tanımlamış yani sağlığı bir bütün olarak ele almıştır. Ruh sağlığını ise, bireyin kendi potansiyelini 

gerçekleştirebildiği, yaşamdaki normal stresle baş edebildiği, üretken, verimli çalışabildiği ve topluma faydalı olması mümkün 

olan tam bir iyilik hali olarak tanımlanmıştır.17 Ruh sağlığını etkileyen birincil faktörlerden biri de insanların yakın çevresindeki 

kişilerin davranışlarıdır. Erken evlilikler bir kadınla bir erkeği karı koca olarak birbirine bağlamaktadır ve evliliğin neden olduğu 

olumsuzluklar ruh sağlığını etkilemektedir.18 Annelik, erken evlilikler ve ergen gebelikler, yoksulluk, şiddet, taciz, tecavüz, namus 

cinayetleri ve daha birçok faktör kadın psikolojisini doğrudan etkilemektedir.19 Çocuk yaşta evlilik yapan kadınların ruhsal 

hastalık tanısı alma ve psikiyatrik destek arama oranlarının yetişkin yaşta evlenen kadınlara oranla daha sık olduğu 

görülmüştür.20 Ayaz ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada İstismar olgularında travma sonrası stres bozukluğu, suça 

sürüklenen olgularda davranım bozukluğu, erken evlenme olgularında majör depresif bozukluk en sık saptanan ruhsal 

bozukluklar olarak belirlenmiş.21 Erken yaşta evliliklerde çocukların sosyal destekten yoksun evde tek başına mutsuz, kendine 

güveni olmayan bireylerin yetişmesine, eğitimsiz genç annelerin ve çocuklarının da eğitimsiz olmasına, çocuk ölüm oranlarının 

artışına neden olmaktadır. Evlendirilen çocuklar evde sömürüye, her türlü şiddete, istismara ve yoksulluğa açık hale 

gelmektedirler. Bu durum ergen üzerinde, depresyon, intihar eğilimi gibi ruhsal sorunlara neden olabilmektedir. Çocuk 

evliliklerinin pek çok yönden sakıncalı olmasına rağmen günümüzde halen daha devam etmektedir. Bu evlilikler psikolojik, 

ekonomik ve sosyal boyutlarıyla toplumsal bir sorundur.22,23 

Toplumsal bir sorun olan erken yaşta evliliklerin kadın sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler taşıması 

nedeniyle önüne geçilmelidir. Birey ve toplum eğitilmelidir. Çocuk evliliği sonucu ortaya çıkan sağlık sorunlarının geniş halk 

kitlelerine anlatılarak bu konuda bilincin artırılması, çocuk evlilik uygulamasına karşı yasaların uygulanması, kadınlar için 

medeni, cinsel ve üreme sağlığı haklarının desteklenmesi, çocuk evliliğinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir. Çocuk 

evliliğini ve sağlık üzerindeki sonuçlarını azaltmanın en etkili yöntemlerinden biri de, kızların okula devam etmesinin zorunlu 

hale getirilmesidir. 

Anahtar kelime: Çocuk, Erken evlilik, Ruh sağlığı 
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Özet 

Amaç: AIDS HIV-1 ve HIV-2  virüslerinin yol açtığı enfeksiyon sonucunda ortaya çıkan en ağır hastalık tablosudur. AIDS, bütün 

vücut sistemlerini etkileyebilen, etkin bir tedavisi olmayan ve ölümle sonuçlanabilen viral bir enfeksiyondur. Dünyada yaklaşık 37 

milyon HIV/AIDS vakası olup çocuklardaki vakalar bildirilen tüm vakaların %2’sini oluşturmaktadır. Ülkemizde 12.541 HIV/AIDS 

olgusu bildirilmiştir. Bu çalışmada amaç, Çocuklarda HIV/AIDS konusunu irdelemektir.  

Metod: Bu çalışma literatür doğrultusunda hazırlanmıştır.  

Bulgular: Çocuklarda HIV/AIDS bulaşının  %90’ından fazlası vertikal geçiş (perinatal) şeklindedir. Perinatal geçiş intrauterin, 

intrapartum ve postpartum dönemde emzirme sırasında olabilmektedir. Doğumsal HIV enfeksiyonu olan çocuklarda hastalık 

belirtilerinin bir yaşına doğru ortaya çıktığı ve teşhisin genellikle bir yaşından sonra konulduğu bildirilmektedir.  Bulgular 

arasında lenfadenopati, hepatosplenomegali, yetersiz kilo alımı, pnömoni, kronik ve yineleyen ishal ve pamukçuk sayılabilir. 

Hastalık dört kategoride sınıflandırılmaktadır: “Kategori  N” hastalık belirtisi olmayan taşıyıcı hastalar, “Kategori A” hafif 

semptomlar, “Kategori B” orta şiddette semptomlar, “Kategori C” AIDS olarak tanımlanan ağır semptomlu olguları 

kapsamaktadır.  Perinatal HIV bulaşını azaltmak için gebelik, doğum ve doğumdan sonrası bebeğe zidovudin profilaksisi 

uygulanmaktadır. Doğum sırasında vertikal bulaşı önlemek için  vajinal doğum yerine sezaryen tercih edilmelidir. Sezaryenle 

HIV bulaştırıcılığının %50 azaldığı, annenin antiretroviral tedavi almasıyla sezaryenin HIV bulaştırıcılığını %80 engellediği 

gösterilmiştir. Erken tanı ve tedaviyle çocukluklarda HIV/AIDS’e bağlı ölümler belirgin olarak azalmıştır.   

Sonuç:  Hastalığın önlenmesinde tek araç, eğitim yoluyla tutum ve davranış değişikliği sağlanmasıdır.  Ayrıca HIV enfeksiyonu 

olan çocuklar, toplumdan soyutlamamalı ve eğitim haklarından yararlanmalarına özen gösterilmelidir.   

Anahtar kelimeler: HIV/AIDS  enfeksiyonu, çocuklar  

Abstract 

Aim: AIDS is the most severe form of disease that occurs as a result of infection caused by HIV-1 and HIV-2 viruses. AIDS is a 

viral infection that can affect all body systems, has no effective treatment, and can result in death. There are approximately 37 

million HIV/AIDS cases worldwide, accounting for 2% of all reported cases in children. 12,541 cases of HIV/AIDS have been 

reported in our country.  The purpose of this study is examining  HIV/AIDS in children. 

Method: This study was prepared according to the literature. 

Findings: More than 90% of the HIV/AIDS transmission in children is a type of vertical transition(perinatal). Perinatal 

transmission can occur during intrauterine, intrapartum and during breast-feeding postpartum periods. It’s reported in children 

with congenital HIV infection, the signs of illness appeared towards the age of one and the diagnosis was usually made after 

one year of age. Findings include lymphadenopathy, hepatosplenomegaly, inadequate weight gain, pneumonia, chronic and 

recurrent diarrhea and thrush. 

The disease is classified into four categories: "Category N" carriers without disease symptoms, "Category A" mild symptoms, 

"Category B" moderate severe symptoms, and "Category C” severe symptoms defined as AIDS. To reduce perinatal HIV 

transmission, zidovudine prophylaxis is applied to pregnancy, childbirth and postnatal babies. Cesarean section should be 

preferred to vaginal delivery in order to prevent vertical transmission. It has been shown that HIV infection with cesarean has 

been reduced by 50%, and maternal use of antiretroviral therapy has prevented HIV transmission of Cesarean section by 80%. 

By early diagnosis and treatment, HIV/AIDS HIV-related deaths in childhood decreased significantly. 
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Results: The only means of preventing the disease is to provide attitude and behavior change through education. Besides,  

children with HIV infection should be careful not to be isolated from society and should be cared for the right to education. 

Keywords: HIV/AIDS  infection, children 

 

Giriş: HIV-1 (Human Immunodeficiency Virus) ve HIV-2  virüslerinin neden olduğu enfeksiyon sonucunda meydana gelen 
Edinilmiş bağışıklık eksikliği sendromu (AIDS) ,  virüsün oluşturduğu en ciddi ve şiddetli hastalık tablosu olarak bilinmektedir 
(1,2). Bu hastalıkla ilgili İlk olgunun 1981’de bildirilmesinden sonra tüm dünyada bir pandemi hâline gelen AIDS, bütün vücut 
sistemlerini etkileyebilme potansiyeline sahip, geçmişten günümüze etkin bir tedavisi olmayan ve mortalite ile sonuçlanabilen 
viral bir enfeksiyondur (1,3). 
Bulgular: Günümüzde  küresel olarak yaklaşık 37 milyon HIV/AIDS vakası olup çocuklardaki vakalar bildirilen tüm vakaların 
%2’sini meydana getirdiği belirtilmektedir (1,4). Türkiye’de  de 1985’de görülen ilk olgunun ardından 12.541 HIV/AIDS olgusu 
bildirimi yapılmıştır (2,5).  
Çocuklarda HIV/AIDS bulaşının  %90’ından fazlası vertikal geçiş (perinatal) şeklinde olduğu belirtilmektedir. Perinatal geçiş 
olasılığı  intrauterin, intrapartum ve postpartum dönemde söz konusudur. Enfekte anneden bebeğe transplasental yolla 
intrauterin olarak, travay ve doğum  sırasında anne kanı ve vajinal sekresyonlarla intrapartum temas ile bulaş olabilirken 
postpartum dönemde anne sütüyle de geçiş meydana gelebilmektedir. İntrapartum süreçte bulaşma olasılığı daha yüksek 
olduğundan vajinal doğum sezaryene oranla daha riskli görülmektedir(1,3,6). Doğumsal HIV enfeksiyonu mevcut olan 
çocuklarda hastalık semptomları görülmezken bulguların ancak bir yaşına doğru ortaya çıktığı ve bu nedenle teşhisin genellikle 
bir yaşından sonra konulduğu bildirilmektedir.  Çocuklarda hastalığın enkübasyon süresi  8-12 yıl olabildiği için erişkin olguların 
%15-20’sinde hastalığa 13-19 yaşlarda rastlanıldığı öngörülmektedir(1). Ayrıca çocuklarda ortaya çıkan bulgular hastalığa özgü 
olmayıp en tipik özellik tedaviye cevap vermemesi ve tekrarlamasıdır. Sık görülen semptomlar arasında lenfadenopati, 
hepatosplenomegali, yetersiz kilo alımı, pnömoni, kronik ve tekrarlayan diyare ve oral monaliazis (pamukçuk) enfeksiyonu 
sayılabilir (3).  Hastalık klinik olarak dört kategoride sınıflandırılmaktadır: “Kategori  N” hastalık belirtisi olmayan ancak HIV 
taşıyıcı hastalar, “Kategori A” hafif semptomlar, “Kategori B” orta şiddette semptomlar ve “Kategori C” ise AIDS olarak 
tanımlanan ağır semptomlu olguları kapsamaktadır(1,3). Antiretroviral tedavi ile sadece hastalığın ilerlemesi durdurulmaktadır.  
Korunma: Perinatal HIV bulaşını azaltılmasına yönelik  olarak gebelikte, doğum eylemi sırasında ve doğumdan sonra bebeğe 
zidovudin profilaksisi uygulanmaktadır. Anneye gebelik veya doğum sırasında profilaksi uygulanmamış bebeklerde bile doğum 
sonrası 6 hafta zidovudin tedavisinin bulaşı azalttığı bildirilmektedir. Doğum sırasında vertikal bulaşı önlemek için  doğum 
eylemi başlamadan ve membranlar açılmadan önce vajinal doğum yerine sezaryen tercih edilmesi gerektiği 
vurgulanmaktadır(3). Yapılan araştırmalarda perinatal HIV bulaşında, gebelerin doğum şeklinin anneden bebeğe HIV geçişinin 
engellenmesinde etkili olduğu saptanmıştır. Uygun koşullarda gerçekleştirilen sezaryenle doğumun, HIV bulaşını %50 oranında 
azalttığı; annenin doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında antiretroviral tedavi almasıyla sezaryen doğumun HIV 
bulaşını %80 oranında engellediği gösterilmiştir(7,8). Erken tanı ve uygun tedavi ile hastalığın ilerlemesinin önüne geçilmiş ve 
erken çocukluk döneminde HIV/AIDS’e bağlı ölüm oranlarında belirgin düşme olmuştur.  
Sonuç: Hastalığın önlenmesinde tek araç olan eğitim ile başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm topluma ulaşılmalı, tutum ve 
davranış değişikliği yoluyla önlemler alınmalıdır. Ayrıca HIV enfeksiyonu olan çocukların dezavantajlı durumları dikkate alınarak 
toplumdan soyutlanmamalı ve eğitim haklarından yararlanmalarına özen gösterilmelidir.    
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Özet: Günlük hayatımızın birçok alanında hizmet sunan dijital teknoloji, birey, aile ve toplum olarak tüm ilişkilerimizi 

etkilemektedir. Özellikle dijital teknolojiyle iç içe büyüyen çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimleri üzerinde olumlu ve 

olumsuz etkileri mevcuttur.  Dijital teknoloji; oynama, keşfetme ve öğrenme için birçok fırsat ve kolaylık sağlayarak çocukların 

eğitim ve gelişimlerini desteklemektedir. Bu açıdan, çocukların bugünkü ve gelecekteki yaşamlarının belirlenmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Çocuklara dijital teknolojiyi etkili ve verimli şekilde kullanma becerisi kazandırılması önem taşır. Teknoloji 

kullanım süresi ve sıklığının artması yeni davranışsal bağımlılık türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca yasal 

olmayan şiddet/cinsellik içeren sitelere kolay erişim, tehlikeli insanlarla iletişim, sosyal izolasyon diğer olumsuz etkileridir. 

Çocukların teknolojik cihazları uygun olmayan süre, sıklık ve farklı duruş pozisyonlarında kullanmaları kas-iskelet sistemi 

rahatsızlıkları, fiziksel inaktivite, obezite, uyku bozuklukları, agresif davranışlar ve gelişimsel problemlere yol açmaktadır. 

Yapılan bir araştırmada ebeveynlerin gerçekleşebilecek risklere karşı çocuklarını koruyabilecek yardımı sağlayabilecek 

donanıma sahip olmadıkları saptanmıştır. Dijital dünyanın çocuklar için bir tehdit ya da fırsata dönüşmesi, yetişkinlerin 

farkındalık düzeyi ve eylemlerine bağlıdır. Bu açıdan çocukların dünyayı keşfetmeleri, öğrenmeleri ve eğlenmeleri için kusursuz 

bir ortam sunan dijital teknoloji kullanımının kontrol edilmesi önemlidir. Teknolojiyi kullanım türü, yeri, zamanı, süresi ve sıklığına 

göre belirli kurallara bağlamak; çocukları belli bir yaş ve olgunluğa kadar denetlemek, güvenlik araçlarını kullanmak gibi 

önlemler alınarak kontrol elden bırakılmamalıdır.   

Anahtar kelimeler: Dijital teknoloji, çocuk, risk. 

Abstract: Digital technology, which serves in many areas of our daily lives, affects all our relations as individuals, families and 

society. There are positive and negative effects on the cognitive, emotional and social development of children, especially those 

grow up with digital technology. Digital technology supports children's education and development by providing many 

opportunities and facilities for playing, exploring and learning. In this respect, it plays an important role in determining the lives of 

children today and in the future. It’s important for children to be able to use digital technology effectively and efficiently. The 

increase in the duration and frequency of use of technology has led to emergence of new types of behavioral addiction. In 

addition, easy access to sites with illegal violence/sexuality, communication with dangerous people, social isolation are other 

adverse effects. Use of technological devices in inappropriate time, frequency, and different posture positions leads to 

musculoskeletal disorders, physical inactivity, obesity, sleep disturbances, aggressive behavior, and developmental problems. A 

research was found parents didn’t have equipment that could provide help to protect their children against the risks. The 

transformation of the digital world into a threat or a challenge for children depends on the level of awareness and actions of 

adults. In this respect, it’s important to control the use of digital technology, which provides a perfect environment for children to 

discover, learn and enjoy the world. Connecting technology to specific rules according to type, location, time, duration and 

frequency of use; it shouldn’t be left out of control by taking precautions such as checking children until a certain age and 

maturity and using security tools. 

Key words: Digital technology, child, risk. 

 

Giriş: Günlük hayatımızın birçok alanında hizmet sunan dijital teknoloji, birey, aile ve toplum olarak tüm ilişkilerimizi 

etkilemektedir. Özellikle dijital teknolojiyle iç içe büyüyen çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimleri üzerinde olumlu ve 

olumsuz etkileri mevcuttur (Mustafaoğlu, Zirek, Yasacı ve Özdinçler, 2018). Bilgisayar, cep telefonu, televizyon ve internetin 

yaygınlaşması ve kullanımının artması davranışsal bağımlılıkların artmasına neden olmuştur. Dijital teknolojinin kullanımının 
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faydaları ve zararları çok fazla tartışılmaktadır. Yaşamı kolaylaştırmasının ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmasının yanında 

çocukların fiziksel, sosyal ve ruhsal gelişimine ciddi zararları tartışma götürmez (Gürcan, Özhan ve Uslu, 2008).  

Gereç-yöntem: Derleme, literatür taraması doğrultusunda hazırlanmıştır ve dijital teknoloji kullanımının çocuklar üzerindeki 

etkileri ele alınmıştır. 

Bulgular: Dijital teknoloji; oynama, keşfetme ve öğrenme için birçok fırsat ve kolaylık sağlayarak çocukların eğitim ve 

gelişimlerini desteklemekte ve kişinin yararına çalışmaktadır. Bu açıdan, çocukların bugünkü ve gelecekteki yaşamlarının 

belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Çocuklara dijital teknolojiyi etkili ve verimli şekilde kullanma becerisi kazandırılması 

önem taşır. Teknoloji kullanım süresi ve sıklığının artması yeni davranışsal bağımlılık türlerinin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Ayrıca yasal olmayan şiddet/cinsellik içeren sitelere kolay erişim, tehlikeli insanlarla iletişim, sosyal izolasyon diğer 

olumsuz etkileridir (Mustafoğlu ve diğerleri, 2018; Gürcan ve diğerleri, 2008). 0-17 yaş aralığı çocukların yaşamında dijital 

teknolojiden kaynaklı sorunların yaşandığı önemli bir dönemdir (UNUCEF Türkiye’de Çocukların Durumu Raporu, 2011). 

Çocukların teknolojik cihazları uygun olmayan süre, sıklık ve farklı duruş pozisyonlarında kullanmaları kas-iskelet sistemi 

rahatsızlıkları, fiziksel inaktivite, obezite, uyku bozuklukları, agresif davranışlar ve gelişimsel problemlere yol açmaktadır. 

Yapılan bir araştırmada ebeveynlerin gerçekleşebilecek risklere karşı çocuklarını koruyabilecek yardımı sağlayabilecek 

donanıma sahip olmadıkları saptanmıştır (Mustafoğlu ve diğerleri, 2018; Gürcan ve diğerleri, 2008). 

Sıkça kullanılan teknolojik araçlar; televizyon, bilgisayar, akıllı telefonlar, video oyunları, dijital oyunlar, internettir. Hemen hemen 

her çocuk dünyaya geldiği andan itibaren televizyon ile büyümektedir. Televizyonun görsel olarak çocukların ilgisini çekmesinin 

yanında uzun dönemde ciddi zararları olmaktadır (Mustafoğlu ve diğerleri, 2018).  Çocuklar bilgisayarı, interneti ve akıllı 

telefonları daha çok dijital oyunlar için kullanmaktadırlar. Dijital oyunların kullanımının her gün artış göstermesi ve diğer 

teknolojik araçlara oranla iletişim ve etkileşimi fazla taşıması nedeniyle aile içi ilişkileri daha ciddi etkilemeye adaydır (Gürcan ve 

diğerleri, 2008). 

Sonuç: Dijital dünyanın çocuklar için bir tehdit ya da fırsata dönüşmesi, yetişkinlerin farkındalık düzeyi ve eylemlerine bağlıdır. 

Bu açıdan çocukların dünyayı keşfetmeleri, öğrenmeleri ve eğlenmeleri için kusursuz bir ortam sunan dijital teknoloji 

kullanımının kontrol edilmesi önemlidir. Teknolojiyi kullanım türü, yeri, zamanı, süresi ve sıklığına göre belirli kurallara 

bağlamak; çocukları belli bir yaş ve olgunluğa kadar denetlemek, güvenlik araçlarını kullanmak gibi önlemler alınarak kontrol 

elden bırakılmamalıdır.  Yeterli ve dengeli beslenme, yaşına uygun fiziksel aktivite ve uyku düzeni çocuklar için dikkat edilmesi 

gereken diğer önlemlerdir. 
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Özet  

Disfonksiyonel ailelerde yetişen çocuklarda psikopatoloji gelişim riski oldukça yüksektir. Bu nedenle ailenin disfonksiyonel hale 

gelmesine zemin hazırlayan etmenlerin ve bu ailelerin özelliklerinin erken dönemde saptanması ve müdahale edilmesi çocuk 

ruh sağlığı açısından koruyucu nitelik taşımaktadır. Bu makalenin amacı disfonksiyonel aile özelliklerini, bu ailelerde yetişen 

çocukların karşı kaşıya oldukları riskleri vurgulamaktır.  

Abstract  

Children who grow up in dysfunctional families have a high risk of developing psychopathology. Therefore, early diagnosis and 

intervention of the factors that cause the family to become dysfunctional and the characteristics of these families are protective 

in terms of child mental health. The aim of this article is to emphasize the dysfunctional family characteristics and the risks that 

children in these families face against. 

GİRİŞ  

Toplumlar ailelerden aileler ise bireylerden oluşmaktadır. Bireylerin etkileşimde bulunduğu, birbirlerini etkiledikleri en küçük aynı 

zamanda da fonksiyon açısından en önemli birim ailedir (1,2) Sağlıklı bireyler ve sağlıklı toplumun ön koşulu sağlıklı aile 

yapısıdır. Sağlıklı bir bebeğin doğması, zaman içerisinde sağlıklı bir çocuk ve bireye dönüşmesinde aile kilit rol oynamaktadır. 

(3,4) 

Çocuğun büyüme ve gelişme sürecinde aile organizasyonu, yapısı ve fonksiyonları önemli yer tutmaktadır (5). Doğduğunda 

korunmasız ve bakıma muhtaç olan çocuğun beslenme, barınma ve güvenlik gereksinimlerini karşılayan aile; çocuğun başarılı 

olarak sosyalleşmesi için çocuğun hayatındaki en önemli faktördür (6). Başarılı sosyalleşme, çocukların toplum tarafından 

önemli kabul edilen inançları, değerleri ve davranışları edinme sürecidir ve büyük ölçüde ebeveynlik ve diğer aile etkileşimlerinin 

işlevi sonucu gelişmektedir (5).   

Çocuğun sağlıklı bir büyüme gelişme süreci geçirip sağlıklı bir yetişkin haline gelebilmesi için ailenin birçok sorumlulukları 

mevcuttur. Beslenme, barınma, giyinme, büyütme, sağlık bakım ihtiyaçları gibi fiziksel gereksinimlerini karşılar. Ancak sadece 

fiziksel gereksinimlerin karşılanması çocuğun sağlıklı büyüme gelişmesi için yeterli değildir. Çocukların karşılıksız sevgi, şevkat, 

güven, ait olma gibi duygusal gereksinimlerinin aile tarafından karşılanması son derece önemlidir. Bu gereksinimlerinin 

karşılanmaması çocukların problem çözümünü olumsuz etkileyerek özgüven eksikliği ve çeşitli psikopatolojilere neden 

olabilmektedir (7-10) Aile çocuk için güvenli bir üs ve destek anlamına gelmektedir. Bu nedenle ebeveynlik uygulamaları, 

bağlanma ilişkileri ve aile ortamı çocuk sağlığı açısından önem taşımaktadır (11). 

Disfonksiyonel Aile 

Aile sağlığını değerlendirirken aile bir bütün olarak ele alınmalı. Ailede sakatlık ve hastalığın olmayışı sağlıklı aile için yeterli 

değildir. Bu nedenle sağlıklı aile; ailenin fiziksel, biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel ve spiritüel yönden iyi oluşu olarak 

tanımlanmıştır. Aile içindeki otorite, rol ve sorumluluk paylaşımı, karar verme mekanizması, aile bireyleri arasındaki ilişki ve 

iletişim ailenin fonksiyonelliğini değerlendirmede kullanılmaktadır (12,13). 

Sağlıklı ailelerde aile bireylerinin ortak amaç ve değerleri mevcuttur. Üyeleri arasında iletişimin bozuk, ilişkilerin kopuk olması, 

kuralların olmaması ya da katı kurallara bağlı bulunması sağlıksız ailenin en önemli karakteristiğini oluştururken, bu tip ailelerde 

bireyler birbirlerine gerçek bir yakınlık duymazlar, birbirlerine karşı olumsuz duygu beslerler ve olumsuz davranış sergilerler. Bu 

yapıdaki ailede bireysel doyumsuzlukların patolojiye dönüşmesi olasılığı yüksektir (6,7). 
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Disfonksiyonel ailelerin üyelerinde güven duygusu gelişemez. Bu ailelerdeki bireyler arasında etkileşim zayıf ya da yoktur. 

Karşılıklı olarak iletişime kapalıdırlar, açık ve net olmayan dolaylı iletişim kurarlar. Aile üyeleri arasında paylaşım ve geri 

bildirimler yetersiz ya da yoktur.  Aile üyeleri gerçek duygularının üstünü örter, yok sayar ya da çarpıtır. Aynı zamanda mevcut 

duygu, düşünce, durum ve problemleri de inkâr ederler. Sıklıkla aile üyelerinden en az birinde ben merkezcilik mevcuttur ve 

üyeleri sorumluluklarını yerine getirmezler. Ailedeki bireylerin fiziksel, duygusal, sosyal ve güvenlik gereksinimleri de 

karşılanamaz. Bu ailelerin baş etme ve destek sistemleri yetersizdir (6,14,15). 

NANDA disfonksiyonel aile içi süreçler tanısını “Ailenin psikososyal, ruhsal ve fizyolojik işlevlerinin; çatışmalara, problemlerin 

yok sayılmasına, değişime adapte olamamasına, tekrar eden krizlere ve etkisiz problem çözümüne neden olacak biçimde kronik 

olarak düzensizleşmesi” olarak tanımlanmıştır. Üyeler arasındaki iletişimin bozuk olması, ilişkilerin kopuk ve katı kurallara bağlı 

olması disfonksiyonel ailelerin en önemli karakteristik özellikleridir (16).  

Ailenin Fonksiyonelliğini Riske Atan Faktörler 

Aile işlevlerinin bozulması, sağlıklı aile işlevini engelleyen herhangi bir durumdan kaynaklanabilir. Çoğu ailenin işlevinin 

bozulduğu süreçler vardır. Aile içinde ölüm olması, kronik hastalık, boşanma gibi durumlar aile için krize neden olabilecek 

stresörlerdir. Sağlıklı aileler kriz geçtikten sonra normal işleyişine dönme ya da duruma uyum gösterme eğilimindeyken 

disfonksiyonel aileler destek sistemlerinin azlığı ya da etkisiz başetme mekanizmaları nedeniyle duruma uyum gösteremezler (2, 

17). 

Uyum gösteren denge arayan bir sistem olan ailenin fonksiyonelliğini tehdit eden iç ve dış stresörler vardır. Aşağıda aile 

fonksiyonelliğini riske atan durumlar verilmiştir (7,12,17-22).  Ancak unutulmamalıdır ki tüm bu etmenler tek başlarına bir neden 

değildir. Ailenin destek sistemleri yetersiz, aile içi iletişim bozuk, etkileşim az ise bu stresörlere uyum gösteremez ve işlevselliği 

bozulabilir.  

• Tek ebeveynli aile (Ölüm, boşanma gibi parçalanmış aile yapısı) 

• Kalabalık aile yapısı, geniş aile 

• Ailenin eğitim ve sosyo-ekonomik düzeyinin düşük olması  

• Aile üyelerinden en az birinin uygunsuz yaşam stiline sahip olması (Alkol ve madde bağımlılığı gibi) 

• Aile üyeleri arasındaki iletişim yetersizliği, iletişimsizlik 

• Aile üyelerinin paylaşacak vakitlerinin az olması ya da hiç olmaması 

• Aile içi çatışma ve aile içi şiddet  

• Ailenin göç, doğal afet gibi travmatik olaylara maruz kalması 

• Taşınma, evlenme, işten ayrılma, işe başlama, çocuğa sahip olma gibi aile dinamiğinde değişiklik meydana gelmesi 

• Aile üyelerinden birinin kronik bir hastalığının olması 

• Ebeveynlerden birinin psikolojik bir hastalığının olması 

• Engelli çocuğa sahip olmak ya da bunun gibi özel bakım gereksinimi olan bir aile üyesinin olması 

• Ebeveynlerden en az birinin adölesan ya da daha küçük olması 

• Aile üyelerinden birinin ihmal ve/veya istismara uğraması 

• Aile üyelerinin etkili baş etme becerilerine sahip olmaması 

• Ailenin destek sistem eksikliğinin olması ve aile içi karar almada yetersizlikler 

Disfonksiyonel ailelerin çocuklarında görülebilecek problemler 

Aile içinde hayata dair geçirilen ilk deneyimler çocuğun gelecek yaşam dönemlerini önemli ölçüde etkilemektedir (23). Yapılan 

çalışmalarda da disfonksiyonel ailelerde yetişen çocukların gereksinim duydukları ilgi ve duygusal desteğin karşılanmadığı ve 

bu çocukların daha çok psikopatolojiye sahip olduklarını göstermektedir (7, 12, 17, 18, 20-22, 24-32) (Tablo 1).  
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Tablo 1. Disfonksiyonel ailelerin çocuklarında görülebilecek sorunlar 

Duygusal gelişim bozuklukları 

 

Yetersiz problem çözme becerisi Suisidal girişimlere yatkınlık 

 

Anksiyete ve depresyon  

 

Yeme bozuklukları  

 

Madde bağımlılığı  

 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu 

Erken yaşta aileden ayrılma, Şiddete 

ve suça yatkınlık 

İhmal ve istismar  

 

Düşük benlik algısı 

 

Yalnızlaşan ve izole çocuk 

 

İnternet bağımlılığı 

 

Hemşireler öncelikle bakım verdikleri çocukların bir ailenin üyesi olduklarının farkında olmaları ve aile merkezli bakım vermeleri 

gerekmektedir. Özellikle aile işlevini bozan bir hastalık söz konusu olduğunda hemşire her bir aile üyesinin algısını 

değerlendirmeli. Hemşirelerin ailenin yapısı, fonksiyonları, aile süreçlerine yönelik bilgi sahibi olması beklenmektedir. Bakım 

verdiği ailenin yapısını, rollerini ve toplumun özelliklerini tanımlaması, bunlar ışığında etkili hemşirelik bakımı planlaması ve 

uygulaması gerekmektedir (5,7,13, 17, 24) 

Sonuç  

Çocuk sağlığını tehdit eden disfonksiyonel aile yapısı çocuğun psikolojik, sosyal ve gelişimsel yönden olumsuz etkilenmesine 

neden olmaktadır. Çocuk sağlığını, aile sağlığını ve toplumun sağlığını devam ettirmede ve yükseltmede sağlık çalışanlarına 

büyük görevler düşmektedir. Çocuk ve aile ile sürekli etkileşimde bulunan ve sağlık çalışanlarının büyük bir bölümünü oluşturan 

hemşirelerin çocuklara sağlıklı olma fırsatını sunabilmeleri için disfonksiyonel büyüme ve gelişmeye yol açabilecek, potansiyel 

güçlükleri olan aileleri tanımlamalı ve bu ailelerin işlevselliğini optimal düzeyde sürdürebilmeleri için gerekli girişimlerde 

bulunmalıdır.   
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Giriş: Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre çocuk ihmali ve istismarı; 18 yaşın altındaki çocukların sağlığını, sağ kalımını, 

gelişimini veya ilişkilerdeki güven duygusunu olumsuz yönde etkileyen fiziksel/duygusal/cinsel istismar, ihmal ve diğer sömürü 

türleriyle sonuçlanan kötü davranışlardır (1). Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı bildirimlere göre erişkinlerin çocukluk 

dönemlerinde yaklaşık %25’inin fiziksel istismara uğradığı, kadınların %20’sinin, erkeklerin %8’inin çocukluklarında cinsel 

istismara maruz kaldıkları belirtilmektedir (2). Toplumumuzda, anne-babalar çocuk istismarı ve ihmali konusunda yeterli bilgi 

düzeyine sahip değildir. Ülkemizde sosyoekonomik düzeyi düşük olan ailelerin çocuk istismarı ve ihmali konusundaki bilgi 

düzeyleri ve bu konu ile ilgili tutumları hakkında yapılmış bir çalışmada anne-babaların %90’ı bu konuda eğitim almadıklarını 

belirtmiştir (3). Anne-babaların çocuklarına uyguladıkları disiplin yöntemleri ödül ve cezayı içermekte olup yapıcı veya yıkıcı 

özeliklere sahip olabilmektedir. Fiziksel ceza, fiziksel istismarın artışı ile beraberdir; bu çocuklar erişkin olduklarında antisosyal 

davranış bozuklukları, empati ve ahlaksal değerlerde bozulma görülür (4,5). 

Amaç: Çalışma, çocukların sağlıklı büyüme-gelişmesinde sorumlu ebeveynlerin çocuk istismar-ihmal farkındalık düzeylerini ve 

ilişkili faktörleri değerlendirmek amacıyla planlanmıştır.  

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Evren Doğu Karadeniz Bölgesindeki bir il merkezi olup, örneklem grubunu olasılıksız 

amaçlı örneklem yöntemi ile iki aylık süreçte araştırmaya katılmayı kabul eden 4-6 yaş grubu çocuğu olan anneler oluşturmuştur 

(n=362). Veri toplama aracı olarak “Bireysel Bilgi Formu” ve “Ebeveynlere Yönelik İstismar Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. 

Ölçek 5’li likert tip ölçek olup, ölçek puanının azalması istismar farkındalığın arttığını göstermektedir. Ölçme aracından 

alınabilecek en düşük puan 18, en yüksek puan 90’dır. 18-42 puan aralığı düşük düzeyde istismar, 42-66 puan aralığı orta 

düzeyde istismar, 66-90 puan aralığı ise yüksek düzeyde istismarı ifade etmektedir. P<0.05 anlamlı kabul edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya katılan annelerin yaş ortalaması 33.44±5.43 olup, %36.5’i (n=132) 31-36 yaş arasındadır. Annelerin % 

54.7’ si ev hanımı, babaların %57.2 ‘si (n=207) işci-memur olduğu belirlenmiştir. Çalışma grubunun %83.7’si (n=303) çekirdek 

aile yapısında, % 51.7’sinin 2 çocuğu olup, % 98.1’i ise isteyerek çocuk sahibi olmuştur. Ailelerin %56.9’u (n=206) il merkezinde 

ikamet etmektedir. Araştırmaya katılan annelerin %5.5’i yakın çevresinde ihmal/istismara uğrayan çocuklar olduğunu ifade 

etmiştir. “İhmal ve istismar bilginiz nasıl değerlendiriyorsunuz? “ifadesine %41.2’si 10 üzerinde 5 olarak ifade etmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1: Çalışma Grubunda Aile Yapısı ve Çocuğa İlişkin Sosyo Demografik Özelliklerin Dağılımı (N=362) 

Aile Yapısına ve Çocuğa Ait Özellikler F % 

Çocuk sayısı Tek çocuk 

2 çocuk 

3 ve üzeri çocuk 

103 

187 

72 

28.5 

51.7 

19.9 

Aile gelir durumu  Gelir giderden az 

Gelir gidere eşit 

Gelir giderden fazla 

61 

251 

50 

16.9 

69.3 

18.3 

Ailenin yaşadığı yer İl 

İçe 

köy 

206 

114 

42 

56.9 

31.5 

11.6 

Aile tipi Çekirdek 

Geniş 

303 

51 

83.7 

14.1 
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Parçalanmış 8 2.2 

Çocuk cinsiyet Kız 

Erkek 

Her ikisi 

98 

104 

160 

27.1 

28.7 

42.2 

İsteyerek çocuk sahibi olma Evet 

Hayır 

355 

7 

98.1 

1.9 

 

Annelerin “Ebeveynlere Yönelik İstismar Farkındalık Ölçeği” puanı 53.98±5.14 olup “orta” düzeyde bilgileri olduğu tespit 

edilmiştir. Anne eğitim düzeyi (p<0.01, F=4,277) ve anne mesleği (p<0.01, F=4,306) ile ebeveynlere yönelik istismar farkındalık 

ölçeği arasında istatistiksel olarak fark bulunmuş olup, baba eğitim düzeyi ve mesleği, çocuk sayısı, evlilik yılı,  çocuk cinsiyeti 

arasında bir fark görülmemişti (p>0.01). İsteyerek çocuk sahibi olma, cinsiyete uygun çocuk sahibi olma ve çevresinde ihmal ve 

istismara uğrayan çocuk olma duruları ile ölçek puanı arasında istatistiksel bir fark görülmemiştir.(p>0.05). 

Sonuç: Çalışmaya katılan annelerin “Ebeveynlere Yönelik İstismar Farkındalık Ölçeği” puanları incelendiğinde istismar bilgi 

düzeylerinin yetersiz oluğu ve demografik verilerin ebeveyn istismarını etkileme sıklığı arasında net bir ilişki olduğunu söylemek 

güçtür. İstismar ile ilgili çalışmalarda son yıllarda artış gözükse de yaygınlık göz önüne alındığında hala yetersiz sayılabilir. 

Ebeveynlerin çocuk istismarına ilişkin farkındalığını artırabilecek programlar ve etkinlikler planlanmalı ve toplum 

bilinçlendirilmelidir. 

Anahtar kelimeler: Çocuk, istismarı, ihmal,  ebeveyn, farkındalık 
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Giriş 

İnsan yaşam döngüsünün önemli bir basamağı olan ergenlik dönemi, çocukluktan yetişkinliğe geçişte önemli bir 

basamaktır. Ergenlik dönemi her çocuk için fırtınalı ve stresli bir dönem olmadığı düşünülse de, bu dönemin uyum sağlamayı 

gerektiren, çok yönlü değişikliklerin olduğu bir dönem olduğunu kabul etmek gerekir. Bu özelliği ile de kritik ve riskli bir dönem 

olduğunu da söyleyebiliriz. 

İnsan yaşamının en dışa açık, fırtınalı ve önemli evresi olan ergenlik dönemi, yapısı itibariyle genç için pek çok zararlı 

etkiye de açıktır. Arkadaş gruplarının etkisi, kendini kanıtlama çabası, ailenin olumsuz ya da ihmalkar tutumu gibi sebepler 

gençleri madde bağımlılığı gibi tehlikelerin kucağına atabilmektedir (Altıntaş ve ark., 2004).  Ergenin biyolojik, genetik ve kişilik 

özellikleri ile çevresel etkenlerin etkileşimi sonucunda şekillenen riskli davranışları, psikososyal gelişimi olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. Maddeyi kötüye kullanımı gibi riskli davranışlar ergenlik ve gençlik dönemlerinde sağlık ve güvenlik 

açısından en önemli tehlikeleri oluşturmaktadır (Aras ve ark., 2007). Günümüzde madde kullanımının çocuk ve ergenler 

arasında hızla yayıldığını ve bu alanda yapılan çalışmaları incelediğimizde madde kullanım yaşının çok küçük yaşlara 

düştüğünü görmekteyiz. Madde bağımlılığı ergenlik dönemi çocuklarda giderek büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bu tehlike tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artış göstermeye devam eden çok önemli bir toplumsal sorun olma niteliği kazanmıştır.  

En son verilere göre, 2011’den itibaren 15-16 yaş ergenlerde madde kullanım yaygınlık düzeyi ülkeden ülkeye çok fazla 

çeşitlilik göstermesine rağmen yaklaşık 4’te birinin yasadışı uyuşturucu madde kullandığı tahmin edilmektedir. Madde kullanım 

davranışı ve yaygınlığının genç nesil arasında yüksek olması birçok ülke için önemli bir endişe kaynağıdır (Evcin, 2014). Bu 

bağlamda yapılan çalışmalardan elde edilen en önemli bulgulardan biri de madde kullanımına başlama yaşının giderek düşmesi 

ve maddeyle tanışma yaşı 5-6 yaşlarına kadar inmiş olmasıdır. Madde kullanım bozukluğu kişisel sağlığın, aile hayatının, halk 

güvenliğinin ve ekonominin üzerine önemli ölçüde olumsuz etki bırakan son derece masraflı, yıkıcı ve sık görülen bir hastalık 

olduğu için son yıllarda bu konu üzerinde daha fazla çalışılmaktadır (Asi Karakaş ve Ersöğütçü, 2016). 

Bağımlılık gelişiminde aile yapısı ve ailenin tutumu önemli risk etkenlerindendir. Bazı çalışmacılar yetersiz ebeveynlik 

uygulamaları ile ergenlik döneminde madde kullanım riskinin ilişkili olduğunu göstermişlerdir. Ebeveynlik uygulamalarından iki 

kategori, anne baba gözetimi ve yakınlığı ergenlik döneminde madde kullanımı ile ilişkili bulunmuştur (Öngel Atar, 2013). 

Çocukların yetişme dönemlerinde anne babayla olan ilişkileri, yetişkinlikte diğer bireylere karşı göstereceği tutum ve 

davranışların temelini oluşturmaktadır. Aile içi iletişim ve anne baba davranışları kişinin psikolojik ve sosyal gelişimini doğrudan 

etkileyen en önemli faktörlerdendir. Kişinin dengeli, uyumlu yapıya ulaşmasında içinde büyüdüğü aile ortamının etkisi 

yadsınamaz. Doğumdan itibaren anne, baba ve çocuk arasında kurulan ilişkinin güven duygusuna dayanması çocuğun daha 

sonra dış dünya ile kuracağı ilişkilerin kaynağını oluşturur. En sağlıklı nesiller için aile içindeki ilişkilerin sevgi ve saygıya 

dayanması, demokratik bir anne-baba-çocuk iletişimin kurulması önemlidir (Kuzgun ve Eldeleklioğlu, 2005). 

Anne-babaların çocuk yetiştirmeye ilişkin inanç, tutum, davranış ve beklentileri olarak tanımlanan anne-baba tutumları 

her kültürde çocukların sosyalleşme süreçlerini açıklayan temel dinamik olarak kabul edilmektedir. Ailede dayanışmanın eksik 

olması ve otorite boşluğunun bulunması kötü alışkanlıkların başlamasında etken olabilir. Hatalı anne baba tutumu ve bozuk aile 

yapısı, sağlıksız bir gelişimin ve uyumsuzlukların başlıca kaynağı olabilir. Bu açıdan bakıldığında aile bireylerinin madde 

kullanması ve madde kullanma ile ilgili esnek bir tutuma sahip olmaları gibi olumsuz tutum ve davranışlar göstermesi ergenlik 

döneminde madde kullanma için risk oluşturmaktadır (Aydoğdu ve Olcay Çam, 2013). 
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Amaç 

Çocukların sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesinde ve toplumsallaşmasında en önemli rolü teşkil eden ebeveynleri, anne-

baba tutumlarının madde bağımlılığıyla ilişkisi konusunda aydınlatmak, ebeveynleri bilinçlendirmek, toplumsal huzuru tehdit 

eden madde bağımlılığına karşı gerekli önlemlerin alınmasına katkıda bulunması amaçlanmıştır. Literatür bilgileri doğrultusunda 

ergenlik dönemi madde bağımlılığında anne-baba tutumlarının etkisini belirlemektir. 

Yöntem 

Anne-baba tutumları, ergenlik ve madde bağımlılığı anahtar kelimeleri kullanılarak bu alanda yapılmış çalışmalar 

incelenmiş olup, elde edilen bilgiler doğrultusunda anne-baba tutumlarının madde bağımlılığı ile ilişkisi sunulmuştur. 

Bulgular 

Elde edilen çalışmalar doğrultusunda ergenin madde bağımlılığı sürecinde ve bu davranışın bağımlılığa dönüşmesinde 

anne-baba tutumlarının önemli bir etkisi olduğu görülmüştür. Demokratik tarza sahip ebeveynlerin çocuklarını madde 

bağımlılığından korumada daha başarılı oldukları, otoriter ve baskıcı aile çocuklarında madde kullanma riskinin daha yüksek 

olduğu, özellikle otoriteyi aşırı kullanan baskıcı ebeveynler ile hiç kullanmayan ilgisiz ebeveynlerin, ergenlerin madde bağımlılığı 

da dahil pek çok sapmış davranışa yönelmelerinde uygun aile atmosferini yarattıkları görülmüştür. 

Sonuç ve Öneriler 

Ergenlik dönemi madde bağımlığında olumlu anne-baba tutumlarının madde bağımlılığına karşı en etkili koruyucu 

faktörlerden olduğu görülmektedir. Anne babalar gelişim dönemleri, özellikle ergenlik dönemi gelişim konularında bilgi sahibi 

olmalı, tutumlarının ne gibi sonuçlar doğurabileceği konusunda bilinçlenmelidir. Aileler çocuklarına karşı aşırı baskıcı ve gevşek 

tutumdan kaçınması, demokratik bir tutum benimsemeleri konusunda desteklenmelidir. 
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Giriş ve Amaç 

18 yaş altında, çocuğun fiziksel, fizyolojik ve psikososyal açıdan evlilik ve çocuk sahibi olmak gibi sorumlulukları almaya hazır 

olmadan yapılan evliliğe “erken yaş evlilik/çocuk evliliği” denilmektedir. Çocuk sağlığını olumsuz yönde etkileyen erken yaş 

evlilik sorununun çözüm sürecinde birçok meslek grubuna önemli sorumluluklar düşmekle birlikte, toplum ile iç içe çalışan 

hemşirelerin de bu süreçte önemli sorumlulukları vardır. Bu makalenin amacı; erken yaşta evliliklerin önlenmesinden, etkilenen 

çocukların ve ailelerin rehabilitasyonuna kadar olan süreci hemşirenin rol ve sorumlulukları çerçevesinde değerlendirmektir. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre “Çocuklara uygulanan kanunlar çerçevesinde daha erken yaşta reşit olma durumu hariç; 18 

yaşın altındaki herkes çocuk sayılır.”(1). Henüz fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak gelişimini tamamlamadan yapılan erken yaş 

evliliklerin büyük çoğunluğu çocuğun kendi rızası dışında olmasından dolayı erken ve zorla yapılan evlilikler olarak 

tanımlanmaktadır (2). Erken yaş evlilikler; çocukların özgürlük ve temel haklarını, en önemlisi de çocuk olma haklarını ellerinden 

almaktadır (3). Ayrıca, erken yaş evlilikler bireyin sosyal, psikolojik ve bedensel gelişimini olumsuz yönde etkileyen, eğitimlerini 

aksatan, mesleki ve sosyal işlevselliği bozan önemli bir travmatik etkendir (4). Erken yaş evliliklerin sona erdirilmesi özellikle kız 

çocuklarının ve kadınların topluma daha çok katılmasına, nesiller arası yoksulluk döngüsünün kırılmasına, daha sağlıklı ailelerin 

oluşmasına ve en önemlisi de çocuk sağlığının optimal düzeye çıkarılmasına yardımcı olacaktır (5). 

Dünyada ve Ülkemizde Erken Yaş Evlilikler 

UNICEF verilerine göre, her yıl 12 milyon kız 18 yaşından önce evlenmektedir. Dünyada genç kadınların %21’i, genç erkeklerin 

%4’ü 18 yaşından önce evlendirilmiştir (6). Erken yaş evlilikler her iki cinsiyette de görülmesine rağmen kız çocuklarında erkek 

çocuklarına göre 5 kat daha sık görülmektedir. UNICEF’e göre bugün, her 5 genç kadından biri çocuk yaşta evlenmektedir. 

Bugün yaşayan yaklaşık 650 milyon kız ve erkek çocuk çocuklukta evlenmiş ve bu konuda gelişme kaydedilmediği sürece de bu 

sayının 2030 yılına kadar yüksek kalacağı hatta 150 milyon daha kız evleneceği tahmin edilmektedir (7). Son 10 yılda 

kaydedilen gelişmeler sayesinde, 25 milyon çocuk evliliği önlenmiştir (6). Ancak bu sorun hala dünya çapında yaygın olma 

özelliğini korumaktadır. 

Erken yaş evlilikler dünyanın her bölgesinde gözlenmesinin yanı sıra az gelişmiş veya Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde 

çok daha sık görülmektedir (7,8). Türkiye’de on altı yaşın altındaki çocuk evlilikleri resmi olarak kayıt altına alınmadığından 

çocuk evliliklerinin oranı hakkında kesin bilgiler olmamakla beraber UNICEF 2014’ ün raporuna göre Türkiye’de 18 yaş altında 

evlenen kız çocuklarının oranı %14’tür (9,10). TÜİK 2015 verilerine göre 16-17 yaş grubundaki resmi evlilikler, tüm evliliklerin 

%5.2’sini oluşturmaktadır (11). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA, 2013) sonuçlarına göre 25-49 yaş arasındaki 

kadınların %22’sinin 18 yaşından, %4’ünün de 15 yaşından önce evlendirildikleri, 15-19 yaş grubundaki kız çocuklarının ise 

evlilik oranının %16.1 olduğu belirtilmektedir (12). Dünyada ve ülkemizde bölgeler arası erken yaş evliliklerin görülme sıklığında 

farklılıklar mevcuttur. Ülkemizde de Güneydoğu Anadolu bölgesinde erken yaş evlilikler daha yaygındır (13). Erken yaş 

evliliklerin görülme sıklığı hem ülkemizde hem de küresel çapta azalma gösteriyor olsa da hala önemini koruyan toplumsal bir 

sorundur (14). 

Erken Yaş Evliliklerin Nedenleri 

Yoksulluk ve düşük eğitim seviyesi erken yaş evliliklerin en önemli sebeplerinin başında gelmektedir. Ayrıca, geleneksel 

kabuller, kültür ve dini inançlar erken yaş evliliklere zemin hazırlamakta ve toplumun bu durumun risklerine yönelik 

farkındalığının önünde en büyük engeli oluşturmaktadır (15,16). Erken yaş evlilikler sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu, kırsal 



III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi  
30 Eylül - 3 Ekim 2018 
Ünye Ordu 

 

bölgelerde daha sık olduğu görülmektedir (10). Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ataerkil toplum yapısı ve aile içi şiddet de erken 

yaş evliliklere neden olan diğer önemli nedenlerdendir. Ayrıca doğal afet, savaş ve göç de erken yaş evliliklere neden 

olmaktadır. Esasen erken yaş evliliklerin kanunlar tarafından engellenmesi gerekmektedir. Ancak ülkemizde konu ile ilgili 

kanunlarda uyumsuzluk olması çocukları erken yaş evliliklerden ve getireceği risklerden korumada yetersiz kalmaktadır (16,17). 

Erken Yaş Evliliklerin Etkileri 

İnsan hakkı ihlali olan erken yaş evlilikler, özgür iradenin devre dışı olmasından dolayı çocuğa yönelik cinsel istismarı da içinde 

barındırmaktadır. Erken yaş evlilikler, çocuklar henüz gelişimlerini tamamlamadan gerçekleşmesi nedeniyle çocuğun yaşamının 

sonraki dönemlerinde fizyolojik, psikolojik ve ekonomik sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durum çocukların ruhsal 

travma yaşamalarına neden olmakla birlikte evlilikleri süresince de aile içi şiddet ve istismara maruz kalma risklerini 

arttırmaktadır (18,19).  

Erken yaş evlilikler çocukların eğitim hakkını elinden almakta ve kız çocuklarının eğitimsiz kalmalarına sebep olmaktadır. 

Esasen eğitimsizlik erken yaş evliliklerin hem nedeni hem de sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimsizlik sonucunda 

genellikle düşük sosyo-ekonomik durum ve sağlık hizmetlerine erişimin yetersizliği gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. 

Erken yaş evlilikler genellikle adölesan gebeliklere ve sosyal izolasyona neden olmaktadır. Adölesan gebelerde hamilelik ve 

doğuma bağlı komplikasyon ve mortalite riski daha yüksektir. Ayrıca adölesan gebeliklerden doğacak bebeklerin sağlıkları da 

olumsuz etkilenmekle beraber ölü doğum insidansı da artmaktadır (17,19,20). Adölesan gebeler eğitimsizlik ve ekonomik 

yetersizlikler gibi nedenlerle doğum öncesi bakım da almamakta ve bu da mevcut riskli durumları daha da arttırmaktadır. Ayrıca 

erken yaş evlilik yapan çocuklar aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahip değildir. Bu 

nedenle üreme sağlığı sorunlarına daha sık maruz kalmaktadırlar (13,16,19). 

 

Erken Yaş Evliliklerin Çözüm Sürecinde Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları 

Fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutu olan erken yaş evliliklerin etkileri önce bireysel olarak ortaya çıkmakta zamanla toplumsal 

bir niteliğe dönüşerek, çözümlenmesi çok zor ve karmaşık problemlerle sonuçlanmaktadır. Anne sağlığı ve aile planlaması 

programlarının, evli kız çocukları da dahil olmak üzere, ergen kız çocuklarına ulaşması ve ihtiyaçlarına göre uyarlanması 

önemlidir 21.Temeli topluma dayanan bu sorunun çözümünde hemşirelerin toplumdaki bireylere eğitimler düzenlemeleri ve 

konuya yönelik farkındalık oluşturmaları da önem taşımaktadır. Ayrıca hemşireler erken yaştaki evliliklerin erken dönemde 

saptanması, bildirimlerinin yapılması, oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve çocukların rehabilitasyonunda önemli 

sorumluluklar üstlenmektedir. Aşağıda erken yaş evliliklerin çözüm sürecinde hemşirelerin rol ve sorumlulukları verilmiştir 

(13,16,17,22-24). 

� Hemşireler kız çocuklarının erken yaşta evlenme riskini arttıran yoksulluk, eğitimsizlik gibi faktörleri bilmeli. Özellikle erken 

yaş evliliklerin görülme insidansının yüksek olduğu bölgeleri (Güneydoğu Anadolu bölgesi, kırsal alanlar) bilmeli ve o 

bölgede sağlık hizmeti veriyorsa erken yaş evlilik sonucunda yaşanabilecek sorunları öngörerek önleme girişimlerinde 

bulunmalı. 

� Kadını yaşam boyu etkileyen bu sorunun çözümünde kadınlara kapsamlı sağlık hizmeti vermeli, cinsel yolla bulaşan 

enfeksiyonlar, gebelik, doğum ve doğum sonu dönem vb. tüm yaşam dönemlerinde var olabilecek üreme sağlığı 

sorunlarında tanı, tedavi, danışmanlık ve bakımda etkin rol almalı, ev ziyaretleriyle onları, hizmet almaya yönlendirmeli ve 

cesaretlendirmelidir.  

� Erken yaş evliliklerin çocuk, aile ve topluma getirdiği olumsuz etkileri bilmeli, ailelerin ve toplumun konuyla ilgili 

bilgilendirilmesini sağlamalı ve farkındalığını arttırmalı, erken yaş evliliklerle mücadelede çeşitli sosyal sorumluluk projeleri 

ve araştırmalara liderlik ederek toplumun da bu mücadeleye katılmasını sağlamalı. 

� Erken yaşta evliliklerde akraba evliliği olasılığı yüksek olduğundan, genetik danışmanlık verilmesi önem taşımaktadır. 

Akraba olan çiftlere ulaşıp, bilgilendirmeli ve genetik danışmanlık için ikna etmeli. 

� Kız çocuklarının ve kadınların eğitim almalarını sağlamak amacıyla diğer meslek grupları ile birlikte multidisipliner 

çalışmalarda yer almalı. 
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� Erken yaş evlilikler ile ilgili yasaları bilmeli, iyi bir gözlemci olarak, erken yaşta evliliğe zorlanan çocuklar, çocuk gebeler ile 

klinikte karşılaştığında onları fark etmeli ve yasal bildirimini yapmalı. 

� Adölesan / çocuk gebelerde görülebilecek komplikasyonları bilmeli, bunlara yönelik gebeyi bilgilendirmeli, doğum öncesi 

bakım almasını sağlamalı, gebelikte beslenme ve aşılanmanın önemini adölesana ve ailesine açıklamalı. Doğum öncesi 

izlemlere gelmesini sağlamalı. Ayrıca adölesan gebelere verilecek emzirme eğitimi de yenidoğanın doğru beslenmesinin 

sağlanmasında oldukça önem arz etmektedir. 

� Erken yaş evlilik yapmış çocuk ve kadınların psikososyal yönden değerlendirmesini yapmalı ve patolojik bulgulara rastlarsa 

uygun profesyonel yardım kaynaklarına (örn, psikiyatri, psikolog, sosyal hizmet uzmanı vb.) yönlendirmeli. 

SONUÇ 

Küresel anlamda, önemli yer tutan erken yaş evlilikler ile mücadele, sağlıklı toplumların temelini oluşturan çocukların 

sağlıklarının korunması ve geliştirilmesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Günümüze kadar devlet politikaları ve yasal 

düzenlemelerle önlenmeye çalışılsa da, bu yasa ve politikalar çocukları koruma altına alma çabaları, sorunun çözülmesinde tam 

olarak yeterli olamamıştır. Bu süreçte sağlık profesyonelleri, hukukçular, sivil toplum kuruluşları, sosyologlar, din görevlileri ve 

medya gibi sorumlu paydaşların multidisipliner ve sistematik çalışmaları gerekmektedir. Aile ve toplumla iç içe çalışan 

hemşirelerin holistik bakım felsefesi kapsamında erken yaş evlilik sorununun her aşamasında önemli sorumlulukları mevcuttur. 

Hemşirelerin konuyla ilgili sorumluluklarının ve yapabileceklerinin farkında olmaları, sorunun çözümünde etkin rol almaları 

gerekmektedir. 
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Özet: Bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun bir kişi arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulması 

olarak tanımlanmaktadır. Evlât edinme, Türk Hukukuna 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile girmiş, 4721 sayılı Türk Medenî 

Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir. Evlat edinme, eski çağlarda soyun devamı veya mirasçı sahibi olma, 19.yüzyılda çocuğu 

olmayan kimselere anne-baba olma, çocuk sevgisini tattırma amacına hizmet ederken günümüzde ise çocuğa destek olma ön 

plana çıkmıştır. Korunmaya muhtaç çocuklardan durumu evlat edinme hizmetinden yararlandırılmaya uygun olanların, İl Sosyal 

Hizmetler görevlisinin hazırladığı rapor sonucu evlat edinilebileceği, evlat edineceklerin çocuktan en az 18 yaş büyük olması, en 

fazla 40 yaş farkının bulunması gerekmektedir. Korunmaya muhtaç çocukların özelliklerine uygun ortamı sağlayabilecek aileleri 

seçmek Sosyal Hizmetler Kurumunun sorumluluğudur. Evlat edinenin fizik ve ruh sağlığı açısından çocuğa bakabilecek, mağdur 

etmeyecek, tutarlı, dengeli, yeterli sevgi verebilecek,  toplumun norm ve değerlerine aykırı düşmeyecek, yaşam tarzıyla çağdaş 

düşünce yapısına sahip, çocuğun bakım ve eğitimini sağlayabilecek yeterli gelir düzeyinde, sosyal güvenliği olan, uygun çevre-

yaşam koşullarına sahip, çocuğun sosyo-kültürel gelişimini sağlayabilecek en az ilkokul mezunu olması gibi özelliklere sahip 

olmalıdır.  

Anahtar kelimeler: Evlat edinme, evlatlık, kanun 

Abstract: It is defined as establishing a child parental relationship by providing legal ties between a child and a person suitable 

for adoption. Adoption has been regulated by Turkish Civil Law No. 743 and Turkish Civil Code No. 4721 for Turkish Law. 

Adoption, the descendants of ancient times or the possession of inheritors, being a parent who is not a child in the 19th century, 

serving the purpose of tasting the child's love, and nowadays it is the forefront of supporting the child. Those who are eligible to 

benefit from the status of adoption service from children in need of protection need to be at least 40 years of age to be adopted 

as the report prepared by the Provincial Social Services Officer and their adopted children are at least 18 years older than the 

child. It is the responsibility of the Social Services Institution to choose the families that can provide the environment appropriate 

for the characteristics of the children in need of protection. Adoption of the adoption of the child in terms of physical and mental 

health, adequate level of income, social security, adequate environment to provide care and education for the child, to be able 

to look after the child, not to be a victim, consistent, balanced enough to give love, not contrary to the norms and values of the 

society, and having at least a primary school graduate who can have socio-cultural development of the child with living 

conditions. 

Key words: Adoption, adoption, law 

 

Giriş: Evlat edinme hiç çocuk sahibi olmayan ya da çocuk sahibi olup tekrar bir çocuk daha sahiplenmek isteyen, durumu evlat 

edinmeye uygun kişiler ile bir çocuk arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulması ve çocuğun aile 

sahibi olmasının sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Evlat edinme Türk Hukukuna 1926 yılında Türk Medeni Kanunu ile 

girmiştir. Sadece mahkeme kararı ile gerçekleşebilir ve dava sonunda ortadan kalkabilir. Dünyada evlat edinme ile ilgili 

yasaların çıkışı ve artışı 2. Dünya Savaşı sonralarına rastlamaktadır. Yıkıcı sonuçları olan savaş birçok çocuğu ailesiz, yuvasız 

ve korunmasız bırakmış ve evlat edinmeye dair yasaların çıkma nedeni olmuştur (Filiz, 2016; Türkeri, 2007). 

Amaç: Literatür taraması yapılarak hazırlanan bu yazı da evlat edinme konusu ele alınmıştır. 

Bulgular: Evlat edinme, eski çağlarda soyun devamı veya mirasçı sahibi olma, 19.yüzyılda çocuğu olmayan kimselere anne-

baba olma, çocuk sevgisini tattırma amacına hizmet ederken günümüzde ise çocuğa destek olma ön plana çıkmıştır. 

Korunmaya muhtaç çocuklardan durumu evlat edinme hizmetinden yararlandırılmaya uygun olanların, İl Sosyal Hizmetler 
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görevlisinin hazırladığı rapor sonucu evlat edinilebileceği, evlat edineceklerin çocuktan en az 18 yaş büyük olması, en fazla 40 

yaş farkının bulunması gerekmektedir (Türkeri, 2007; Köse, 2001). Korunmaya muhtaç çocukların özelliklerine uygun ortamı 

sağlayabilecek aileleri seçmek Sosyal Hizmetler Kurumunun sorumluluğudur. Evlat edinmenin en temel iki koşulu 

bulunmaktadır. Bunlar medeni kanunda da açık olarak belirtilmiştir. Medeni kanun 305. Maddeye göre; 

“Bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır.” 

 “Evlat edinmenin her halde küçüğün yararına bulunması ve evlat edinenin diğer çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı bir 

biçimde zedelenmemesi de gerekir.”  

Koşullara göre çocuğun evlat edinilmesi için bir yıl süreyle bakılması ve hem çocuğun hem de evlat edinenin diğer çocuklarının 

yararına olması gerekmektedir (Filiz, 2016). Evlat edinenin fizik ve ruh sağlığı açısından çocuğa bakabilecek, mağdur 

etmeyecek, tutarlı, dengeli, yeterli sevgi verebilecek,  toplumun norm ve değerlerine aykırı düşmeyecek, yaşam tarzıyla çağdaş 

düşünce yapısına sahip, çocuğun bakım ve eğitimini sağlayabilecek yeterli gelir düzeyinde, sosyal güvenliği olan, uygun çevre-

yaşam koşullarına sahip, çocuğun  sosyo-kültürel gelişimini sağlayabilecek en az ilkokul mezunu olması gibi özelliklere sahip 

olmalıdır. Aynı şekilde evlat edinenin diğer çocuklarının da yararı göz önünde bulundurulmaktadır. Kendi çocuklarının 

masraflarını karşılamakta zorlanan bir ailenin evlat edinmesi mümkün olmamaktadır  (Filiz, 2016; Şıpka, 1999; Türkeri, 2007; 

Aydos, 2000).  

Sonuç ve öneriler: Bir çocuğun bakımı sevgi, hoşgörü, sabır, özveri istemektedir. Bilinçli, sorumluluğunu yerine getirebilecek 

kişilerin evlat edinmesi, sıcak yuva ortamının sağlaması, sağlıklı toplum açısından önem taşımaktadır.  Çocuk özlemi çeken 

bireylerin, ailelerin bu hasretlerinin giderilmesi, herhangi bir nedenle ailesiz kalmış çocuklarının barınma, beslenme, eğitim gibi 

temel ihtiyaçlarının sevgi dolu sıcak aile ortamında karşılanmasının sağlandığı evlat edinme hem kişisel hem de toplumsal 

açıdan önemli bir uygulamadır. Büyük yıkımlara neden olmuş 2. Dünya Savaşı sonrası hareketlilik kazanan evlat edinmenin 

hem kamusal hem de toplumsal olarak desteklenmesi, biyolojik anne baba olmanın iyi bir ebeveyn olma koşulu olmadığının 

topluma anlatılması gerekmektedir. Her çocuk sevgi dolu, sağlıklı ebeveynlerle büyümeyi ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasını 

hak etmektedir.  
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GİRİŞ VE AMAÇ  

Bir yetişkinin; çocuğun fiziksel ve psikososyal gelişimi ve/veya sağlığını, olumsuz yönde etkileyen davranışları çocuk 

istismarı olarak tanımlanmaktadır. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan çocuk istismarı; fiziksel, duygusal, cinsel istismar vb. 

şeklinde olabilmektedir. Fiziksel istismarın tanımına bakıldığında; 18 yaşından küçük çocuk ya da gencin sağlığına zarar 

verecek ölçüde fiziksel olarak hasara uğratılması, yaralanması veya yaralanma riski taşıması şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca 

çocuğun aile tarafından yeterince gözetilmemesi sonucu gelişen kazaları kapsamaktadır. Çocuk istismarı; aynı zamanda aile içi 

şiddet içinde değerlendirilmektedir. Çocuk istismarı ve ihmalinin risk faktörleri aile içi veya aile dışı nedenler olabilir. Yoksulluk, 

düşük eğitim seviyesi, işsizlik, şiddet ve madde bağımlılığı gibi ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel etmenler önemli risk 

faktörlerindendir. Anne-babanın beden veya ruh sağlığı problemleri, çocuğun özellikleri, anne ve/veya babanın olmayışı, ailenin 

çocuktan gerçekdışı beklentiler içinde olması gibi etmenler ise önemli aile içi risk faktörlerindendir. 

 Bu çalışmamızda; aile içi şiddet sonucu tarafımıza başvuran fiziksel bir çocuk istismarı olgusunu değerlendirmeyi 

amaçladık.   

YÖNTEM  

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İkinci Basamak Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ne düşme ve epilepsi ön tanılarıyla yatırılan 13 

yaşındaki kız çocuğu, ayrıntılı muayenesi yapılarak değerlendirildi. 

BULGULAR  

Suriyeli annesinden çevirmen aracılığı ile alınan öyküde kızının koltuktan düştüğünü ve hareketsiz kaldığını, hareketsiz 

kalınca heyecanlanarak kuvvetlice vurduğunu, vücudundaki bazı yaraların kardeşleri tarafından yapıldığını söyledi. Alınan 

ifadelerin, çelişkili olduğu ve muayene bulgularıyla uyumlu olmadığı görüldü. Harici muayenede; boyun ön yüzde birbirine 

paralel seyreden başlangıç bölgesinde çengel şeklinde 1 cm çaplı muhtemel tırnak izi ile uyumlu ekimotik sıyrık olduğu, sağ 

dirseğin 1 cm üzerinde dış yanda 5x3 cm’lik, sağ kol dış yan ortada 3x2 cm’lik ve 2x1.5 cm’lik, bu lezyonun hemen altında oblik 

seyirli 5x0.8 cm’lik ekimotik lezyon olduğu, sağ kol iç kısım orta bölgede 3x3.5 cm ekimotik alan olduğu, sol gluteal bölgede 

daha belirgin olmak üzere sağa uzanan iyileşme gösteren yeşil-sarı renkli 16x1.8 cm’lik ekimotik lezyon olduğu, bu lezyonun 1,5 

cm altında yere paralel seyreden sol gluteal bölgede iyileşme gösteren yeşil-sarı renkli 8x2 cm boyutlarında ekimotik alan (tren 

rayı görünümü) olduğu görüldü.  

SONUÇ  

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde bir çocuğun hayatta kalma, korunma, gelişme ve katılma hakkına sahip 

olduğu kabul edilmiştir. Bu sözleşme, çocukların haklarını koruma ve geliştirme yolunda bireylere ve devletlere çeşitli 

yükümlülükler getirmektedir. Bu nedenle çocukların her türlü istismar, ihmal ve sömürüden korunmaları gerekir.  

Sonuç olarak; göç, ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel faktörler sonucu çocukların aile içi istismara maruz kalabileceği; 

özellikle Suriyeli hastaların yoğunlukla başvurduğu sağlık merkezlerinde fiziksel çocuk istismarının unutulmaması gerektiğini 

düşünmekteyiz. 
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Özet  
Erken yaş evlilikler hem ülkemizde hem de dünyada görülen ve çocuk sağlığını olumsuz yönde etkileyen toplumsal bir sorundur. 
Toplumsal bir sorun olması nedeniyle konunun topluma yansımalarını değerlendirmek üzere 01.06.2013 – 01.06.2018 tarihleri 
arasında yayınlanan, haftalık tirajı 100.000’in üzerinde olan gazetelerden 3 tanesinin internet haber sayfalarında yer alan erken 
yaş evlilikler ile ilgili haberler incelenmiştir. 
Anahtar kelimeler: erken yaş evlilikler, çocuk gelin, çocuk damat 
Abstract  
Early age marriages are a social problem that is seen both in our country and in the world and adversely affects child health. 
Due to the social problems, the news about the early age marriages, which were published on 01.06.2013 - 01.06.2018 
between the dates of 01.06.2013 - 01.06.2018, and 3 of the newspapers with weekly circulation of more than 100.000 were 
examined. 
Key words: early age marriages, children bride, children groom 
Giriş  

Türkiye’nin 1990 yılından itibaren taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre “Çocuklara uygulanan kanunlar çerçevesinde 

daha erken yaşta reşit olma durumu hariç; 18 yaşın altındaki herkes çocuk sayılır”(1). Fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak henüz 

gelişimini tamamlamadan yapılan erken yaş evliliklerin büyük çoğunluğu çocuğun kendi rızası dışında olmasından dolayı erken 

ve zorla yapılan evlilikler olarak tanımlanmaktadır. Bu durum çocuk hakkı ihlali ve istismarıdır (2,3,4). Erken yaş evlilikler akut ve 

kronik dönemde çocuk sağlığını tehdit eden birçok ciddi probleme neden olmaktadır (5,6,7). Her yıl çocuk yaşta evlendirilen kız 

çocuklarının sayısını UNİCEF 12 milyon olarak bildirirken (4), UNFPA az gelişmiş ülkelerde kız çocukların %40’ının 18 yaşından 

önce, %12’sinin ise 15 yaşından önce evlendirildiğini belirtmektedir (8). Ülkemizde ise Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 

(TNSA) verilerine göre 25-49 yaş arasındaki kadınların %22’sinin 18 yaş, %4’ünün de 15 yaşından önce evlendikleri 

belirtilmektedir (9). Kadına yönelik aile içi şiddet araştırması (2014) verilerine göre ise Türkiye’de erken yaşta evlendirilen çocuk 

sayısının 181 bin olduğu tahmin edilmektedir (10). Esasen hem ülkemizde hem de küresel anlamda erken yaş evliliklerin 

insidansında düşüş görülmesine rağmen hala önemini koruyan toplumsal bir sorundur (4). Bu nedenle bu araştırmada hem 

çocuk sağlığı hem de toplum sağlığı açısından önemli bir konu olan erken yaş evlilikler ile ilgili ülkemizdeki mevcut durumun 

topluma yansımalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda gazetelerin internet sayfalarında yayınlanan çocuk 

yaştaki evlilik haberleri incelenmiştir. 

Yöntem ve Gereç 

Araştırma, 1-20 Haziran 2018 tarihleri arasında retrospektif tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırmada 01.06.2013 – 01.06.2018 

tarihleri arasında yayınlanan, haftalık tirajı 100.000’in üzerinde olan gazetelerden 3 tanesinin internet haber sayfaları incelendi. 

Bu gazetelerin internet haber sayfalarında yer alan haberler “erken yaş evlilikler”, “çocuk gelinler” ve “çocuk damat” anahtar 

kelimeleri kullanılarak tarandı. Yapılan tarama sonucunda çocuk yaştaki evlilikler ile ilgili 439 haberden uygun olan 362 haber 

çalışmaya dahil edildi. Haberler araştırmacılar tarafından içeriklerine göre gruplandırıldı. Veriler sayı ve yüzde ile değerlendirildi. 

Bulgular ve Tartışma  

İncelenen çocuk yaştaki evlilik haberlerinin %27.1’inin çocuk yaştaki evlilikler ve sonuçları, %19.9’unun sivil toplum örgütü ve 

derneklerin konuyla ilgili etkinlikleri, %18.2’sinin sosyal sorumluluk projesi ve farkındalık etkinlikleri, %10.5’inin bakanlık ve siyasi 

partilerin konuyla ilgili açıklamaları, %8’inin çocuk yaştaki evliliklerin görülme sıklığı ile ilgili istatistiksel verileri, %7.7’sinin 

geçmiş tarihlerde yaşanan çocuk yaştaki evliliklerin hukuksal süreci, %7.2’sinin konuyla ilgili yapılmış konferans, sempozyum 

vb. etkinlikleri ile ilgili olduğu görüldü. Erken yaş evlilikler gazetelerin internet sayfalarına sosyal sorumluluk projeleri, 

konferanslar, sempozyumlar, siyasi liderlerin sözleri ile oldukça sık yansımıştır. Bu durumun, konuya ilişkin farkındalığın 
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artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca haberlerde öğrenciler, kuaför, gelinlik mağazası sahipleri gibi çeşitli 

illerdeki esnaf ve sanatkarlar odasının, hukukçuların ve belediyelerin konuyla ilgili farkındalık yaratacak projelerine yer verildiği 

belirlenmiştir. Ancak haber içeriklerinde erken yaş evliliklerin çocuklar, aileler ve toplum üzerine olan olumsuz etkilerinin daha 

çok vurgulanması gerektiği de düşünülmektedir.  

UNİCEF tarafından küresel çapta genç kadınların %‘21’inin, genç erkeklerin ise %4’ünün 18 yaşından önce evlendirildiği 

bildirilmiştir (4) . Taranan haberlerin de sadece 2 tanesinde olayın mağdurunun erkek çocu olduğu saptanmış olup literatür ile 

paralellik göstermektedir. Ayrıca çocuk yaştaki evlilik vakalarına ilişkin haberlere konu olan çocukların en küçüğünün 11 yaşında 

olduğu belirlenmiştir. 

Taranan 362 haberin %11,6’sı 2013-2018 tarihleri arasında yaşanmıştır. Bu haberlere konu olan olayların geçtiği iller Tablo 

1‘de, olayların sonuçları ise Tablo 2’de verilmiştir.  
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Tablo 1. Haberlerdeki erken yaş evlilik olaylarının yaşandığı iller 
 n % 

Adana  8 19 
Mardin  6 14,2 
Kayseri  3 7,1 
Diyarbakır  3 7,1 
Gaziantep  3 7,1 
Adıyaman  2 4,7 
Konya  2 4,7 
Erzurum  2 4,7 
Diğer* 13 31 
TOPLAM  42 100 
*Tüm bölgelerimizdeki farklı illeri belirtmektedir.  

Tablo 2. Haberlerdeki erken yaş evlilik olaylarının sonuçları 
 n % 

İntihar 10 23,8 

Fiziksel şiddet  8 19 

Cinayet 7 16,6 

Diğer* 17 40,47 

Toplam  42 100 

*Kaçırılma, ekonomik yetersizlik, erken yaşta doğuma bağlı komplikasyonlar, devlet koruması altına alınma, hapis cezası 

 

Dünyada ve ülkemizde bölgeler arası erken yaş evliliklerin görülme sıklığında farklılıklar mevcuttur. Erken yaş evlilikler kırsal 

alanda, eğitim seviyesinin düşük, sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu bölgelerde daha sık görülmektedir. Ataerkil yapı, başlık 

parası gibi kültürel özellikler de erken yaş evliliklerin görülme nedenlerindendir. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu bölgesinde 

erken yaşta evlilikler daha yaygındır (11, 12) Mardin, Diyarbakır, Gaziantep gibi Güneydoğu bölgesindeki illerin erken yaş evlilik 

olayları ile gazetelere de daha çok yansıdığı görülmektedir. 2017 TÜİK verilerine göre en fazla erken yaş evlilik olayı Ağrı’da, 

2015 yılında ise Kilis, Kars ve Ağrı ilk üç sırada yer almaktadır. Haberlerde erken yaş evlilik olaylarının en çok görüldüğü iller ile 

TÜİK verilerinin paralellik göstermemesi ise bu durumun o bölge insanları tarafından normalleştirilmesi ile ilişkili olabileceğini 

düşündürmüştür. Erken yaş evlilikler çocukluk çağı ruhsal travması, çocuk yaşta gebe kalma, cinsel istismar ve cinsel şiddete 

maruz kalma gibi birçok olumsuz duruma neden olmaktadır. Ayrıca literatürde erken yaş evliliklere maruz kalan kız çocuklarında 

intihar ve aile içi şiddete daha sık maruz kaldıkları yer almaktadır (13,14). Haberlere konu olan erken yaş evlilik olaylarının en 

çok intihar ile sonuçlandığı bunu fiziksel şiddet ve cinayetin takip ettiği belirlenmiştir. Erken yaş evliliklerin bu sonuçlarının 

dışında özellikle sosyal ve psikolojik de birçok sonucu mevcuttur. Haberlerde bu sınuçlara yer verilememiş olsa da esasen 

literatürle haberlere yansıyan erken yaş evliliklerin sonuçlarının paralellik gösterdiği belirlenmiştir. 

Sonuç  

Bu çalışmada, gazetelerin internet sayfalarında yayınlanan çocuk yaştaki evlilik haberlerinde, çocuk yaştaki evlilik vakalarına 

daha az sıklıkta yer verildiği tespit edilmiştir. Bu konuyla ilgili farkındalığı arttırmaya ve engellemeye yönelik girişimlerin 

haberlere daha fazla yansıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Halkın bilinçlenmesinin ve farkındalığının arttırılmasının sağlanmasında 

medyanın önemi büyüktür. Ayrıca erken yaş evlilik sorunun ciddiyeti ve ülkemizdeki sıklığı göz önünde bulundurulduğunda 

çocuk yaştaki evlilik olaylarının ve sonuçlarının gazetelerde daha sık yer almasının ve özellikle erken yaş evliliklerin 

önlenmesine yönelik toplumun bilinçlenmesini sağlayacak haberlere de yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu şekilde 

medyanın gücünün daha etkin kullanılması ile çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesine daha fazla katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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Savaş, ekonomik sıkıntılar, terör ve doğal afetler gibi nedenlerle insanların gelecekteki yaşantılarının tamamını ya da 

bir bölümünü geçirmek için yaşadıkları yerden başka bir yere gerçekleştirdikleri coğrafi değişikliğe göç denilmektedir.1 Göç 

insanları sağlık, ekonomi, sosyal yaşam ve kültür gibi birçok yönden etkileyen bir olgudur.2  İnsan yaşamına katabileceği olumlu 

etkilerden çok izlerinin silinmesi güç zararlara sebep olabilmektedir. Özellikle henüz gelişim döneminde olan ve her yönden 

korunmaya muhtaç olan çocukların bu süreçten en fazla etkilenen grup olduğu söylenilebilir.3 

Göçmen sayısı incelendiğinde Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre 2013 yılında dünyada 214 milyon göçmen 

bulunmaktadır. Her 33 kişiden birinin göçmen olduğu belirlenmiştir.4, 5 Ülkemizde 2016 yılı ocak ayı itibariyle 2.500.000 

sığınmacı varken 2017 yılında bu rakamın 3,2 milyonun üzerine çıktığı ifade edilmektedir. 6 

Ülkemizde ve dünyada iç ya da dış göçe maruz kalan çocukların yaşadıkları güçlükleri irdeleyen çalışmalar 

incelendiğinde; göçün, ruh sağlığı ve fiziksel sağlık, eğitim hayatı, çalışma hayatı ve sosyal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri 

sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.4, 7 Ülkemizde yapılan bir çalışmada çocuk ölümlerinde göçmen olan ve olmayan çocuklar 

arasında belirgin bir fark olduğu görülmektedir.8 Kırdan kente göç sonucu hayatta kalma şansı artarken kentte düşük 

sosyoekonomik koşullara maruz kalmak çocuklar için büyük güçlüklere yol açmaktadır. 

Göç sürecini deneyimleyen çocuklar en sık dil sorunu ile karşılaşmaktadır. Çocuklar, yeni bir dilde eğitim almaktan 

dolayı, yoğun bir stres yaşamakta, ayrımcılık ve sosyal dışlanmaya maruz kalmakta ve daha fazla ruh sağlığı tehdidi ile 

karşılaşmaktadır.9 Bunun sonucunda çocuk eğitim hayatından uzaklaşması ve suça yaklaşması ihtimali artmaktadır.10, 11 

            Göç aile ekonomisine büyük zarar verdiğinden okul çağındaki çocukların %50 si okula giderken diğer yandan çocuk 

işçilerin sayısı da artmaktadır. Çocuk işçilerin çalıştığı koşullar ve sosyal güvencelerinin olmayışı, sağlık yönünden yaşanan 

güçlükler arasında yer almaktadır.12 

           Göçün çok boyutlu bir olgu olması sebebiyle, kırılgan grupta yer alan çocuklar üzerinde ortaya çıkaracağı olumsuz etkiler 

de çok boyutludur. Tüm evrensel ve ulusal çocuk hakları düzenlemelerinden yola çıkarak çocuk sağlığının korunması için bu 

olumsuz etkilerle mücadele ederken multidisipliner ve bütüncül bir yaklaşımın önemi ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşım içerisinde 

halk sağlığı hemşireleri multidisipliner çalışma anlayışı ile göçmen çocuk ve ailesinin öncelikle sağlıkla ilişkili ardından genel 

sorunlarının çözümünde yönlendirici ve eğitici olmalıdır. 
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GİRİŞ 

Göç, değişen ve küreselleşen dünya düzeninde sıkça karşımıza çıkan bir sosyal olgu olup; demografik, ekonomik, siyasi, 

psikolojik, antropolojik ve sosyolojik içerikler tarafından belirlenen rollere sahip olması nedeni ile de çok yönlüdür. İnsan 

haklarının ve bu odaktaki mevzuatın sembolikleşmesinin yanı sıra son dönemdeki göç sürecine bakıldığında en ağır insanî kriz 

halen devam eden Suriye krizi olup; sığınma temelli olan bu göç olgusunun en büyük mağdurlarının ise genel nüfusun %46.89’u 

olan Suriyeli sığınmacı çocuklar olduğu söylenebilir. Göç sürecinde sokağa itilen çocuklar potansiyellerini 

gerçekleştirememekte; birden çok risk ile karşı karşıya kalmaktadır.  

OLGU 

Birden çok risk ile karşı karşıya kalan; korunmaya, bakıma gereksinim duyan bir grup olarak çocuklara yönelik özel önlemler 

geliştirme sorumluluğu doğmaktadır. Çocuğun çocuk olmaktan kaynaklanan haklarını karşı karşıya kalmış olduğu çalışma riski 

ile kullanamadığını ve çalışma hayatında daha zarar görebilir olduğu bilinmektedir. Çocukluk evresinde gelişimin devam ediyor 

olması nedeniyle toplumsallaşma sürecinde tepki ve savunma yapıları oluşturamayan çocuklar yine bu dönemde refakatli olup 

olmadığına bakılmaksızın rol modelini tanımlayamamakta ve ebeveyn rolü üstlenmektedir. Çocuk işçilik ile emek maliyetinin en 

aza indirilmesiyle toplumdaki işsizlik ve çocuk yoksulluğu artmaktadır. 

TARTIŞMA 

Göç ile statü belirsizliği ve kimliksizlik yaşayan çocuklar temel ihtiyaçlarının karşılanmasında sorun yaşamakta; dil sorunu 

nedeniyle eğitimlerine devam edememektedir. Düşük ücretlerle çalıştırılan çocukların travmaya bağlı psiko-sosyal sorunları da 

göz ardı edilmekte ve çocukluk algısı yok sayılmaktadır. 

SONUÇ 

Çocuklara yönelik geliştirilecek sosyal hizmet politikasında akademik bilgi üretme zorunluluğu ve önlemlere yön vermenin önemi 

ele alınmalı; programlı, bütüncül, etkili ve multidisipliner hizmetler üretilmelidir. Çocukları çalışma yaşamından uzak tutmak ve 

çocukluğunu yaşatabilmek için katılıma ve rızaya dayalı, baş etme ve uyum becerileri artırmaya odaklı programlar 

oluşturulmalıdır. 
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Sağlık alanında teknolojinin hızla gelişmesi, farklı nitelik ve nicelikte iş gören istihdamının artmasına rağmen 

günümüzde hastalar hala tıbbi hata ve istenmeyen olaylarla karşılaşıp zarar görmektedir.1,2 Hasta güvenliği, sağlık hizmetine 

bağlı hataların önlenip, aynı zamanda neden olduğu hasta hasarlarının ortadan kaldırılması veya azaltılması olarak 

tanımlanmaktadır.3  Hasta güvenliği,  sağlıkta kalitenin arttırılması için “sağlık bakımının temel kriteri” dir.4 

Hasta güvenliğine ilişkin yapılan araştırmaların çoğunluğu yetişkinlere yöneliktir. Oysaki yetişkinlerle 

karşılaştırıldığında, gereksinimlerini karşılamada bakım vericiye bağımlı olmaları ve stabil olmayan fiziksel ve bilişsel gelişim 

sürecinde olmaları çocuklar için daha fazla güvenlik riski taşımaktadır.5,6 

Hastanelerde çocuk güvenliğini olumsuz etkileyebilecek birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar, eksik bilgilendirme, yanlış 

kayıt bilgisi, yanlış ilaç uygulaması, medikal cihazların kalibre edilmemesi, nakil sırasında yaşanan olumsuzluklar (düşmeler), 

yetersiz beslenme, hastane enfeksiyonları, yetersiz taburculuk eğitimi, pediatrik cerrahi kontrol listesinin uygulanmaması ve 

bakıma ailenin dahil edilmemesi şeklinde sıralanabilmektedir.4,7 

 Hasta güvenliği konusunda dünyada önde gelen kuruluşlardan biri olan Joint Commision International  tarafından 2008 yılında  

Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri belirlenmiştir. Bu hedefler; hastaları doğru bir şekilde tanımlanması, etkin iletişimi 

geliştirilmesi, yüksek riskli ilaçların güvenliğinin arttırılması, güvenli ameliyatın sağlanması (doğru hasta doğru taraf 

prosedürünün geliştirilmesi), sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyon riskini azaltılması, düşmelerden kaynaklanan hasta zararı riskini 

azaltılmasıdır.8,9 

       Hastanelerde çocukların,  ilaç yönetimi, kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu, klinik testler için laboratuvar örneklerinin 

alınması, cerrahi müdahaleler, bebeklerin doğru aileye verilmesi  ve tedavi prosedürünün sağlanmasından kaynaklı hataların 

önüne geçmek için kimlik doğrulamasının doğru yapılması  temel şarttır. Hasta kimliğini tanımlamak için en sıklıkla kullanılan 

yöntem, hastaya hastanede kaldığı süre boyunca kimlik tanımlayıcı bileklik takılmasıdır.10 Yenidoğan bölümlerinde doğum 

öncesi  hem anne, hem bebeğe (doğumdan hemen sonra)  aynı seri numaralı anne-bebek kol bandı hazırlanması ve kimlik 

doğrulama işleminin bebeğin anneye her teslimi öncesinde tekrarlanması gerekmektedir.11  

      Sağlık profesyonelleri arasındaki etkisiz iletişim, tıbbi hataların ve hastanın zarar görmesinin başlıca nedenlerinden biridir. 

Sağlık sisteminin karmaşık hale gelmesi, yorgunluk, yoğunluk, gürültülü çalışma ortamı, dil farklılıkları, hiyerarşik yapı (hekim, 

hemşire, personel), okunaksız yazı,  hastanın tedavi planındaki anlık değişiklikler, sözel istem uygulamaları, kısaltma ve 

sembollerin kullanılması iletişime engel olan nedenler arasında yer almaktadır.12 İletişimden kaynaklı hataların önlenmesi için 

sıklıkla SBAR (Situation- Back ground-Assesment-Recommendation) tekniği kullanılmaktadır. SBAR, dikkat ve harekete 

geçmede acilen ihtiyaç duyulan kritik bilginin ve becerilerin standardize edilmiş iletişim yolları ile sağlık bakım profesyonelleri ile 

paylaşılarak  hasta güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olan kanıta dayalı bir iletişim tekniğidir.13 

    Çocuk hastaların,  gelişimi, demografisi, ebeveynlere ve diğer bakım sağlayıcılara bağımlılığı ve tıbbi durumların farklı 

epidemiyolojisi nedeniyle yetişkinlerden daha fazla ilaç hatası riski taşımaktadır.5 Çocuklarda hasta güvenliği ile ilgili sınırlı 

sayıda çalışma bulunmaktadır.14-19Yapılan çalışmalar ilaç uygulama hatalarının en fazla karşılaşılan güvenlik sorunlarından biri 

olduğunu göstermektedir.20-23 Birçok ilacın pediatrik formunun olmaması ve ilaçların elle hazırlanması, doz hesaplanmasındaki 

ve birkaç ilacın aynı anda verilmesine bağlı gelişen hatalar, çocukların tahmini kilosu kullanılarak yapılan ilaç hesaplamaları, 

reçeteleme hataları ve ilaç uygulamaları için çift kontrol sisteminin kullanılmayışının çocuk güvenliğini riske attığı 
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bildirilmektedir.5-7,20,24 Çocuk hastalarda ilaç hatalarının önlenmesi, elektronik tıbbi reçetenin pediatrik gruba özgü uygulanması, 

pediatrik ilaç etkileşim alarm sistemlerinin kurulması, ilaçların (tablet, kapsül) pediatrik formüllerinin üretilmesi, doz 

hesaplamalarında ve ilaçların uygulamalarında  bilgisayarlı sistemlerin (infüzyon pompaları) kullanılması, çocuğun ölçümü için 

ölçek ve sistemlerin standardizasyonu ve ilaç yönetimi sürecinde bir barkod sisteminin uygulanması ile mümkündür. Ayrıca 

sağlık bakım ve hizmetlerinin pediatrik alanda uzmanlaşmış hemşire ve hekimler tarafından sunulması, sağlık profesyonelleri, 

hasta ve aile bireylerinin sürekli eğitimi, farmakolojik veri içeren programların kullanılması,  ilaç hatalarının bildirilmesi ve 

değerlendirilmesi ilaçların güvenli uygulanmasına katkı sağlayacaktır.5,7,20,25  

     Ameliyathaneler, dünya çapında sağlık sistemlerinin temel bileşenlerinden biridir. Ameliyathaneler, yanlış taraf cerrahisi, 

ameliyatlarda yabancı cisim unutulması, transfüzyon hataları,  ameliyat komplikasyonları (solunum yetmezliği, emboli), 

düşmeler, ameliyat sonrası, kanama, enfeksiyon, sepsis,  cerrahi yanıklar, kazara delinme yada yırtılma, iğne ve kesici, delici 

alet yaralanmaları, ventilatörle ilişkili problemler ve yara yerinin açılması gibi konularda çocuk hastaların güvenliğini tehdit 

etmektedir. Ameliyathanede hasta güvenliğinin arttırılması,  hastanın kimlik bilgilerinin doğru tanımlanması ve her işlemden 

önce kimlik kontrolünün sağlanması,  ameliyathane ekibi arasında ortak dil  ve yazılı iletişimin kurularak etkili iletişimin 

sağlanması, ilaç güvenliğinin sağlanması, cerrahi tarafın belirlenmesi için pediatrik çift kontrol sisteminin kullanılarak taraf 

doğrulamasının yapılması, uygun sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin kullanılması ve ameliyat sırasında, sonrasında 

tüm malzemelerin sayımı ve kaydedilmesi ile mümkündür.24,26,27 

     Dünyada ve ülkemizde sağlık bakım hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlar kontrole dilebilir bir sorun olmasına rağmen hasta 

güvenliğini tehdit eden önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Çocuk hastaların bağışıklık sisteminin tam gelişmemiş olması, 

bakım için başka bir bireye bağımlı olması,  hastanede kullanılan bazı aletlerin ortak kullanılması, fiziksel yetersizlikler (çocuk 

odalarının ebeveyn, kardeş yada başka bir hasta ile paylaşılması) sağlık çalışanlarının yetersizliği ve girişimsel işlemlerdeki 

dikkatsizliği, hastanede diğer çocuklar ile oyuncak paylaşımı, hijyen kuralarına dikkat edilmemesi (ebeveyn, sağlık çalışanı, 

personel,  hastane enfeksiyonlarının yayılımı için geniş fırsatlar sağlamaktadır.28,29,30 Hastane enfeksiyonlarını önlemeye 

yönelik, tüm çocuklar enfekte kabul edilerek her çocuk için standart önlemler alınmalı, sağlık çalışanları, hastalar ve yakınları 

hastane enfeksiyonları ve korunma yolları konusunda sürekli eğitilmeli, gereksiz invaziv girişimlerden kaçınılmalı, çocukların 

bakımı için gerekli olan ekipmanlar ve fiziki çevre düzenlenmesi yapılmalı, bakım uygulamalarında uygun dezenfeksiyon, 

sterilizasyon ve izolasyona dikkat edilmeli ve enfeksiyon kontrolüne ilişkin politika ve prosedürler oluşturularak uygulamaya 

konulmalıdır.29 

 Çocuklar hastalar, nöromotor, fiziksel, duyusal, bilişsel ve psikososyal açıdan gelişimlerinin devam ediyor olması ve gelişimsel 

özellikleri nedeniyle düşmelerle karşılaşma açısından en riskli gruplar arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra çocukların, 

görme alanının dar olması, denge sağlamalarındaki zorluk, motor fonksiyonların tam gelişmemiş olması, iki uyarıyı aynı anda 

algılayamamaları, merakları ve sürekli hareket halinde olmaları nedeniyle de düşmelere yatkındırlar.31,32 Çocuklarda düşmeye 

neden  diğer faktörler incelendiğinde, cinsiyet, psikoaktif ilaç kullanımı gelişimsel ve mental bozukluk, nörolojik  veya görme 

bozuklukları, sedasyon,  cerrahi girişimler, kaygan veya ıslak zemin, yetersiz aydınlatma, kalabalık ortam, yatak kenarlarının 

olmaması düşmelere neden olmaktadır.32 Hemşireler,  düşme riski olan çocukların tanımlamalı ve sık sık düşme riski 

değerlendirmesi yaparak  düşmeleri önlemeye yönelik gerekli bireysel ve çevresel önlemleri kontrol altına almalıdır.33  

   Hasta güvenliğini sağlamada hasta bakımı ve hemşirelik hizmetlerinin kalitesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 

hemşirelerin çocuk hasta güvenliğini arttırmada: güvenlik kültürünü geliştirmeleri;  pediatrik hasta güvenliği ile ilgili farkındalık 

çalışmaları yapmaları ve bireysel sorumluluk almaları; geniş ölçekli pediatrik hata bildirim sistemlerini geliştirilmeleri; çocuğa 

özel bilgi ve teknolojik gelişmeleri bakıma dahil etmeleri; aile merkezli bakımı geliştirmeleri; bakımda kanıta dayalı en iyi 

uygulamaları kullanmaları önemli yere sahiptir.5-7,20,24,34  
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İnternet Bağımlılığı Çıkmazı 
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Teknolojik gelişmelerin hızlanması, istenilen bilgiye anında erişilmesi, paylaşılması gibi kolaylıkların yanında birçok 

probleme de neden olmaktadır.1 Giderek artan kontrolsüz kullanım internet bağımlılığına neden olmuştur.2 İnternet Bağımlılığı: 

Kişinin internet kullanımını kontrol edememesine bağlı olarak bunaltıcı duyguların ortaya çıkması ve günlük aktivitelerindeki 

işlevselliğin bozulmasıdır.3 Okul çağındaki gençlerin aşırı şekilde internet/bilgisayar kullanımı, psikolojik ve bedensel 

gelişimlerini, sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkileyerek akademik başarılarının da düşmesine neden olmaktadır. Bilgisayar ve 

internetin uygunsuz kullanılışı; şiddet içeren oyunlar, uzun süreli kullanım, uygunsuz ve gereksiz sohbetler ve bunların getirdiği 

yorgunluk, uykusuzluk, dikkat bozuklukları, çevreye ilgisizlik, gerçek hayattan kopma gibi olumsuzluklara neden olmaktadır.4,5 

Bu yazı çocukların gereğinden fazla internette vakit geçirmelerinin doğurduğu olumsuz etkileri açıklamak amacıyla yazılmıştır. 

İnternet, kullanıcıları tarafından amacı doğrultusunda kullanıldığında bireylere bilgiye ulaşma, problem çözme ve 

öğrenme gibi günümüzün önemli becerilerini kazandıran teknolojidir.6,7 Amacı dışında kontrolsüz ve bilinçsiz kullanıldığında 

çocukların gelişimini negatif yönde etkilemekte ve bağımlılık yapabilmektedir. Çocuklar bilgisayarları ödevleri dışında, 

arkadaşlarıyla anlık ileti gönderip almak, oyunlar oynamak, yabancılarla sohbet ederek zaman geçirmek için de 

kullanmaktadırlar. Teknolojik gelişmelere paralel olarak büyüyen oyun sektörü ile birlikte bilgisayarlar en önemli eğlence araçları 

haline gelmiştir.8,9 Önceden sokakta arkadaşlarıyla oynayan çocuklar şimdi ise evlerde ya da internet kafelerde bilgisayarları ile 

vakit geçirmektedirler. Buna; internet erişiminin kolay olması, kentleşmenin artması, oyun alanlarının daralması, çocukların ve 

gençlerin evlerde vakit geçirmesine neden olduğu düşünülmektedir.10,11 Türkiye’de yapılan bir araştırmada internet kullanan 

bireylerin % 66,8’e ulaştığı, evlerden internete erişimin ve bilgisayar kullanımının her geçen yıl hızlı bir şekilde yükseldiği 

belirtilmektedir.12 

Bilgisayar çocuklar ve ergenler için en fazla ilgi çekici ve eğlenceli teknoloji ortamlarından birisi olmuştur. Gençlerin 

toplumda ve ailesi ile birlikte yakın ilişkiler kuramadıklarında kabul görmeme, kendisini değerli hissetmeme, kuşak çatışması, 

yalnızlık hissi, depresyon, yakın arkadaş ilişkilerinde azalma gibi duyguları yaşamaktadırlar. Bu boşluğu doldurmak için sanal 

arkadaşlıklara ve internet üzerinden çeşitli etkinliklere başvurmaktalar.13,14 Eğer yalnızlık duygularını azaltabilirlerse, internet 

kullanmaları artacaktır. Bu durum çocuğun ailesi ile birlikte geçireceği zamanı, aile arasındaki iletişimin azalmasına neden 

olmaktadır.13,15 İnternetin; zamanla ailenin ve arkadaşların yerini alması, gençlerin gelecekteki yaşamlarına yönelik 

olumsuzluklara ve gerçek dünyayı yanlış kaynaklardan öğrenmesine neden olmaktadır. Öğrencilerinin ilgilerinin ders dışı 

alanlara kayması, devamsızlık yapmaları, sosyal ilişkilerden uzaklaşmaları öğrenim hayatlarını kesintiye uğratmakta ve bir 

meslek sahibi olmalarına, geleceklerini planlamalarına engel olmaktadır.16 

Sosyal ilişkisi güçlü olan bireyler aile ferleriyle problemlerini konuşur, günlük yaşantısını içtenlikle anlatır. Sosyal ilişkiler 

yönünden zayıf olanlar ihtiyacını internet aracılığıyla, hayali isimlerle sanal ortamlardan karşılamaktadır.17 Gelişimsel özelliklere 

göre ergenler, yüz yüze iletişimi çok fazla tercih etmek istemezler çünkü sanal iletişimde birey, olumsuz bulduğu, beğenmediği 

özelliklerini gizleyebilir ya da değiştirebilir ayrıca kendisi ile ilgili özellikleri uydurarak veya abartarak gösterebilmektedir.18 Bu 

durum ergenin, pek çok ihtiyacını karşılayabileceği, onay gördüğü, eğlendiği, daha az çatışma yaşayabileceği, duygu ve 

düşüncelerinin önemsendiği bir ortam olarak düşündüğü internette, daha çok vakit geçirmesine neden olmaktadır.19 Fazla 

bilgisayar ve internet kullanan, internette sohbet eden, arkadaş çevresiyle iletişimde bulunan, oyun oynayan gençler internetin 

hayatında önemli bir yere sahip olduğunu düşünmeye başlamaktadırlar.20 İnternetin aşırı kullanımı ile birlikte ergenlerde öfke, 

yalnızlık, utangaçlık, kaygı bozukluğu, sosyal beceri eksikliği, depresyon, alkol ve tütün kullanımı gibi yaşamlarını olumsuz 

etkileyebilecek alışkanlıkları ortaya çıkarmaktadır.21,22  
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Okulda akademik olarak başarısız olan öğrenciler çevresi tarafından küçümsenmesi çocuk üzerinde olumsuz etkiye 

neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda çocuk içine doğru çekilir ve internet gibi farklı iletişim araçlarına yönelir. İnternete ayırdığı 

aşırı zamandan dolayı da okulunu ve derslerini ihmal eder. Bunun önlenmesi için öğrencinin desteklenmesi ve problemin 

kaynağına yönelik önleyici çalışmalar yapılması gerekmektedir. Aile çocuğu yargılamamalı ve küçümseyecek davranışlarda 

bulunmamalıdır.13,16 

Günümüzde bilgisayar oyunları özellikle çocuklar ve gençler arasında bağımlık düzeyine ulaşmaktadır.23 Çocukların 

İnternet’te karşılaştıkları riskler nedeniyle fiziksel, psikolojik, sosyal ve bilişsel sorunlar yaşadıkları görülmektedir.24 İnternette 

şiddet içerikli bilgisayar oyunu oynamanın, çocuklar ve gençlerde saldırgan davranış sergilemesine neden olmaktadır.25 Okul 

performansının düşmesi, uyku bozukluğu, internetsiz bir hayatın çok sıkıcı olduğunu düşünme hatta internetin aşırı kullanımına 

bağlı olarak ortaya çıkan kas ve iskelet sistemi problemleri, el bileği sendromu, boyun kaslarında tutulma, uyku saatlerinin 

azalması, gözlerde yorulma, aile ilişkilerinde aksama, verim azlığı ve belirli cins parlak ışık efektleri olan bilgisayar oyunlarına 

bağlı ortay çıkabilen epileptik nöbetler bilgisayar kullanımının yarattığı sağlık sorunlarıdır.2,26,27  

İnternet bağımlılığın azaltılması için, ailelerin çocuklarına daha fazla zaman ayırması, sportif faaliyetlere yönlendirmesi 

gerekmektedir. Okul ve aile işbirliği içinde olmalıdır.  

Anahtar Kelime: Aşırı kullanım, Çocuklar, İnternet bağımlılığı, , 
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P067 
 
Kocaeli’de suça sürüklenen çocukların sosyodemografik ve klinik özellikleri: bir ön çalışma 

Sociodemographic and clinical characteristics of delinquent children in Kocaeli: a preliminary study 
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Özet 

Amaç: Bu çalışmada Kocaeli Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde adli psikiyatrik 

değerlendirmeleri yapılan suça sürüklenen çocukların sosyodemografik özellikleri, suç tipleri ve psikiyatrik tanılarının 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Ocak 2018-Mayıs 2018 tarihleri arasında Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından adli psikiyatrik değerlendirme için 

yönlendirilen 24 çocuğun dosya bilgileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Çocukların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, anne ve 

baba yaşı, zeka düzeyi, suç sayısı ve tipi, adli rapor sonucu, DSM-5’e göre psikiyatrik tanıları değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çocukların %91,7’si (n=22) erkek ve ortalama yaşın 13,42 ± 1,17 olduğu tesbit edilmiştir. Çocukların 

%8,3’ünün (n=2) normal zeka düzeyinde olduğu, en sık suç tipinin hırsızlık (%54,2) olduğu ve çocukların %41,7’sinin 

tekrarlayan suçları bulunduğu belirlenmiştir. Çocukların %12,5’inin (n=3) ceza sorumluluğunun olduğu kanaatine varılmıştır. 

Çocukların sadece %8,3’ünde (n=2) zihinsel engellilik dahil herhangi bir psikiyatrik bir bozukluk saptanmazken, psikiyatrik 

bozukluğu olanların (n=22) da en sık hafif derecede zihinsel engellilik (%58,3), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve 

davranım bozukluğu (%25) tanılarının olduğu bulunmuştur. Değerlendirilen çocukların %91,7’sine (n=22) eğitim, danışmanlık ve 

sağlık tedbirleriden en az biri önerilmiştir. 

Sonuç: Suça sürüklenen çocuklar ülkemizde hem aileler hem de toplum için önemli bir sorundur. Çocukların suça 

sürüklenmesine yol açan risk etmenlerinin multidisipliner bir yaklaşımla etraflıca değerlendirilmesi ve risk etmenlerini azaltmaya 

dönük müdahalelerin etkinliği çocukların yeniden suça yönelmelerini önlemede kritik öneme sahiptir. 

Anahtar kelimeler: Suça sürüklenen çocuk, adli psikiyatri, çocuk, ergen. 

Abstract 

Aim: In this study, it is aimed to investigate the sociodemographic characteristics, crime types and psychiatric diagnoses 

of delinquent children who has forensic psychiatric evaluations in Kocaeli University Child Protection, Implementation and 

Research Center. 

Method: The data of 24 children who had been referred for forensic psychiatric assessment by Forensic Medicine 

Department between January 2018 and May 2018 were collected retrospectively. Children's age, gender, educational status, 

age of the parents, intelligence level, crime number and type, forensic report results and psychiatric diagnosis according to 

DSM-5 were analyzed. 

Findings: It was found that 91.7% (n = 22) of the children were male and the mean age was 13.42 ± 1.17. It was 

determined that 8.3% of the children (n = 2) had normal intelligence level, the most common type of crime was theft (54.2%) and 

41.7% of the children had recurrent crimes. 12.5% of the children (n = 3) were decided to have criminal responsibility. While no 

psychiatric disorder including intellectual disability was found in only 8.3% (n = 2) of children, mild intellectual disability (58.3%), 

attention deficit and hyperactivity disorder and conduct disorder (25%) were the most common psychiatric disorders. Of the 

assessed children,  91.7% (n = 22) were proposed at least one of the education, counseling and health precautionary 

measures. 
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Conclusion: Juvenile delinquency is an important problem for both families and society in our country. The 

multidisciplinary comprehensive approach for the assessment of the risk factors that lead to the children delinquency and the 

effectiveness of the interventions to mitigate risk factors are critical to prevent recurrence of delinquency. 

Keywords: Delinquent children, forensic psychiatry, child, adolescent. 

Giriş ve amaç 

Çocuk Koruma Kanunu'na (ÇKK) göre suça sürüklenen çocuk (SSÇ); kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği 

iddiası ile hakkında soruşturma ya da kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik önlemine karar verilen 

çocuk olarak tanımlanmaktadır (Çocuk Koruma Kanunu. Tarih: 15 Temmuz 2005, Sayı: 5395). 

Suça sürüklenen çocukların ruh sağlığı merkezlerine başvurularındaki en önemli nedenlerden biri adli makamların 

çocukların ceza sorumluluğunun değerlendirilmesine ilişkin talebidir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre oniki yaşını 

doldurmamış çocukların ceza sorumluluğu yoktur (1). Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış 

çocuklarda ise çocuğun karıştığı eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin 

yeterince gelişip gelişmediğinin değerlendirilmesi beklenmekte ve gelişmemiş olması halinde ceza sorumluluğunun 

bulunmayacağı öngörülmektedir (2). 

Çocuklar ruhsal ve bedensel açıdan erişkinlerden farklı olması nedeniyle suça sürüklenen çocuğun ceza sorumluluğu 

açısından değerlendirilmesi de farklıklar barındırır. Genetik faktörlerin, psikiyatrik bozuklukların, aile, okul ve arkadaş grubu gibi 

sosyal çevrenin suça yönelmede etkili olduğu, ancak çocuğun yaşadığı olumsuz çevre koşullarının ve bu çevre koşullarıyla olan 

etkileşimin suça sürüklenmeyi arttıran en önemli faktör olduğu düşünülmektedir (2). Dolayısıyla, çocuğun ceza sorumluluğunun 

saptanabilmesi için fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimi, içinde doğup büyüdüğü çevre koşulları birlikte 

değerlendirilir (3). 

Bu çalışmada, Kocaeli Üniversitesi Çocuk Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne adli psikiyatrik değerlendirme için 

yönlendirilen çocukların sosyodemografik ve klinik özellikleri incelenmiş ve literatür eşliğinde tartışılmıştır. 

Gereç ve yöntem 

Çalışma retrospektif olarak planlanmış ve Ocak 2018-Mayıs 2018 tarihleri arasındaki 5 aylık dönemde Adli Tıp Anabilim 

Dalı tarafından Çocuk Koruma Birimine suça karıştığı iddiasıyla ceza sorumluluğunun değerlendirilmesi için yönlendirilen 24 

çocuğun dosya bilgileri incelenmiştir. 

Hastanemizde adli makamlardan yönlendirilen çocuk ve ergenlerin ilk kayıtları Adli Tıp Anabilim Dalı’nda alınmakta, ilk 

değerlendirmesi yapıldıktan sonra Çocuk Koruma Birimine yönlendirilmektedir. Adli psikiyatrik değerlendirme çocuk ve ergen 

psikiyatristi tarafından yapılırken, psikometrik değerlendirme psikolog tarafından uygulanmakta, sosyal çevreye dair bilgi alımı 

sosyal hizmet uzmanı tarafından sağlanmaktadır. Değerlendirme sürecinde okul ve aileden geribildirim alınmaya çalışılmakta, 

dava dosyası incelenmekte ve diğer uzmanlık alanlarından da bilgi alınmaktadır. 

Çalışmada; çocuğun olay tarihindeki ve değerlendirme tarihindeki yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, anne ve babasının yaşı, 

eğitimi ve çalışma durumu, aile tipi, ailede ve çevrede suça karışma öyküsü, adli psikiyatrik değerlendirmeyi tamamlamak için 

ebeveynlerden ve okuldan geribildirim alınıp alınamadığı, zeka düzeyi, suç sayısı, tipi ve özelliği, yönlendirme olup olmadığı, 

adli psikiyatrik değerlendirmeye getirilme şekli, adli rapor sonucu, DSM-5’e göre psikiyatrik tanıları incelenmiştir. 

Çalışmada elde edilen verilerin analizi SPSS v25.0 programıyla yapılmıştır. Ki-kare testi kullanılmıştır. P<0,05 anlamlı 

olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular 

Çalışmanın yapıldığı 5 aylık dönemde 26 çocuk işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı ve 

davranışlarını yönlendirme becerisinin gelişip gelişmediği sorusuyla adli psikiyatrik değerlendirme için Çocuk Koruma Uygulama 

ve Araştırma Merkezine yönlendirilmiştir. 26 çocuktan, 1 çocuk muayeneye gelmediği için, 1 çocuk dosya bilgileri eksik olduğu 

için çalışmaya alınmamıştır. 
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Çalışmaya alınan 24 çocuğun yaş ortalaması

(%8,3) kızdır. Çocukların önemli kısmının eğitimden

23’ünün (%95,8) çevresinde suça karışma öyküsünün

Tablo 2’de adli psikiyatrik değerlendirmeye

Tartışma ve sonuç 

Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi  

ortalaması 13,42 ± 1,17 olarak bulunmuştur. Çocukların 

eğitimden kopuk olduğu görülmüştür. Çocuklardan 10’unun

öyküsünün olduğu tesbit edilmiştir. Hırsızlık en sık karşılaşılan

 

değerlendirmeye ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

 

 22’si (%91,7) erkek, 2’si 

10’unun (%41,7) ailesinde, 

şılaşılan suç tipidir (Tablo 1). 
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Çalışmamızda ceza sorumluluğunun değerlendirilmesi amacıyla yönlendirilen çocukların sosyodemografik özellikleri ve 

adli psikiyatrik değerlendirme süreçleri ele alınmıştır. 

Çocuk suçluluğuyla ilgi yapılan pek çok çalışmada olduğu gibi bize başvuran çocukların da çoğu erkektir. Çevrede ve 

ailede suça karışma, parçalanmış aileden gelme, eğitim kurumlarıyla ilişkide zayıflık gibi etkenlerin çocukların suça 

yönelmelerinde önemli risk etmenlerinden olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, çalışma sonuçlarımızla paralel olarak ergenlerin suça 

karışmasında, akran etkisinin önemli olduğu bilinmektedir (4, 5). Çalışmamızda %79,2 olguda akran etkisinin olduğu 

bulunmuştur. 

Bireysel risk etmenleri göz önüne alındığında adli sisteme giren çocuklarda ruhsal bozuklukların kızlarda %73,8, 

erkeklerde %66,3 oranında bulunduğu bildirilmektedir (6). Çalışmamızda, zeka geriliği dışındaki ruhsal bozuklukların oranı 

%29,2 olmakla birlikte, tutuklu ergenlerde ebeveyn görüşmelerini sağlayamayışımız, eğitimden kopan gençlerde objektif 

değerlendirmenin önemli bir ayağı olan okul geri bildiriminin olmayışının ruhsal bozukluk oranını etkilemiş olabileceği 

düşünülmüştür. 

Çocukların işlediği iddia edilen suçların en sık olarak %54,2 ile hırsızlık ve %29,2 ile vücut dokunulmazlığına karşı suçlar 

olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar ülkemizde yapılan diğer çalışmaların sonuçlarıyla benzerlik göstermiştir (7-15). Çocukların 

%41,7’sinin tekrarlayan suçları olduğu tesbit edilmiş olup, ülkemizde yapılan çalışmalarda tekrar suça sürüklenme oranının 

%12,2-71,7 arasında değişmekte olduğu bulunmuştur (7-10). Tekrarlayan şekilde suça yönelen çocuklarda risk etkenlerinin ve 

çocukluk çağı travmalarının  daha yoğun olduğu bildirilmektedir (16). Ayrıca çocukların suç tekrarlama oranlarının bu denli fazla 

olması ilk suça sürüklenmelerinden sonra alınan önlemlerin yeterli olmadığını, daha etkin müdahale yöntemleri geliştirmeye 

ihtiyaç olduğunu düşündürmüştür. 

Çocukların olay tarihi ile değerlendirme tarihindeki yaşları arasındaki farkın 0 - 3 yıl arasında değiştiği, ortalama geçen 

sürenin 1 ± 0,8 yıl olduğu bulunmuştur. Manisa’da yapılan bir çalışmada bu sürenin ortalaması yaklaşık 9 ay bulunmuştur (17). 

Olayın üzerinden geçen zamanın artması, değerlendirmenin güvenilirliğini azaltacağı gibi dava sürecini de uzatacağı için genç 

ve ailesi için belirsizliğe ve gerilime yol açabilecektir. Değerlendirmeye getirilen çocukların %25’inin tutuklu olduğu 

düşünüldüğünde, özellikle özgürlüğünden yoksun çocuklarda değerlendirmenin hızla yürütülmesi ayrıca önem taşımaktadır. 

Çalışmaya alınan çocukların %12,5’inin ceza sorumluluğunun olduğu kanaatine varılmıştır. Ülkemizde yapılan 

çalışmalarda; Denizli’de %93,2, Antalya’da %91,4, Sivas’ta %91,2, Eskişehir’de %73,8, Elazığ’da %55,4, Muğla ve 

Kahramanmaraş’ta %29,3, Aydın’da %27,8, Trabzon’da %11, Kahramanmaraş’ta %10,8 gibi farklı oranlar bulunmuştur (7-15). 

Bu sonuçlar arasındaki farklılık suça sürüklenen çocukların değerlendirilmesinde standart ve objektif kriterlerin kullanılmayışı 

nedeniyle açıklanabilir. Değerlendirmenin multidisipliner yapılması önerilmektedir. Kliniğimizde ceza sorumluluğu 

değerlendirilirken dava dosyası ve çocuğun yaşadığı çevreye ilişkin sosyal inceleme raporları incelenmekte, aile ve ergenle ayrı 

görüşmeler düzenlenmekte, adli tıp uzmanı, çocuk ve ergen psikiyatristi, psikolog ve sosyal hizmet uzmanının yer aldığı 

değerlendirme sonucunda ekip kararı ile değerlendirme tamamlanmaktadır. 

Çalışmaya alınan çocukların %91,7’sine tekrar suça sürüklenmelerini önlemek adına eğitim, sağlık, danışmanlık ve 

bakım tedbirlerinden en az bir tanesi önerilmiştir. Suç davranışının altında yatan risk etkenlerinin kontrol edilmesine veya 

ortadan kaldırılmasına ilişkin tedbirlerin çocuk açısından koruyucu olması beklenmektedir. Ancak önerilen tedbirlere ilişkin bir 

takip ve değerlendirmenin olmaması nedeniyle önerdiğimiz tedbirlerin ne kadarının mahkemelerce hayata geçirildiğini ya da 

çocukların hayatındaki etkilerini bilmek mümkün olmamıştır. Bu nedenle, alanda yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çalışmaya alınan çocuk sayısının az olması ve çalışmanın tek merkezli olması çalışmamızın kısıtlılıklarıdır. 

Çalışmamızda bulunan sonuçların genelleştirilebilmesi için daha geniş örneklem grubunda yapılan çok merkezli çalışmalara 

ihtiyaç vardır. 

Sonuç olarak, suça sürüklenen çocuklar önemli bir toplumsal sorundur. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan risk 

etmenlerinin multidisipliner bir yaklaşımla etraflıca değerlendirilmesi ve risk etmenlerini azaltmaya dönük müdahalelerin etkinliği, 

çocukların yeniden suça yönelmerini önlemede kritik öneme sahiptir. 
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GİRİŞ 

Konversiyon Bozukluğu (KB), güçsüzlük, duyu kaybı gibi istemli motor ve duyusal işlevlerin etkilendiği, tıbbi bir durumu 

düşündüren ancak altta yatan tıbbi bir nedeni bulunmayan, psikolojik etmenlerle ilişkili olduğu düşünülen bir bozukluktur1. KB’nin 

nedenleri arasında erken dönem olumsuz yaşam olayları, travmatik yaşantılar, istismar, aile içi şiddet, kaotik aile yaşantısı, 

ebeveynle güvensiz bağlanma, duyguların ifade edilmediği, bedenselleştirmenin kendini ifade etme yöntemi olduğu aile ortamı 

gibi bir çok etmen sayılmaktadır. Aile içi çatışmalar ve iletişim sorunları çocuklarda ciddi ruhsal stres oluşturmakta, ebeveynle 

ilişkinin zayıf olduğu koşullarda çocuğun koruyucu ve stres düzenleyici sistemlerinin gelişiminde sorunlar olabilmekte; bunun 

sonucunda KB gelişebilmekte ve bu çocuklar duyguları tanımada zorluklar yaşayabilmektedir2. KB olanlarda çocukluk dönemi 

istismar ve travma öyküsünün fazla olduğu; ebeveynle erken dönem ilişkinin zayıf; aile içi sorunların ve bağlanma sorunlarının 

olduğu; daha fazla kötü muameleye kalma öykülerinin bulunduğu, bunlara bağlı olarak bazı duygu ifadelerine (üzüntü, kızgınlık 

gibi) daha duyarlı oldukları belirtilmektedir3,4,5. Olumsuz deneyimler, uygun olmayan ebeveyn tutumları ve bağlanma özellikleri 

bir yandan bazı  duyguları tanımada yanlılığa neden olurken; diğer yandan bazı duyguları birbirinden ayırt etme ve tanımada 

zorluklara neden olmakta dır2,5.  

Bu çalışmada Konversiyon Bozukluğu (KB) olan ergenlerde, duygusal, davranışsal, akran ilişkilerinin, bağlanma özelliklerinin, 

olumsuz ebeveyn ilişkilerinin ve ebeveyn bağlanma özelliklerinin duygusal bilginin bilişsel işlenmesi ve duygu tanıma becerisiyle 

olan ilişkisi araştırılmıştır.  

YÖNTEM 

Çalışmaya 12-18 yaş arasında KB tanısı konan 36 ergen araştırma grubu, 37 sağlıklı kontrol alınmıştır. Ergenlerdeki psikiyatrik 

hastalıkları taramak amacıyla Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve 

Yaşam Boyu Versiyonu (K-SADS) adı verilen yarı-yapılandırılmış tanı ölçeği kullanılmıştır. Ergenlere, bağlanma özellikleri  için 

Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri, duygu, davranış, dikkat, başa çıkma mekanizmaları için Güçler ve Güçlükler 

Anketi, yüz ifadesini algılama sürecini ve duygu tanımlamayı değerlendirmek amacıyla bilgisayar programı kullanılarak 

hazırlanan Yüz Tanıma Performans Görevi Testi uygulanmıştır. Ebeveynlere Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ), ebeveynin 

bağlanma örüntüsü için İlişki Değerlendirme Ölçeği (İDÖ) verilmiştir. 

BULGULAR 

KB’nin kızlarda, orta-alt sosyoekonomik-kültürel düzeyli ailelerde daha sık görüldüğü; bu ergenlerin ailesinde psikiyatrik hastalık 

öyküsünün ve ebeveynlerinde güvensiz bağlanmanın daha yüksek oranda olduğu; hastalık belirtilerinin başlangıcında bir stres 

etkeninin olduğu; KB’ye sıklıkla başka bir psikiyatrik hastalığın eşlik ettiği belirlenmiştir. 
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Tablo1. Ergenlerin Annelerinin Bağlanma Özelliklerinin Karşılaştırılması 

 KB Grubu Kontrol Grubu  


2 

s % S % 
Güvenli Bağlanma 11 30.6 21 56.8  

5.088* Güvensiz Bağlanma 25 69.4 16 43.2 

*: p<0,05 

KB olan ergenlerin annelerinin daha fazla güvensiz bağlanma örüntüsü gösterdiği, korkulu bağlanma puanının kontrol grubuna 

göre daha yüksek olduğu bulunmuştur(p<0.05)(Tablo 1.). KB grubunda 34(%94.6) ergende bir ya da birden fazla risk etmeni 

saptanmıştır. Ergenlerin 26’sında (%72) aile ile ilgili sorunlar (anne-baba ayrılığı, ebeveyn kaybı, ailede psikiyatrik hastalık 

öyküsü, aile fertlerinin süregen hastalığı, aile içi şiddet ve geçimsizlik), 10(%27.7) ergende akademik sorunlar, 9(%25) ergende 

arkadaş ilişkilerinde zorluklar, 10(%27.7) ergende bireysel güçlükler (performans kaygısı, çekingen mizaç özellikleri) risk etmeni 

olarak belirlenmiştir. Sadece 1 ergende cinsel istismar belirlenmiştir. 

Tablo2. Ergenlerin Aile Değerlendirme Ölçeği Puanları Karşılaştırması 

ADÖ’nün Alt Ölçekleri KB Grubu Kontrol Grubu U 

Problem Çözebilme 1.83 (1.17-3.33) 1.50 (1-3.17) 381* 
İletisim 1.95 (1.10-3.22) 1.56 (1-3.67) 374* 
Roller 2.23 (1.45-3.64) 2 (1.18-2.91) 426.5* 
Duygusal tepki verebilme 1.83 (1-3.5) 1.33 (1-3.5) 327* 
Duygusal katilim 2.50 (1.86-3.71) 2.29 (1.57-2.86) 394.5* 
Davranış kontrolü 2.11 (1.33-3) 1.89 (1.11-3) 451.5* 
Genel işlevsellik 1.75 (1.08-3.67) 1.33 (1-2.67) 384.5* 

*:p<0.05 

 

KB grubunda duygusal zorluk, davranış sorunları, dikkat eksikliği yüksek bulunurken (p<0.05); aile işlevselliğinin bozuk olduğu, 
yaşam olaylarıyla baş etmekte zorlandıkları, bellek-dikkat performanslarının olumsuz etkilendiği, duygu ifadelerini doğru tanıma 
becerilerinin yetersiz olduğu saptanmıştır(Tablo2.). Regresyon analiz sonuçlarına göre EABE anneye bağlanma puanı ile ADÖ 
genel işlevsellik puanı arasında anlamlı ilişki gözlenmiştir. Ergenin anneye bağlanmasının aile işlevselliğini etkilediği, bağlanma 
gücü azaldıkça aile işlevselliğinde bozulma olduğu belirlenmiştir (Değişimine katkısı; %24:R2 değeri) . 

Gruplar arasında üzüntü, korku, şaşkın ve kızgın yüz ifadelerini tanımaları açısından fark bulunmamıştır. Nötral ve mutlu yüz 
ifadelerini tanıma oranı, KB grubunda düşük bulunmuştur. Ayrıca nötral olan yüz ifadelerini tanımada yanlılık gösterdikleri, daha 
çok yanlış olarak «üzüntü» ve «kızgınlık» olarak adlandırdıkları tespit edilmiştir. Olumsuz olan (korku, kızgınlık, üzüntü duyguları 
toplamı) duyguları tanıma açısından gruplar arasında fark saptanmazken; olumsuz olmayan (mutluluk, şaşkınlık, nötral duygu 
toplamı) duyguların tanınması KB grubunda daha düşük bulunmuştur. 

Tablo 3. Ağız, Kaş-Göz ve Tüm Yüz Bölgesinden Yüz İfadelerini Tanımadaki Toplam Doğru Sayılarının Karşılaştırılması 

Duygu İfadeleri 
 KB Grubu s 

(%) 
Kontrol Grubu s 

(%) 


2  

Mutluluk 
Doğru 207 (95.8) 221 (99.5) 

6.777* Yanlış 9 (4.2) 1 (0.5) 

Üzüntü 
Doğru 112 (51.9) 118 (53.2) 

0.074 Yanlış 104 (48.1) 104 (46.8) 

Korku 
Doğru 33 (15.3) 43 (19.4) 

1.278 Yanlış 183 (84.7) 179 (80.6) 

Şaşkınlık 
Doğru 166 (76.9) 185 (83.3) 

2.889 Yanlış 50 (23.1 ) 37 (16.7) 

Kızgın 
Doğru 164 (75.9) 180 (81.1) 

1.726 Yanlış 52 (24.1) 42 (18.9) 

Nötral 
Doğru 149 (69.0) 185 (83.3) 

12.454** 
Yanlış 67 (31.0) 37 (16.7) 

*: p<0,05, **: p<0,001 
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TARTIŞMA 

Yazında Konversiyon Bozukluğu (KB) belirtilerinde kişilerarası  çatışma, kayıp ya da travma gibi güçlü duygusal tepkilere neden 

olan olayların rol oynadığı vurgulamasına karşın bugün artık erken dönem ebeveynle ilişkinin yani bağlanma örüntüsünün strese 

karşı bireysel cevabı şekillendirdiği bilinmektedir. Bebeğin erken dönem ebeveyn ile olan ilişkisi; ebeveynin bağlanma örüntüsü, 

evlilik doyumu, sosyal destek, baş etme mekanizması, aile işlevselliği, aile içi dinamiklerle yakından ilişkilidir. Aslında KB 

oluşumunu açıklamak için çoklu modeller önerilmekte, fizyolojik, psikolojik ve bütünleştirici olarak nörolojik açıdan 

değerlendirmeye ihtiyaç olduğu bildirilmektedir. 

Çalışmada yazınla uyumlu olarak KB’nin kızlarda ve alt-orta sosyoekonomik düzeyli ailelerde daha sık olduğu, belirtinin 

başlamasından önce aile ve arkadaşlar ile yaşanan ilişki sorunları, okul ile ilişkili stres etkenleri bildirilmiştir. Ebeveynlerin 

güvensiz/korkulu bağlanma özellikleri gösterdikleri, aile içi çatışmaların ve stres faktörlerinin daha fazla olduğu, bunun çocuğun 

bağlanma özelliğini ve stresle baş etme yöntemlerini olumsuz etkilediği saptanmıştır1,2. Ergenlerin belirtiler nedeniyle okula 

devam etmekte zorlandığı, okul yönetiminin ve öğretmenlerin hastalık ile ilgili bilgilerinin yetersiz olduğu ve durumu uygun ele 

alamadıkları görülmüştür. Aileler de belirtinin kaygı verici olması, aile işlevselliğinin bozuk olması nedeniyle hastaları günlük 

yaşama ve okula devam etmeye yeterince teşvik edememiştir. 

Bu çalışmada KB olan ergenlerin, dikkat, duygusal ve davranışsal alanlarda zorluk yaşadıkları, bu nedenle ergenlerin yaşam 

olayları ile baş etmekte zorlandıkları, dikkat performanslarının olumsuz etkilediği, erken dönem ebeveynle olan ilişki aracığıyla 

kazanılan duygu tanıma becerisi açısından; olumsuz hissettirmeyen duyguları anlamlandırma ve doğru tanıma becerilerinin 

yetersiz olduğu saptanmıştır3,4,5. Ayrıca yazınla uyumlu olarak duyguları doğru tanımada zorlandıkları, duyguları tanımada 

yanlılık gösterdikleri, nötral olan duyguları daha çok «üzüntü» ve «kızgınlık» olarak adlandırdıkları, duyguları doğru tanıma 

hızlarının anlamlı olarak daha uzun sürdüğü belirlenmiştir2,3,5. Bu durum ebeveynle erken dönem ilişkinin soğuk, uzak ya da 

duygusal ilişkinin yetersiz olabileceğini, olumsuz deneyimlerin duygu tanımaya etkisini desteklemektedir. 

Bu sonuçlar; KB olan ergenlerin çok boyutlu bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini, klinisyenlerin yalnızca belirtilere 

odaklanmak yerine belirtilerle ilişkili olabilecek değişkenleri, erken dönem travmatik yaşantıları, ebevenyle ilişkili deneyimleri, 

ebeveynin bağlanma örüntüsünü, aile içi dinamikleri, aile işlevselliği gibi çocukların bağlanma örüntülerini etkileyen etmenleri ele 

almasının tedavi sürecine ve hastalığın seyrine katkı sağlayacağını düşündürmektedir. 
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GİRİŞ 

Kısaca Arap Baharı diye tanımlanan, 2010 sonrası Arap ülkelerinde ardı ardına ortaya çıkan ve birçok ülkede önemli siyasi 

sonuçlar doğuran zincirleme isyan dalgası, Ortadoğu’da sarsıcı bir etki yaratmış, sınır komşumuz Suriye’ de de kanlı bir iç 

savaşa dönüşmüştür (1,2). Süreçte 2013 Haziran’ında bağımsız bir örgüt olduğunu ilan eden IŞİD iç savaşın önemli 

aktörlerinden olup mezhepçi argümana başvuran örgütlerin en başında gelmektedir. Sadece Sünni olmayanlara karşı değil, 

kendi dayattığı İslam anlayışına bir şekilde uymayan, başta Sufiler olmak üzere tüm grupları tekfir eden IŞİD hızla büyüyerek 

Suriye’de en fazla toprak kontrol eden örgüt haline gelmiştir. Çoğunluğu Suriye toplumu ile alakasız ve Suriye ya da Suriyeliler 

için savaşmayan yabancı savaşçılardan oluşan örgüte, örgütün iddia ettiği cihad ya da İslam devleti kurma gibi amaçlarla 

ülkemizden de katılanlar olmuştur (3). Bu sunumda Konya’ dan bir anne ve 5 yaşında kız ve 8 yaşında erkek olmak üzere  iki 

çocuğunun IŞİD’e katılmak amacı ile önce Cerablus sonra Telafer ile devam eden yolculuğu, göç yolunda ve yaklaşık 3 yıl 

orada yaşanılan travmatik süreçleri, Türkiye’ye geri dönüşü ve halihazırdaki ruhsal durumları ele alınmıştır. 

OLGU 

Babaları tarafından birimimize son 3 yılda yaşadıkları yoğun travma nedeniyle olası travma açısından değerlendirilmesi için 

getirilen iki kardeş ile ayrı ayrı görüşüldü. Erkek ve kız kardeşin fiziksel gelişimi yaşıtları ile uyumluydu. Ana ve ara renkleri 

biliyorlardı. Haftanın ay ve günlerini, mevsimleri öğrenmişlerdi, bilişsel gelişimleri yaşları ile uyumluydu. Anne orada, baba 

burada ikinci kez evlilik yapmışlardı. Türkiye’ye dönüşte anne yargılanmış çocuklar babalarına teslim edilmişti. Özellikle kız 

kardeş ilk muayene de göz teması az ve iletişmi kısıtlıydı. İlk görüşmede iletişim kurulamadı. İkinci görüşmede Suriye'de 

yaşadıkları olaylarla ilgili kısıtlı bilgi verdi. Anne ile yapılan görüşmelerde Suriye’ de evde eğitim aldıkları, yaşıtlarıyla oyun 

oynayıp ilişkilerinin iyi olduğu öğrenildi. Çocuklar Suriye'de okuma ve yazmayı öğrenmemişlerdi. Suriye'de neler yaptıkları ile 

ilgili konuşmalarda arkadaşları ile oyun oynadıkları, resim çizdikleri ve anneleri ile vakit geçirdikleri anlaşıldı. Her iki kardeşe de 

herhangi bir farmakolojik tedavi başlanmadı. Kliniğimize 6 ahfta süreyle haftalık düzenli görüşmeler yapıldı, ebeveynlere PTSB 

gelişmemesi yapılması gerekenler anlatıldı. Halihazırda erkek kardeş ilkokul 1.sınıfa, kız kardeşin ise anasınıfına başlamış 

herhangibir psikopatoloji saptanmadı.  

TARTIŞMA 

Olgularımızdan yola çıkarak savaş ve göç süreçlerinde psikopatoloji gelişimine yol açan ve psikopatolojiden koruyan faktörlerin 

irdelenmesi amaçlanmıştır. Konya’dan gizlice sınırı geçerek örgüte katılma süresi, hiç bilmedikleri bir kültürün içine 

sürüklenmeleri, sınırı geçerken bilmedikleri evlerde bilmedikleri insanlarla ölüm tehdit altında gecelemeleri en ağır PTSB gelişimi 

için risk iken; süreçte çocukların ebeveynlerinden hiç ayrılmamış olmaları, sınırı geçtikten sonra Suriye’de kaldıkları süre içinde 

görece stabil bir ortamda rutin bir hayat sürmeleri, üvey babanın kötü olmayan muamelesi, arkadaş çevresi ve oyunun yeterli 

düzeyde olması, savaş ve bombalardan görece uzak olup bizzat tanıklık yapmayışları, ülkemize dönüşte babanın sahiplenici ve 

koruyucu tutumu ve premorbid dönemde nispeten stabil bir aile ortamı ile güvenli bağlanmanın gelişmiş olması PTSB yada 

başka bir psikopatolojinin ortaya çıkışını engellemiş gözükmektedir. Küçük bedenlerin büyük tanıklığı rezilyans faktörlerin 

yeterliliği nedeniyle kesitsel bakışla korunmuştur. 
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Giriş 

Türkiye’de yetersiz sosyal desteğe sahip çocuk ve ergenlerin tedaviye ulaşabilmeleri ve tedaviyi idame ettirebilmelerini  için 

tedaviyi yasal olarak zorunlu kılan “sağlık tedbiri” sistemi uygulanmaktadır. Sağlık tedbiri sisteminin tedaviye ulaşma ve tedaviyi 

idame ettirme açısından avantajları bu güne kadar araştırılmamıştır. Bu çalışmada Ordu ilinde sağlık tedibiri kapsamında 

değerlendirilen çocuk ve ergenlerin sosyodemografik ve klinik açıdan değerlendirilmesi ve yasal olarak zorunlu kılınan tedaviye 

devam oranlarının araştırılması amaçlanmıştır.  

Yöntem 

2010-2018 yılları arasında sağlık tedbiri kapsamında değerlendirilen 111 çocuk ve ergen çalışmaya dahil edilmiştir. Dosyalar 

geriye dönük olarak taranmış, sosyodemografik ve klinik değişkenler ile vakaların tedavi seanslarına düzenli olarak katılıp 

katılmadıkları veritabanına kaydedilmiştir. İstatistiksel analizler için SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. 

Bulgular 

Ortanca yaşları 11,2 olan 111 çocuk ve ergenin verileri analiz edilmiştir. Örneklemin %54,5’i kız (n=61),  %44.6’sı  (n=50) ise 

erkekti. 91 (%81.3) çocuk, bir çocuk ve ergen psikiyatri kliniğinde, 14 çocuk ise (%12,5) pediatric kliniklerinde, 6 çocuk ise 

(%5,4) farklı kliniklerde değerlendirilmişti. En sık sağlık tedbiri nedeni bakımsızlık/ihmal (%29,5) ve cinsel istismardı (23,2). 41 

çocuk (%36,6) tedavi seanslarına düzenli katılım gösterirken 70 çocuk (%62,5) tedavi seanslarına katılım göstermemişti. 

Sonuç 

Bulgularımıza göre sağlık tedbiri kapsamında değerlendirilen vakaların çoğu tedaviye düzenli katılım göstermemektedir. Bu 

sonuçlar doğrultusunda ülkemizde uygulanan sağlık tedbiri sisteminin ihtiyaç duyan çocuklarda sağlık hizmetlerine ulaşım 

konusunda sürekliliği sağlayamadığı görülmektedir. Konuyla ilgili ileri araştırmaların yapılması önerilir. 
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GİRİŞ-AMAÇ  

Çocuk istismarının bir çeşidi olan fiziksel istismarın; başlıca ölüm nedenlerinden biri kafa travmalarıdır. Kaza dışı kafa 

travmaları; çocuklukta en sık hayatın ilk bir yılında görülmekle birlikte bebeklik döneminin en sık doğal olmayan ölüm nedenidir. 

Çocuklarda kaza dışı kafa travmalarının en sık görülen alt grubu “sarsılmış bebek sendromu” olgularıdır. Sarsılmış bebek 

sendromu (SBS); bebeklerin ekstremite ve toraks bölgelerinden tutularak sarsılması sonucu başlıca retinal kanama, kemik 

kırıkları, subdural ve subaraknoid kanama, diffüz aksonal zarara neden olan çocuk fiziksel istismarının bir türüdür. Oluşan 

zedelenme; başın ve ona göreceli olarak sabit kalan boynun hızlı ve tekrarlayan fleksiyon, ekstansiyon ve rotasyon 

hareketleriyle oluşur. Sarsmanın şiddeti ve uygulanan güce, fırlatmanın varlığına ve tedaviye ulaşma zamanına bağlı olarak 

zedelenmenin derecesi farklılık gösterir. Genellikle bebek göğüs, kol ve omuzdan tutularak kuvvetlice sarsılabileceği gibi 

nadiren bacaklarından tutularak da sarsılabilir. Bebek saniyede yaklaşık 2-4 kez sarsılabildiği gibi 5-20 kez sarsıldığı da 

bildirilmektedir. Sarsmayla birlikte beyin nispeten daha durağan olan dura ve kafatası içinde hareketlenerek; yapılar arasında 

oluşan zaman farkıyla beyin dokusunda doğrudan travma, hasar ve kan damarlarında yırtılma meydana gelir. Böylece kafa içi 

kanama meydana gelir. Sarsılmış Bebek Sendromunda en sık görülen kafa içi bulgu subdural kanama olup; genellikle 

hemisferler arasında subdural mesafede belirgin (2-15 ml) kan birikimi görülür. Ayrıca subdural kanama, beyin ödemi ve beyin 

hasarına sekonder olarak kafa içi basınç artışı meydana gelir. Sarsılmanın etkisiyle retinal damarlarda gerilme ve kopmaya 

bağlı kanama oluşabilir. Bu olgularda nörolojik hasar ve ölüm genellikle, iskemi ve kontrol altına alınamayan beyin ödemi 

nedeniyle meydana gelir. Fizik muayenede sıklıkla dışarıdan görünen bir bulgu saptanamaz. Travma öyküsü olmadan saptanan 

retinal kanamalar SBS’yi işaret eder.  

Bu çalışmada SBS’na bağlı bebek ölümlerinde makroskobik ve mikroskobik otopsi bulgularını değerlendirmeyi 

amaçladık.  

YÖNTEM  

 Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı’nda 1 Ocak 2013-31 Aralık 2017 tarihlerinde otopsisi yapılan ve SBS olduğu 

belirlenen 4 olgu değerlendirildi.  

OLGULAR VE TARTIŞMA  

  Olgularımızın en küçüğü 28 günlük, en büyüğünün 20 aylık olduğu, olguların 3’ünün sağlık merkezine arrest olarak 

başvurduğu tespit edildi. Kafa travmaları çocukluk döneminde erişkinden farklı olarak; beyin dokusunun vücuda göre büyük 

olması ve yüksek oranda su içermesi, ince ve elastik bir kafatasının içinde bulunması, kafatasının kemikleşmemiş olması ve 

sütürlerin kapanmamış olması nedeniyle farklılık gösterir. Histopatolojik incelemede; literatürle uyumlu olarak olguların 

tamamında yaygın subaraknoidal kanama ve 3 olguda subdural kanama tespit edildi. Histopatolojik olarak optik disk ve distal 

optik sinirin germe ve yırtılma kuvvetlerinden en çok etkilenen bölgeler olması nedeniyle, şüphelenilen olgularda bu bölgelerden 

örneklemeler yapılması gerekir. Retinal kanamanın SBS olgularında %50-100 oranında görüldüğü, çoğunlukla retinanın tüm 

katlarını tuttuğu ve bilateral olduğu bildirilmektedir. Olgularımızda benzer olarak 1 olguda unilateral, 2 olguda bilateral optik sinir 

çevresinde taze kanama ve göz küresinde retinal kanama belirlendi.  

SONUÇ  

Sonuç olarak; bebek otopsilerinde SBS tanısının unutulmaması gerektiği, şüphelenilen olgularda tanının konulabilmesi 

için; doğru makroskobik-mikroskobik değerlendirmeler ve örneklemelerle desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
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Giriş: Travma  kavramı  bireyin  ruhsal  ve bedensel  varlığını  sarsan,  inciten,  yaralayan, kişinin mevcut baş etme yöntemleri 

ile üstesinden gelemediği her  türlü  olayı adlandırmak  için  kullanılmaktadır.(4) 18. yüzyılda ve öncesinde travmanın psikolojik 

etkisinin olduğu düşünülmemiş ve travma sonrası psikolojik sorun yaşayan kişilerin mental bir hastalığı olduğuna inanılmıştır. 

Travmanın psikolojik etkileriyle ilgili ilk araştırmalar ise histeri rahatsızlığı olan hastalarla yapılmıştır. Hem gazi derneklerinin 

çalışmaları hem de kadın hakları savunucularının şiddetin etkileri üzerine yaptıkları sosyal çalışmalar psikiyatristlerin travma 

konusunu tekrar değerlendirmelerini sağlamıştır; bu çalışmalardan elde edilen sonuçların değerlendirilmesiyle travmanın 

psikiyatrik bozukluğa yol açtığı bilimsel olarak kabul görmüştür. Psikopatolojinin  ortaya çıkışı travmaya ilişkin etmenlere ek 

olarak travma öncesi yatkınlık ve travma sürecindeki çevresel etmenler tarafından da belirlenmektedir.(4) Rezilyans kavramı ise 

olumsuzluklara karşı hazırlıklı olma, stres ve travmayla başa çıkabilme, yıkıcı deneyimlerden bir şeyler öğrenerek başa çıkma 

ve gelişme kapasitesidir.(1) Bu yazıda rezilyansın önemini hatırladığımız bir olgu paylaşacağız. 

Olgu: 16 yaşında erkek hasta 5 gün kadar önce, daha önce tanımadığı 17 yaşlarında biri tarafından tehdit edilerek 

arkadaşlarından uzaklaştırılmış, bir evin bodrumunda 14 yerinden bıçakla yaralanmıştı.  Grade 4 böbrek laserasyonu, sağ 

akciğerde pnömotoraksı, bukkal perforasyonu, her iki alt ekstremitede, sternumda ve sırtında kesileri mevcuttu. Travmanın 

boyutu düşünülerek sertralin 25 mg/gün başlandı, haftalık görüşmelerde sinirlilik, alınganlık, travmanın konuşulduğu 

ortamlardan uzaklaşma, flashbackler, aşırı uyarılma hali, anksiyöz duygulanım eklendi. Yazdığı rapor üzerinden travma 

detaylandırıldı, verbalizasyon sağlandı. Anne yoğun kaygısı ve müdahaleci tutumu nedeniyle psikiyatriye yönlendirildi. Sertralin 

tedavisi kademeli olarak 100 mg/gün e çıkıldı. Travmadan yaklaşık 1 ay sonra okuluna döndüğünde, tüm akranları ve 

öğretmenleri oldukça destekleyici bir ortam sağladılar. Ancak, bir süre sonra arkadaşlarının onu suçlamaya başlamaları ve 

kendisini koruyabileceği imaları travma ile baş etmesini olumsuz etkiledi. Görüşmeler sırasında anne ve babanın tutumları, 

hastanın travma sonra değişen şemaları, travma sonrası kazanımları konuşuldu. 4 aylık terapi süreci sonunda aşırı uyarılmışlık 

belirtileri, tahammülsüzlük, kabuslar, kaçınmalar kayboldu, travmayla ilgili sohbetlerde mizah kullanmaya başladı. 

Tartışma: Travmaya uğrayan kişilerin tümünde psikopatoloji meydana gelmemektedir.(3) Travmalardan etkilenen çocuklara 

karşı etkilenmeyen çocukların özelliklerini araştıran çalışmalar bu çocukların çevreden yardım isteme becerileri olan, duygusal 

ve bilişsel esnekliği, olumlu bir benlik algısı olan, çevrelerini olumlu algılayan, sıcak ve yakın ilişkilerin sürdüğü olumlu bir aile 

ortamı olan çocuklar olduğunu göstermektedir.(1,2,3) Olgumuzda olduğu gibi aile ortamının önemine rağmen ebeveynlerin 

sıklıkla travmatik durumlarda nasıl davranacaklarını bilemedikleri görülmüştür. 

Sonuç:  Dayanıklılık, beyin hasarına cevap olarak gelişen nöral plastisiteye benzer bir biçimde, bireylerin ağır stres sonrası 

işlevsel iyileşmesi olarak tanımlanmaktadır.(2) Rezilyans sağlayan özelliklerin bir kısmı kalıtımsal olsa bile bir kısmı da 

çocukluktan başlayarak edinilen becerilerle geliştirilebilir.(1) Dayanıklılık, bireyin “sahip olduğu” birşey olmaktan çok, birçok 

etken tarafından belirlenen, sabit veya değişmez olmayan bir gelişimsel süreçtir.(1) Bu bağlamda; koruyucu ve tedavi edici 

müdahaleler için yol gösterici bir kavram olarak, olgumuzda bizi heyecanlandıran rezilyans kavramı araştırılmaya değerdir. 
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ÖZET 

İhmal ve istismarın çocuklarda pek çok ruhsal soruna yol açtığı bilinmektedir. Ancak, ülkemizde haklarında sağlık tedbiri alınan, 

korunma ihtiyacı bulunan çocuklar ile ilgili çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmada Kocaeli ilinde ailesi yanında kalmakla 

birlikte, korunma ihtiyacı bulunması nedeniyle hakkında sağlık tedbiri alınan çocukların klinik özelliklerinin araştırılması; 

taşıdıkları ruhsal bozuklukların, zeka düzeylerinin ve ilaç kullanım özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Araştırmaya Ocak-Şubat 2018 aralığında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D.’de 

sağlık tedbiri kararı nedeniyle takip edilen ve aile yanında barınan 55 hasta ve aynı klinikte daha önce en az bir kere 

değerlendirmesi mevcut olan, benzer yaş ve cinsiyette, hakkında tedbir kararı bulunmayan 55 hasta dâhil edilmiştir. Sosyo-

demografik ve klinik özellikler hastaların dosya bilgilerinden elde edilmiştir. DSM 5 kriterleri-ne göre, en az iki değerlendirme 

sonucunda klinisyen tarafından netleştirilen tanılar karşılaştırmaya alınmıştır. Sözel, performans ve toplam zeka düzeylerinin 

karşılaştırılması, WISC-R test sonucu bulunan, örneklem grubunda 36 hasta, kontrol grubunda 41 hasta arasında yapılmıştır.  

Sağlık tedbirli çocuklarda, sağlık tedbirli olmayan çocuklara göre; davranım bozukluğu, zekâ geriliği ve travma sonrası stres 

bozukluğu tanılarının daha yüksek oranda olduğu, DEHB tanısının daha düşük oranda görüldüğü, daha az oranda psikotrop ilaç 

kullandıkları, sözel ve toplam zeka puan ortalamalarının daha düşük olduğu, daha yüksek oranda olumsuz yaşam olayına 

maruz kaldıkları saptanmıştır.  

Bulgularımız gerek ihmal, istimara uğrayan gerekse suça sürüklenen çocuklarda ruhsal sorunların çok yüksek oranda 

görüldüğüne dair yazın bilgisiyle örtüşmekte ve korunma ihtiyacı olan çocukların özellikleri göz önünde bulundurulduğunda 

ruhsal açıdan değerlendirilmelerinin önemine işaret etmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Sağlık tedbiri, klinik özellikler, ruhsal tanılar, zeka düzeyi 

 ABSTRACT 

Neglect and abuse are known to cause many mental problems in children. However, in our country, studies on children in need 

of protection and health care is taken in their rights are very limited. In this study, it is aimed to investigate the clinical 

characteristics and to compare mental disorders, intelligence levels, and drug use characteristics of children with health care 

protection in Kocaeli province, staying with the family 

The study was conducted between January-February 2018 at Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Child and 

Adolescent Psychiatry. 55 patients who were living with family and followed up due to health care protection and 55 patients 

with no protection, at the same age and sex and at least assessed once at the same clinic were included. Socio-demographic 

and clinical characteristics were obtained from patient file information. According to DSM 5 criteria, at least two evaluations 

clarified by the clinician were used to compare the diagnoses.  Comparisons of verbal, performance, and total intelligence levels 

were made among 36 patients in the sample group and 41 patients in the control group with a WISC-R test result. 

When clinical characteristics were compared, it was found that children with health care protection; had higher diagnostic rates 

of conduct disorder, mental retardation and posttraumatic stress disorder, less had ADHD, less psychotropic drug use, lower 

verbal and total intelligence mean scores, more had a negative life experiences.  
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Our findings overlap with the knowledge that mental problems are seen at a very high rate in neglected and delinquent children 

and point out the importance of psychological assessments when the characteristics of children who need protection are taken 

into consideration. 

  Key words: health care protection, clinical characteristics, psychopathologies, intelligence levels 

  

GİRİŞ ve AMAÇ 

  Ülkelerde, çocukların iyilik halini tehdit eden risk faktörleri karşısında, çocukların gereksinimlerini karşılamak, çocuk 

ihmallerini ve çocuk istismarını önlemek hedefiyle, çocuk koruma sistemleri, çağdaş toplumsal refah sistemlerinde yerlerini 

almışlardır.1,2 Ülkemizde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile, korunmaya muhtaç ve suça sürüklenen çocuklar tanımlanmış, 

çocukların korunmasına yönelik alınabilecek koruyucu-önleyici tedbir kararlarını belirtilmiştir. Kanunda sağlık tedbirinin “çocuğun 

fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbi bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık 

yapan maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına” yönelik olduğu belirtilmektedir.3 

  Korunmaya muhtaçlık ve suça sürüklenme açısından dezavantajlı çocukların, dolayısıyla tedbir kararı alınan çocuk ve 

ailelerinin risk faktörlerinin belirlenmesine, meslek elemanları tarafından riskli çocuk ve ailelerin saptanarak erken müdahalelerin 

planlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmamızda sağlık tedbirli olma ile klinik özellikler arasındaki ilişki değerlendirmeye 

çalışılmış; çocukların korunmaya muhtaçlığı açısından öngörücü belirteçleri saptamak ve sağlık tedbiri alınması açısından riskli 

hastaları önceden belirleyerek tedavi altına almak amacıyla tasarlanmıştır.  

YÖNTEM 

  Çalışmanın başlatılması ve dosya bilgilerinin incelenmesi amaçlı gerekli izinler alınmıştır. Kocaeli Üniversitesi Çocuk ve 

Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda takip edilmekte olan, Ocak 2018-Şubat 2018 tarih aralığında tarafımıza 

başvuran, haklarında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında sağlık tedbiri alınan, kurum bakımında olmayan hastalar 

içerisinden sosyo-demografik ve klinik özelliklerine dosya bilgilerinden ulaşılabilen 55 hasta örneklem grubu olarak çalışmaya 

dahil edilmiştir. Kontrol grubu Ocak 2018-Şubat 2018 tarih aralığında Kocaeli Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Polikliniği’ne ayaktan başvuran, benzer yaş ve cinsiyetteki, hakkında herhangi bir tedbir kararı bulunmayan, daha 

önce tarafımızca en az bir kere değerlendirmesi mevcut olan, dosyasında istenen sosyo-demografik ve klinik bilgilerine 

ulaşılabilen 55 hasta polikliniğe başvuru sırasında göre kontrol grubuna alınmıştır. 

  Her iki gruptaki çocukların, en az iki görüşmede tamamlanan psikiyatrik değerlendirmeleri sonucunda DSM-5 tanı 

kriterlerine göre klinisyen tarafından netleştirilen ruhsal tanıları, zeka düzeyleri(Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-Yeniden 

Gözden Geçirilmiş Formu/WISC-R sonuçları), psikotrop ilaç kullanımları ve olumsuz yaşam olayı öyküsü(istismar, boşanma, 

yakın kaybı ve yakınının travma mâruziyetini içeren) gibi klinik özellikleri gruplar arasındaki farklılıkları anlamak adına 

karşılaştırılarak, sağlık tedbiri alınması ile ilişkili faktörler anlaşılmaya çalışılmıştır. 

  İstatistiksel değerlendirme, SPSS 22.0 paket programı ile yapıldı. Gruplar arasındaki farklılık normal dağılıma sahip 

olan nümerik değişkenler için student-t testi ile, normal dağılıma sahip olmayan nümerik değişkenler için ise Mann Whitney U 

Testi ile belirlendi. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiler ise Fisher Exact Ki-kare, Yates Kikare ve Monte Carlo Kikare analizi 

ile değerlendirildi. İki yönlü hipotezlerin testi için p<0.05 istatistiksel önemlilik için yeterli kabul edildi.  

BULGULAR 

Örneklem grubundan 36 hastanın kontrol grubundan ise 41 hastanın WISC-R ile ölçülmüş olan zekâ düzeyleri karşılaştırmaya 

alınmış, sonuçlar Tablo 1’de özetlenmiştir. Sağlık tedbirli çocukların, sağlık tedbiri olmayan çocuklara göre istatistiksel açıdan 

anlamlı şekilde, sözel ve toplam zekâ düzeylerinin daha düşük olduğu saptanmıştır (sözel p=0,013, toplam p=0,008).  

Performans zekâ puan ortalamasının örneklem grubunda 84,52±20,46, kontrol grubunda ise 91,68±11,87 olduğu ancak gruplar 

arası bu farkın istatistiksel anlamlılığa ulaşmadığı görülmüştür (p=0,071). 
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 Tablo 1: Katılımcıların WISC-R İle Ölçülen Zekâ Düzeyleri 

WISC-R PUANLARI ÖRNEKLEM KONTROL 
P 

ORT. MED. 25.-75. P. ORT. MED. 25.-75. P 

SÖZEL ZEKÂ 36 79,11 20,36 41 88,90 11,28 0,013 

PERFORMANS ZEKÂ 36 84,52 20,46 41 91,68 11,87 0,071 

TOPLAM ZEKÂ 36 80,02 19,59 41 90,00 9,61 0,008 
  *Student t testi 

   

Klinik özellikler içerisinde katılımcıların ruhsal tanıları, psikotrop ilaç kullanımları ve olumsuz yaşam olayları incelenerek 

Tablo 2’de özetlenmiştir. Sağlık tedbirli çocuklarda istatistiksel açıdan anlamlı şekilde; zekâ geriliği(MR), davranım 

bozukluğu(DB) ve travma sonrası stres bozukluğu(TSSB) tanılarının daha yüksek oranda görüldüğü saptanmıştır (MR p=0,001, 

DB p=0,003, TSSB p=0,032). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu(DEHB) tanısının sağlık tedbirli grupta %45,5 oranında 

görülmesine karşın bu oranın kontrol grubuna kıyasla daha düşük olduğu saptanmıştır (p=0,002). Sağlık tedbirli çocukların 

istatistiksel açıdan anlamlı şekilde daha az psikotrop ilaç kullandıkları, daha yüksek oranda olumsuz yaşam olayı yaşadıkları 

saptanmıştır (p<0,001).  

 
  Tablo 2: Katılımcıların Ruhsal Tanı, Psikotrop İlaç kullanımı ve Olumsuz Yaşam Olayı Yaşama Durumları 
 ÖRNEKLEM KONTROL P 

N % N % 

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU VAR 25 45,5 42 76,4 0,002 
YOK 30 54,5 13 23,6 

ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU VAR 12 21,8 15 27,3 0,658 
YOK 43 78,2 40 72,7 

KARŞIT OLMA KARŞI GELME BOZUKLUĞU VAR 6 10,9 12 21,8 0,198 
YOK 49 89,1 43 78,2 

DEPRESİF BOZUKLUKLAR VAR 6 10,9 12 21,8 0,198 
YOK 49 89,1 43 78,2 

DAVRANIM BOZUKLUĞU VAR 12 21,8 1 1,8 0,003 
YOK 43 78,2 54 98,2 

MENTAL RETARDASYON VAR 11 20 0 0 0,001 
YOK 44 80 55 100 

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU VAR 8 14,5 1 1,8 0,032 
YOK 47 85,5 54 98,2 

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI VAR 4 7,3 5 9,1 1,000 
YOK 51 92,7 50 90,1 

İLETİŞİM BOZUKLUKLARI VAR 2 3,6 3 5,5 1,000 
YOK 53 96,4 52 94,5 

OKB VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR VAR 2 3,6 2 3,6 1,000 
YOK 53 96,4 53 96,4 

PSİKOTİK BOZUKLUKLAR VAR 2 3,6 2 3,6 1,000 
YOK 53 96,4 53 96,4 

MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI VAR 3 5,5 0 0 0,243 
YOK 52 94,5 55 100 

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU VAR 1 1,8 1 1,8 1,000 
YOK 54 98,2 54 98,2 

MOTOR BOZUKLUKLAR VAR 2 3,6 0 0 0,495 
YOK 53 96,4 55 100 

CİNSEL DİSFORİ VAR 1 1,8 1 1,8 1,000 
YOK 54 98,2 54 98,2 

KONVERSİYON BOZUKLUĞU VAR 0 0 2 3,6 0,495 
YOK 55 100 53 96,4 
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BİPOLAR BOZUKLUK VAR 0 0 1 1,8 1,000 
YOK 55 100 54 98,2 

UYUM BOZUKLUKLARI VAR 1 1,8 0 0 1,000 
YOK 54 98,2 55 100 

PSİKOTROP İLAÇ KULLANIMI VAR 25 45,5 49 89,1 <0,001 
YOK 30 54,5 6 10,9 

OLUMSUZ YAŞAM OLAYI ÖYKÜSÜ VAR 43 78,2 17 30,9 <0,001 
YOK 12 21,8 38 69,1 

   *Ki-kare testi
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SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bulgularımız gerek ihmal, istimara uğrayan gerekse suça sürüklenen çocuklarda ruhsal sorunların yüksek oranda 

görüldüğüne dair yazın bilgisiyle örtüşmektedir.4-7 Çocuklarda düşük zekâ düzeyi ile suça sürüklenme arasında ilişki bildiren 

çalışmalar mevcuttur.8,9 Yapılan bir çalışmada düşük sözel zeka düzeyi çocuk ihmali ile ilişkilendirilmiştir.10 Literatür ile uyumlu 

olan bu bulgumuz, sağlık tedbirli çocukların sözel ve toplam zeka düzeylerinin düşük olabileceğini, çocuklarda sağlık tedbiri 

alınması ile zeka düzeyleri arasında ilişki olabileceğini göstermektedir.  

Literatürde DEHB’nin korunmaya muhtaçlık ve suça sürüklenme ile ilişkili olduğu bildirilmektedir.11-13 DEHB tanısının 

sağlık tedbirli grupta %45,5 gibi yüksek bir oranda görülmesine karşın, kontrol grubuna kıyasla düşük saptanmasının olası 

nedenlerinin: Kontrol grubuna netleştirilmiş tanılarının olması amaçlı daha önce en az bir kez değerlendirmesi olan hastalarının 

dahil edilmesi, halihazırda çocuk ve ergen psikiyatri kliniklerine en sık başvuru nedenlerinden birisi olan DEHB’nin kontrol 

grubunda bu nedenle yüksek oranlarda saptanması, DEHB’li hastaların daha yoğun ilaç kullanımları ve denetime tabi olabilen 

ilaçların yönetmelikler ile az miktarda reçete edilebilmesi nedeniyle daha sık kontrol muayenelerine gelebilmeleri, son yıllarda 

aileler ve öğretmenlerin DEHB’ye yönelik farkındalıklarının ve tedaviye yönlendirmenin artması  gibi nedenler olabileceği akla 

gelmektedir. Ülkemizde sağlık tedbirli grupta yapılan başka bir çalışmada DEHB oranı %38,1 olarak bildirilmiştir.14 

Literatürde davranış problemlerinin çocuğa kötü muamele ile ilişkili olduğu, kötü muamele gören çocukların da 

davranış problemi geliştirme açısından artmış riske sahip oldukları bildirilmektedir.5-7,15-17 Suça sürüklenen çocuklarda da yıkıcı 

davranış bozukluklarının sık görüldüğüne dikkat çekilmiştir.12,13 Bulgumuzun literatür bilgisi ile uyumlu olduğu, davranım 

bozukluğu tanısının sağlık tedbiri alınması ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Sağlık tedbirli çocuklarda TSSB oranının 

yüksekliğinin, tedbirli çocukların korunmaya muhtaçlığının bir sonucu olduğu düşünülmüştür. 

  Psikotrop ilaç kullanımının düşük olmasının, ailenin ve çocuğun ilaç uyumunun düşük olmasına ya da ailenin ihmâlkâr 

tutumuna bağlı olabileceği; sağlık tedbirli çocukların tedavisinde bu bulgu göz önünde bulundurularak aile ve çocuğa ilaç 

kullanımı hakkında geniş psikoeğitim verilmesinin önemli olduğu düşünülmüştür. 

Sağlık tedbirli çocuklarda olumsuz yaşam olayı öyküsü anlamlı düzeyde yüksek saptanmış; istismar, boşanma, yakın 

kaybı ve yakınının travma mâruziyeti gibi olumsuz yaşam olayı yaşamanın sağlık tedbiri alınması ile ilişkili olabileceğini 

düşünülmüştür. Mevcut bulguların, kısıtlılıkların giderildiği yeni çalışmalarda değerlendirilmesi daha gerçekçi sonuçlar ortaya 

çıkabilir. 
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ÖZET 

Sağlık tedbirli çocukların özelliklerinin anlaşılması çocuğun korunması adına bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Araştırmamızda sağlık tedbirli çocukların sosyo-demografik özelliklerinin tedbir kararı olmayan çocuklar ile karşılaştırılarak olası 

risk faktörlerinin saptanması hedeflenmiştir. Araştırmaya Ocak-Şubat 2018 aralığında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 

ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D.’de sağlık tedbiri kararı nedeniyle takip edilen ve aile yanında barınan 55 hasta ve aynı 

klinikte daha önce en az bir kere değerlendirmesi mevcut olan, benzer yaş ve cinsiyette, hakkında tedbir kararı bulunmayan 55 

hasta dâhil edilmiştir. Hasta dosya bilgilerinden elde edilen sosyo-demografik özellikler, gruplar arasında karşılaştırılmıştır.  

 Sağlık tedbirli çocukların, sağlık tedbirli olmayan çocuklara göre; ailelerinin aylık gelir düzeylerinin daha düşük olduğu, 

daha yüksek oranda parçalanmış aileye sahip oldukları, daha yüksek oranda üvey ebeveyn ile yaşadıkları, annelerinin daha 

genç yaşta olduğu, ebeveynlerinin daha düşük eğitim düzeyine sahip oldukları, ebeveyn ve kardeşlerinde daha çok ruhsal 

hastalık öykülerinin bulunduğu, babalarının işsizlik oranının daha yüksek olduğu, ailelerinde daha fazla sözel-fiziksel şiddet 

görüldüğü, ailelerinde daha fazla suç öyküsünün bulunduğu, öz ve üvey kardeş sayılarının daha fazla olduğu ve daha yüksek 

oranda üvey kardeşleri ile yaşadıkları saptanmıştır.  

 Çalışmamızda sağlık tedbirli olma ile ilişkili olarak, literatürde çocukların suça sürüklenmesi ve kötü muamele 

görmesine yönelik risk faktörleri ile uyumlu bulgular elde edilmiştir. Kısıtlılıkların giderildiği yeni çalışmalarla daha gerçekçi 

sonuçlar ortaya çıkabilir. 

Anahtar Sözcükler: sağlık tedbiri, sosyo-demografik özellikler, risk faktörleri 

 

ABSTRACT 

 Understanding the characteristics of children with health care protection has become a necessity for the protection of 

the child. In our study, we aimed to identify possible risk factors by comparing socio-demographic characteristics of protected 

children and with those who not.  

 The study was conducted between January-February 2018 at Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of 

Child and Adolescent Psychiatry. 55 patients who were living with family and followed up due to health care protection and 55 

patients with no protection, at the same age and sex and at least assessed once at the same clinic were included. The socio-

demographic characteristics obtained from the patient groups were compared between the groups. 

 When socio-demographic characteristics were compared, it was found that children with health care protection; had 

lower monthly income levels, had more broken families, more living with step-parents, had younger mothers, had lower parent 

educational levels, had more mental illness story at their parents and siblings, their father's were more unemployed, more 

verbal-physical violence in the family, more crime history in their families, had more biological and step siblings, have lived with 

their stepsiblings at a higher rate.  

 In our study, we found evidence consistent with risk factors with the literature for juvenile delinquency and 

maltreatment. New studies that eliminates limitations can lead to more realistic results. 

 Key words: health care protection, socio-demographic characteristics, risk factors 
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GİRİŞ ve AMAÇ 

 Korunmaya muhtaç çocukların profili, sayı ve nitelik bakımından zaman içerisinde değişimlere uğramakta ve sorunu 

ortaya çıkaran etkiler bağlamında yoğunluğu zaman içerisinde farklılaşabilmektedir.1 Çocuk Koruma Kanununda, korunmaya 

muhtaç çocuk; bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal ve istismar edilen 

ya da suç mağduru çocuklar olarak tanımlamıştır.2 Korunma ihtiyacı içinde olan çocukların sorunlarının belirlenmesi ve bu 

sorunlara yönelik çözüm önerilerinin getirilmesi artık bir zorunluluk halini almıştır.3 

 Bu araştırma belli bir zaman aralığında, hakkında sağlık tedbiri kararı alınmış olup çocuk ve ergen psikiyatrisi 

polikliniğinde takibe gelen hastalar ile çocuk ergen psikiyatrisi polikliniğine ayaktan başvuran ve haklarında herhangi bir tedbir 

kararı bulunmayan hastaların arasında sosyo-demografik özellikler bakımından anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek, 

çocukların korunmaya muhtaçlığı açısından öngörücü belirteçleri saptamak ve sağlık tedbiri alınması açısından riskli hastaları 

önceden belirleyerek tedavi altına almak amacıyla tasarlanmıştır. 

YÖNTEM 

 Çalışmanın başlatılması ve dosya bilgilerinin incelenmesi amaçlı gerekli izinler alınmış; çalışma KÜ GOKAEK 

2018/2.11 karar no ile araştırma hastanemizin etik kurulunca kabul edilmiştir. Kocaeli Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 

ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda takip edilmekte olan, Ocak 2018-Şubat 2018 tarih aralığında tarafımıza başvuran, haklarında 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında sağlık tedbiri alınan, kurum bakımında olmayan hastalar içerisinden sosyo-

demografik özelliklerine dosya bilgilerinden ulaşılabilen 55 hasta örneklem grubu olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Kontrol grubu 

Ocak 2018-Şubat 2018 tarih aralığında Kocaeli Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ne ayaktan 

başvuran, benzer yaş ve cinsiyetteki, hakkında herhangi bir tedbir kararı bulunmayan, daha önce tarafımızca en az bir kere 

değerlendirmesi mevcut olan, dosyasında istenen sosyo-demografik bilgilerine ulaşılabilen 55 hasta polikliniğe başvuru 

sırasında göre kontrol grubuna alınmıştır. 

 İstatistiksel değerlendirme, SPSS 22.0 paket programı ile yapıldı. Normal dağılıma uygunluk testi Kolmogorov-Smirnov 

Testi ile değerlendirildi. Gruplar arasındaki farklılık normal dağılıma sahip olan nümerik değişkenler için student-t testi ile, normal 

dağılıma sahip olmayan nümerik değişkenler için ise Mann Whitney U Testi ile belirlendi. Kategorik değişkenler arasındaki 

ilişkiler ise Fisher Exact Ki-kare, Yates Kikare ve Monte Carlo Kikare analizi ile değerlendirildi. İki yönlü hipotezlerin testi için 

p<0.05 istatistiksel önemlilik için yeterli kabul edildi. 

BULGULAR 

 Ebeveyn yaşları ve kardeş sayılarına ilişkin veriler Tablo 1’de özetlenmiştir. Anne yaşları incelendiğinde, örneklem 

grubundaki annelerin yaşlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük olduğu saptanmıştır (p=0,020). Baba yaşlar 

arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı görülmüştür (p=0,243).Öz kardeş sayısı ve üvey kardeş sayıları 

incelendiğinde, sağlık tedbirli çocukların öz ve üvey kardeş sayısının kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde 

daha yüksek olduğu saptanmıştır (öz p=0,020, üvey p=0,037). 

 

Tablo 1: Katılımcıların ebeveyn yaşları ve kardeş sayıları 

  
ÖRNEKLEM KONTROL 

P 
ORT. MED. 25.-75. ORT. MED. 25.-75. 

ANNE YAŞI 38,29 37,50 33,0-45,0 41,36 41,00 37,0-46,0 0,020 

BABA YAŞI 45,49 42,00 38,0-51,5 46,00 45,00 40,5-51,0 0,243 

ÖZ KARDEŞ SAYISI 1,80 2,00 1,00-3,00 1,34 1,00 1,00-2,00 0,020 

ÜVEY KARDEŞ SAYISI 0,74 0,00 0,00-0,00 0,12 0,00 0,00-0,00 0,037 

*Mann Whitney U Testi 

 

 Katılımcıların ailelerinde: Göç, akraba evliliği, aylık gelirleri, aile yapısı, ev içerisinde üvey ebeveyn varlığı, ev içerisinde 

öz-üvey kardeş varlığı, kardeşlerinde kronik fiziksel ve ruhsal hastalık öyküsü, ebeveynlerin çalışma durumları, ebeveynlerin 
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kronik fiziksel ve ruhsal hastalık öyküleri gibi aile özellikleri ile aile içi fiziksel-sözel şiddet öyküsü varlığı ve ailede suç öyküsü 

gibi aile içi olumsuz özellikler incelenerek Tablo 2’te özetlenmiştir.  

 Sağlık tedbirli çocukların, sağlık tedbirli olmayan çocuklara göre, istatistiksel açıdan anlamlı şekilde: Ailelerinin aylık 

gelir düzeylerinin daha düşük olduğu(p<0,001), daha yüksek oranda parçalanmış aileye sahip oldukları (p<0,001), daha yüksek 

oranda üvey ebeveyn ile yaşadıkları(p=0,020), ebeveynlerinin daha düşük eğitim düzeyine sahip oldukları(anne p<0,001, baba 

p=0,001), ebeveyn ve kardeşlerinde daha çok ruhsal hastalık öyküsünün bulunduğu(anne p=0,044, baba p=0,015, kardeş 

p=0,041), babalarının işsizlik oranının daha yüksek olduğu(p=0,009), ailelerinde daha fazla sözel-fiziksel şiddet öyküsünün 

olduğu(sözel p<0,001, fiziksel p<0,001), ailelerinde daha fazla suç öyküsünün bulunduğu(p=0,016) ve daha yüksek oranda üvey 

kardeşleri ile yaşadıkları(p=0,020) saptanmıştır.  

 

Tablo 2: Katılımcıların aile özellikleri 

  ÖRNEKLEM KONTROL 
P 

N % N % 

GÖÇ EVET 28 50,9 26 47,3 
0,703 

HAYIR 27 49,1 29 52,7 

AKRABA EVLİLİĞİ EVET 5 9,1 7 12,7 
0,760 

HAYIR 50 90,9 48 87,3 

AİLENİN AYLIK GELİRİ ASGARİ ÜCRET VEYA 
ALTINDA 

25 45,5 6 10,9 

<0,001 ASGARİ ÜCRET-3000 TL 19 34,5 16 29,1 
3001-4500 TL 7 12,7 17 30,9 
4500 TL’DEN DAHA FAZLA 4 7,3 16 29,1 

AİLE YAPISI ÇEKİRDEK 17 30,9 41 74,5 
<0,001 GENİŞ 6 10,9 6 10,9 

PARÇALANMIŞ 32 58,2 8 14,5 

YANINDA ÜVEY EBEVEYN VAR 9 16,4 1 1,8 
0,020 

YOK 46 83,6 54 98,2 

ANNE EĞİTİM DÜZEYİ OKUMA-YAZMA YOK 7 12,7 0 0 

<0,001 
İLKOKUL 36 65,5 22 40 
ORTAOKUL 5 9,1 11 20 
LİSE  6 10,9 13 23,6 
ÜNİVERSİTE 1 1,8 9 16,4 

ANNE ÇALIŞMA DURUMU ÇALIŞIYOR 11 20,4 18 32,7 
0,214 

ÇALIŞMIYOR 43 79,6 37 67,3 

ANNEDE KRONİK FİZİKSEL 
HASTALIK 

VAR 18 33,3 18 32,7 
0,946 

YOK 36 66,7 37 67,3 

ANNEDE RUHSAL HASTALIK 
ÖYKÜSÜ 

VAR 24 43,6 13 23,6 
0,044 

YOK 31 56,4 42 76,4 

BABA EĞİTİM DÜZEYİ OKUMA-YAZMA YOK 6 11,3 0 0 

0,001 
İLKOKUL 26 49,1 19 34,5 
ORTAOKUL 6 11,3 6 10,9 
LİSE  14 26,4 19 39,5 
ÜNİVERSİTE 1 1,9 11 20 

BABA ÇALIŞMA DURUMU ÇALIŞIYOR 32 60,4 45 84,9 
0,009 

ÇALIŞMIYOR 21 39,6 8 15,1 

BABADA KRONİK FİZİKSEL 
HASTALIK 

VAR 16 30,2 10 18,9 
0,259 

YOK 37 69,8 43 81,1 

BABADA RUHSAL HASTALIK 
ÖYKÜSÜ 

VAR 13 24,5 3 5,7 
0,015 

YOK 40 75,5 50 94,3 
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YANINDA ÜVEY KARDEŞ VAR 9 16,4 1 1,8 
0,020 

YOK 46 83,6 54 98,2 

KARDEŞTE KRONİK FİZİKSEL 
HASTALIK 

VAR 11 20 6 11,3 
0,330 

YOK 44 80 47 88,7 

KARDEŞTE RUHSAL 
HASTALIK ÖYKÜSÜ 

VAR 26 47,3 14 26,4 
0,041 

YOK 29 52,7 39 73,6 

AİLE İÇİ SÖZEL ŞİDDET 
ÖYKÜSÜ 

VAR 35 63,6 10 18,2 
<0,001 

YOK 20 36,4 45 81,8 

AİLE İÇİ FİZİKSEL ŞİDDET 
ÖYKÜSÜ 

VAR 21 38,2 4 7,3 
<0,001 

YOK 34 61,8 51 92,7 

AİLE BİREYLERİNDE SUÇ 
ÖYKÜSÜ 

VAR 20 36,4 8 14,5 
0,016 YOK 35 63,6 47 85,5 

*Ki-Kare Testi 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

 Çalışmamızda sağlık tedbirli olma ile ilişkili olarak, literatürde çocukların suça sürüklenmesi ve kötü muamele 

görmesine yönelik risk faktörleri ile uyumlu bulgular elde edilmiştir.4-10 Aile yanında barınan sağlık tedbirli hastaların 

değerlendirildiği çalışmamızda anlamlı bulunan değişkenler ile göç, ebeveylerde kronik fiziksel hastalık gibi literatürde risk 

faktörü olarak belirtilen ancak anlamlı sonuca ulaşılamayan değişkenlerin, kısıtlılıkların giderildiği yeni çalışmalarda 

değerlendirilmesi, daha gerçekçi sonuçlar ortaya çıkabilir. 
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P096 

Suça Sürüklenen Çocuklarda Okuryazarlığın Önemi 
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Suç, topluma verdiği zararlı etkisinden dolayı hukuken yasaklanan ve ceza ile tehdit edilen kusurlu ruhsal ve bedensel 

insan davranışlarıdır. Çocuk suçluluğu, çocuğun yasal müdahale veya sosyal uyumsuzluğu sonucu yapmış olduğu davranışların 

sonucudur.1 Ekonomik, toplumsal ve ailevi nedenlerden dolayı yaşam standartlarının altında çocukluk dönemi geçirenler sorunlu 

bireyler olarak topluma karışırlar. Topluma uymada zorluk yaşayacaklarından, bu çocuklar “suç” olarak kabul edilmiş davranışlar 

sergileyebilirler. Bu davranışlar eğitimden etkilenmekte ve çocukluk döneminde başlamaktadır. Bu yazının amacı; suça 

sürüklenen çocuklarda okuryazarlığın önemini göstermektir.2 

19.yy. başlarından itibaren sanayileşme ile ortaya çıkan sınıflaşma, çocukların iş hayatına katılması, göçler ve 

geleneksel ailelerin yerini çekirdek ailelerin alması ile I. ve II. Dünya Savaşı sonrası, tüm dünyada çocuk suçluluğunun 

artmasına neden olmuştur.3 Ayrıca ekonomik, politik ve toplumsal değişimler, göç, çarpık kentleşme, işsizlik sonucu oluşan 

yoksulluk da çocuk suçluluğuna neden olmaktadır.4,5 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre güvenlik birimlerine gelen 

veya getirilen çocuk sayısı 2015 yılında % 4.4 artmıştır. Bu çocukların %57.4’ü 15-17 yaş, %23.4’ü 12-14 yaş grubunda ve 

%18.9’unun ise 11 yaş altında olup, %66.9’u erkek, %33.1’i ise kız çocuğudur.6 

Çocuk, zihinsel, fiziksel ve ruhsal yönden tam bir olgunluğa erişmemiş, bir başkasının bakımına ihtiyaç duyan, 

toplumdaki rol ve görevlerini henüz öğrenmekte olan ve eğitime gereksinimi olan varlıktır. Herkes gibi çevresi ile etkileşip 

gelişmektedir.7,8 Çevresindeki bireyler birbirleriyle ilişkide bulunarak toplumu oluştururlar ve toplum sürekli değişim içindedir. 

Bireyler bu değişime ayak uyduramazlarsa suç ve suçluluk gibi sorunlar oluşur.9 Çocuğun toplum içinde iyi ya da kötü olmasını 

belirleyen eğitim ve yaşantılarıdır. Çocuğun yakın aile ilişkilerinin olmaması, şiddete maruz kalması, ailede kırılma, yoksulluk, 

göç, ihmal ve istismara uğrama, eğitim yetersizliği gibi nedenlerden dolayı suça itildiği görülmektedir.10 Çocuk Koruma 

Kanunu’na göre suça sürüklenen çocuk, kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya 

kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik önlemi kararı alınan çocuk olarak tanımlanmaktadır.11   

Çocukların suça yönelmelerinde; bireysel nedenler (biyolojik, psikolojik), ergenlik, bazı kalıtsal etkenler, psikiyatrik 

sorunlar ve beden kusurlarının suçlulukta etkili olabileceği gibi daha çok çevresel faktörler (aile, okul, akran grupları, iş yaşamı, 

ekonomik durum, iç göçler, kentleşme ve kitle iletişim araçları)  etkili olmaktadır. Sevgi yoksunluğu, yanlış veya eksik eğitim, 

baskıcı disiplin yöntemleri, çocuk istismarı, iç ve dış göçlerin oluşturduğu kültür çatışmaları, gecekondulaşma, gelenek ve 

görenekler, ekonomik sorunlar, çocuğun erken yaşta çalışmak zorunda kalması, parçalanmış aileler, çocukları suça iten 

nedenler arasında görülmektedir.12 

Bireysel nedenlerin başında, düşük zekâ düzeyi, psikolojik bozukluklar, kalıtımsal geçen hastalıklar ve kişilik 

bozuklukları gelmektedir.13 Kişisel özgürlüklerini kazanmaya başladıkları ergenlik dönemlerinde çocuklar fizyolojik, psikolojik ve 

sosyal değişikliklere uyum sağlamak, akademik gereklilikleri yerine getirmek, meslek seçimi gibi stresli durumlarla 

karşılaşmaktadırlar.14 Ergenlik döneminde çocuklar; can sıkıntısı, tecrübe eksikliği, macera arayışı, yeni şeyler deneme isteği ile 

kendi ve toplumun sağlığını tehlikeye atabilecek davranışları düşünmeden yapmaktadırlar.15 

Çocuğun sağlıklı bir kişilik geliştirmesinde ve içinde bulunduğu sosyal çevreye uyum sağlamasında, anne-baba-çocuk 

ilişkisi önemlidir. Ebeveyn-çocuk ilişkileri, ailenin büyüklüğü, ailenin parçalanmış olması, ailede çocuğun ihmal ve istismara 

uğraması, ebeveynlerin öğrenim düzeyi ve ailenin gelir durumu çocukların suça itilmesini sağlamaktadır.16 Kentleşme ile birlikte 

köyden kente göç eden ailelerin karşılaştıkları güçlükler çocukların üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Özellikle çatışma ve 

kavgaların yaşandığı ailelerde, ailesinden sevgi göremeyen, reddedilen çocukların suç işlemeye daha eğilimli oldukları 
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görülmüştür.13 Çocuklar ailenin ilgisiz tutumları karşısında arkadaşlarıyla daha yakın ilişkiler kuramaya başlar ve akran grubuyla 

suça yönelmeleri artar.  Gelişimsel dönemlerde başarılı olan çocuklar, iyi aile ilişkileri içinde yetişmiş bireylerdir. 

Çocuğun iş hayatına, zamanından önce başlaması, farklı halk kitleleri ile temasta olması, kendinden büyüklerle 

çalışması suça yönelmesinde önemli bir etkendir. Göç, işsizlik, eğitimsizlik, ailenin ekonomik ihtiyacı, yoksulluk ve işverenin 

daha çok kar etme düşüncesi çocuğun çalışma hayatına girmesine neden olmuştur.17 

XVII. yüzyılda Victor Hugo: “Bir okulun yapılması, bir hapishanenin kapanması demektir” sözüyle, eğitim ile suçluluk 

arasında doğrudan ilişki bulunduğunu vurgulamıştır.5 Okuryazarlık ile bireylerin hayatları boyunca yaşam kalitelerini 

iyileştirmeleri, suça meyilli olmayan davranışlar göstermeleri, hayatları konusunda gereken kararları doğru şekilde alabilmeleri 

ve yargıda bulunabilmeleri için gereken bilgilere erişmeleri, bu bilgileri yaşamlarının her alanında kullanabilmeleri amaçlanır.18 

Okul; aileden edinilen kimliğin geliştirileceği ve çocuğun geleceğini belirleyen yerdir. Okulun amacı çocuğa sadece bilgi vermek 

değil,  roller, sorumluluklar ve uyulması gereken yazılı kurallar ile çocuğa ileriki yaşamında nasıl bir model olacağına yön 

vererek topluma hazırlamaktır. Çocuğun akran gruplarıyla etkileşimin de bulunması ve model almaya çalışacağı kişilerle 

karşılaşmasına da olanak sağlamaktadır. Çocukların zamanlarının büyük bir bölümü okulda geçtiği için, okulun çocuk 

suçluluğunu önlemedeki rolü büyüktür.19,20 Bireyin okuldan kaçması ve eğitim hayatını ihmal etmesi,  onu suça yatkın yaşam 

tarzına yaklaştırmaktadır.14 Bu nedenle okulun, disiplin sorunu yaşayan, okula devamsızlık yapan, derslerinde başarısız olan 

öğrenciler üzerinde gerekli önlemleri alması gerekmektedir.13  

Okuryazarlık, çocukların suça eğilimli olmasını azaltmaktadır. İlköğretim çağında olup, eğitimine devam etmeyen, suça 

yönelme riski olan ve davranış problemleri yaşayan çocukların okula ilgisini sağlamak, çocuğun suça yönelmesini 

engelleyebilecektir. 

Anahtar kelime: Suça sürüklenen çocuk, Eğitim, Okuryazarlık 
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GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre çocuk ihmali ve istismarı; 18 yaşın altındaki çocukların sağlığını, sağ kalımını, gelişimini 

veya ilişkilerdeki güven duygusunu olumsuz yönde etkileyen fiziksel/duygusal/cinsel istismar, ihmal ve diğer sömürü türleriyle 

sonuçlanan kötü davranışlardır (1). Ülkemizde UNİCEF tarafından yapılan (2010) çocuk istismarı ve aile içi şiddet konulu 

araştırmasına göre 7-18 yaş grubu çocuklarda, duygusal istismarın %51, fiziksel istismarın %43, cinsel istismarın %3 oranında 

görüldüğü saptanmıştır (2). Aile içinde şiddete maruz kalan çocukların şiddet eğilimleri artmakta ya da şiddete tanık olan 

çocuklar kendi hayatlarında daha çok şiddet içeren hal ve tutumlarda bulunmaktadır (3) Bu sunumda, 15 y erkek olgudan yola 

çıkarak aile içi şiddetin nesilden nesile aktarımı ve cinsel istismar sonucu doğan çocuklarda gelişebilecek olası psikopatolojilerin 

tartışılması amaçlanmıştır 

OLGU: 

Tarafımıza konversif bayılmalar, uykusuzluk, kendine zarar verici davranışlar, alkol madde kullanımı gibi ruhsal patolojilerle 

başvuran 15 yaşındaki M.A’nın aile öyküsünde annesinin 11 yaşında cinsel istismara uğradığı ve tecavüzcüsüyle evlendirildiği 

öğrenilmiştir. Baba tarafından anne ve çocuk yıllarca aile içi hem fiziksel hem de tehdit içeren duygusal şiddete maruz kalmıştır. 

Yapılan psikometrik ölçekler sonucunda cümle tamamlama testinde; ’bazen düşünüyorum da hayat çok iğrenç’, ‘elimden gelse 

babamı öldürürüm.’,  ‘babamdan nefret ediyorum.’, ‘ne yazık ki ben hayattan yaşamaktan nefret ediyorum.’,  ‘tek dileğim mutlu 

olmak.’ şeklinde ifadeleri olduğunu olduğu görüldü. 

Olgumuzun cinsel istismar sonucu doğan bir çocuk olduğunu bilmesinin yanı sıra yaşadığı çoklu travmalar başta güvenli 

bağlanma sorununa ek olarak birçok psikopatoloji ve davranış problemine yol açmıştır. 

TARTIŞMA: 

Cinsel istismar sonucu doğan çocukların bir kısmı evlatlık verilirken, bir kısmı çocuk yuvasında kurum bakımında kalmaktadır. 

Daha düşük oranlarda ise anneyle beraber yaşamını sürdürmektedir. (4) Literatürdeki bilgiler daha çok tecavüz sonucu gebe 

kalan çocuklarla ilgili bulunmuştur. İstismar mağduru «anne» bir yandan PTSB ile ruhsal acı çekerken, diğer yandan suçluluk, 

öfke, pişmanlık, umutsuzluk ve intikam gibi yoğun olumsuz duygularla boğuşmakta, tüm bunların arasında bağlanmaya 

çalışmaktadır. Güvenli bağlanmanın gerçekleşmesinin neredeyse imkansız olduğu bebeklik sonrası, damgalanma ve toplumsal 

izolasyon psikopatoloji gelişimi için önemli risk oluşturmaktadır. Anne ile travmatik ilişki, tecavüzcü babanın çocuk ve anne 

üzerinde mükerrer istismarı çoklu travmaya yol açmaktadır. Tecavüz çocuklarında rezilyansı artıran faktörleri saptamaya yönelik  

araştırmalara ihtiyaç aşikardır. 
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Karmaşık nedenlere bağlı olarak gelişen, üzücü ve ürkütücü sonuçlar doğuran, tıp, hukuk, gelişim ve psikososyal bir kapsama 

sahip olmasına rağmen bazı etnik grup veya topluluklara göre farklı şekillerde algılanabilen çocuk istismarı dünyadaki birçok 

bilim literatüründe yerini almaktadır 1,2,3. Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre çocuk istismarı ise yetişkin biri tarafından bilerek 

veya bilmeyerek çocuğun sağlığını fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen davranışların tamamı olarak 

tanımlanmaktadır 4. 

Bir başka tanıma göre çocuk istismarı çocuk ile yaşı kendisinden en az 5 yaş büyük erişkin veya zor kullanan iki çocuk  

arasında meydana gelen, çocuğun  giysili veya giysisiz şekilde vücudun mahrem bölgelerine el sürmek amacıyla   temas veya 

etkileşimde bulunulmasıdır. Ayrıca cinsel organlarını çocuğa göstermekten, çocuğu soyunmaya ya da belirli beden bölgelerini 

göstermeye zorlama, genital organları elleme, elle ya da ağızla uyarma, vajinal ya da anal ilişkiye zorlama, çocuğu fahişeliğe 

itme ya da pornografi amacıyla kullanmaya kadar uzanan her türlü eylemde Cinsel istismar kapsamında yer almaktadır5. 

Çocuk istismarı yazılı kaynakların başlangıcından itibaren görülmekte olup, ülkemizde istismarla ilgili çalışmalar 1980 yılından 

itibaren yapılmakta ve sınırlı sayıda bulunmaktadır. Dünyada ise İlk kez 1962 de ilk defa Henry Kempe tarafından hırpalanmış 

çocuk terimi ile ortaya çıkmış daha sonra çocuk istismarı olarak ifade edilmiştir. Başlangıçta sadece çocuğun kol ve 

bacaklarında kırıklar ve kafa içi travmalar ile ortaya çıkan istismar şekli, yıllar içinde farklı boyutlar ile tanımlanarak sendrom 

haline gelmiştir 3,4.Yıllar içinde cinsel istismar farklı isimler almıştır. Sonuç olarak cinsel istismar aile içinde meydana geldiğinde  

ensest ilişki adını almıştır. Kısaca tanımlamak gerekirse ensest ilişki aile üyelerinden birinin cinsel doyum için aile içinde eş 

dışında yaşanan biri ile cinsel temasa girmesi olarak ifade edilmiştir 6.  

Çocuk istismarı için risk faktörleri arasında yaşın küçük olması, cinsiyet olarak kız olma, aile içinde akrabalık ilişkilerinin 

bulunması yer alınmaktadır. İstismarın meydana gelmesi için uygun anne baba, uygun çocuk ve uygun ortam olması 

gerekmektedir.  Çocuk istismarı için aile içinde alkol ve madde bağımlılığı olan ebeveynler uygun anne baba, adölesan 

gebeliklerden doğan, gayri meşru, anne-babanın istediği cinsten olmayan, kriz dönemlerinde doğan, annesinin sık aralıklar ile  

gebe kaldığı çocuklar  uygun çocuk ve maddi sorunlar, işsizlik, ailevi tartışmalar, hastalıklar ve anne-babadan birinin olmayışı   

uygun zaman olarak tanımlanmıştır 4.  

Çocuklara bağlı gelişen istismar tipleri fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve ihmal olmak üzere 4 ayrı başlık 

altında toplanmaktadır. Fiziksel istismar; en geniş tanımı ile çocuğun kaza dışında herhangi bir etkenle yaralanması durumudur. 

Duygusal istismar; aile içi veya çevredeki farklı yetişkinlerin çocuğun tepki vereceği yeteneklerden üstün istek ve beklentiler 

içinde olma veya saldırganca davranmaları şeklinde tanımlanmaktadır. Cinsel istismar; çocuğun kendisinden büyük bir kişi 

tarafından cinsel doyum için zorla veya ikna edilerek kullanılması yada başkasının bu amaçla çocuğu kullanmasına izin 

verilmesidir. Çocuk ihmali ise; çocuğun beslenme, barınma, giyim, hijyen, oyun, eğitim, güvenlik ve sağlık gereksinimlerinin 

karşılanmaması olarak ele alınmaktadır1. 

Çocuk istismar tiplerinden birisi olan duygusal istismar çocuk ve gençlerin kendilerini etkileyen tutum ve davranışlara maruz 

kalarak veya gereksinim duydukları sevgi ve bakımdan mahrum bırakılması bilimsel veya toplumsal olarak psikolojik hasara 

uğratılma durumudur. Duygusal istismar çocuğun üzerinde güç sahibi olan kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Eğer bir çocuk duygusal istismara uğrar ise aileden uzaklaşma, gergin olma, bağımlı kişilik, değersizlik duyguları, uyumsuzluk 

ve saldırganlık davranışlarında bulunulması sık görülmektedir. Duygusal istismar çocukları fiziksel istismar kadar 

zedeleyebilmekte ve aradaki tek fark bulguların kişilerin zihinlerinde saklı olarak kalmasıdır 1-3.  
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Çocuklara yönelik gerçekleşen duygusal istismarın önlenmesi için devlet ve çeşitli kurumların el ele vermesi gerekmektedir. 

Ayrıca çocuğun psiko sosyal gelişimini destekleyecek iyi bir ortam sağlayarak, ebeveynlere çocuk gelişimi ve psikolojisi ile ilgili 

düzenli eğitim vererek, riskli grupları önceden belirleyip destekleyerek çocuklara yönelik duygusal istismarı önleyebiliriz. 
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Türkiye İstatistik Kurumu Verilerine Göre Suça Sürüklenen Çocuklarda Madde Bağımlılığının Değerlendirilmesi  

Evaluation of Substance Addiction of Delinquent according to the Data of the Turkish Statistical Institution 
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ÖZET 

Ülkemizde tütün, alkol ve psikoaktif maddelerin kullanımında son yıllarda artış olduğu gözlenmektedir. Yapılan çalışmalar, suça 

sürüklenme ile madde kullanma davranışının bir arada görüldüğünü ve sıklığının giderek artış göstermekte olduğunu açıkça 

göstermektedir. Bu çalışmada Türkiye İstatistikleri Kurumunun 2013-2016 yılları arasında suça sürüklenen çocuklarda madde 

bağımlılığının  değerlendirilmesi amaçlandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre suça sürüklenen çocuklarda madde 

kullanımı 2013 yılında %24.4; 2014 yılında %39.1; 2015 yılında %36; 2016 yılında %33.2 olduğu tespit edildi. Bu verilere göre 

suça sürüklenen çocuklarda madde kullanımında bir artış olduğu, büyük çoğunluğunun adölesanlar olduğu söylenebilir. Madde 

kullanımında başta sigara olmak üzere alkol ve esrarında yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Önleme programlarının 

başarılı olabilmesi için öncelikle risk altındaki çocuk ve ergenlerin saptanması, hangi bireysel ve çevresel faktörlerin adölesan 

çağında madde kullanımı açısından risk oluşturduğunun ya da koruyucu olduğunun bilinmesi gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Madde bağımlılığı, Türk İstatistik Kurumu, adölesan 

ABSTRACT 

Increase is observed in recent years in the use of tobacco, alcohol and psychoactive substances in our country. Studies show 

that delinquent and substance abuse behaviors are seen together and that the frequency is increasing steadily. In this study, the 

aim is to evaluation of substance  addiction of delinquents according to the data of the Turkish Statistical Institution between 

2013 and 2016 years. According to the data of the Turkish Statistical Institution, substance addiction of delinquents were 24.4% 

in 2013, 39.1% in 2014, 36% in 2015 and 33.2% in 2016. According to this data, there is an increase in drug use in children who 

are being dragged to crime. It is said that most of them are adolescents. In order to have success in prevention programs, it is 

important to identify kids and adolescents who are under the risk for addiction, determine their risks based on the personal and 

environmental factors of adolescents substance abuse or what are the preventing factors of addiction. 

Keywords: Substance abuse, Turkish Statistical Institution, adolescent 

1.GİRİŞ 

Madde kullanımı ile suç arasındaki ilişkiyi araştıran birçok araştırma yapılmış ve uyuşturucu kullanımı ile suç arasında bir 

ilişkinin olduğu ortaya konulmuştur. Ergenlik madde kullanmaya başlama açısından en riskli dönemi oluşturmaktadır. Ülkemizde 

tütün, alkol ve psikoaktif maddelerin kullanımında son yıllarda artış olduğu gözlenmektedir. Yapılan çalışmalar, suça sürüklenme 

ile madde kullanma davranışının bir arada görüldüğünü ve sıklığının giderek artış göstermekte olduğunu açıkça 

göstermektedir(1,2). Bu çalışmada Türkiye İstatistikleri Kurumunun 2013-2016 yılları arasında suça sürüklenen çocuklarda 

madde bağımlılığının  değerlendirilmesi amaçlandı. 

2.MATERYAL VE METOT 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2013- 2016 yılları verilerine göre suça sürüklenen çocuklarda madde kullanımı retrospektif 

olarak değerlendirildi.   

3.BULGULAR 

Suça sürüklenen çocukların (SSÇ) sayılarında yıllara göre bir artış gözlenirken, madde kullanımında da artış tespit edildi  

(Grafik 1) 
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Grafik 1. Suça sürüklenen çocuklarda madde kullanımının yıllara göre dağılımı 

 

Verllere göre SSÇ’de 2013 yılından sonra madde kullanımında artış gözlenmiştir (Tablo 1) 

 
Tablo 1: Suça sürüklenen çocuklarda kullanılan madde türleri 
Kullanılan                                    
Madde                                       2013(%)        2014(%)       2015(%)      2016(%) 

 Sigara                                        28.4               69.2              72.5             72.9 
Sigara+Alkol                                2.5                 5.4                5.5                8.6 
Sigara+Esrar                               2.6                 7.4                4.9                4.0 
Esrar                                            3.8                5.9                3.7                 2.9 
Sigara+Alkol+Esrar                       -                     -                 2.3                 2.0  

 

 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre SSÇ yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde özellikle 15-17 yaş gruplarında madde 

kullanımının fazla olduğu tespit edildi(Tablo 2) 

Tablo 2. Madde kullanımının yaş gruplarına göre dağılımı 

Yaş Grupları              * 2013          *2014            2015 (%)           2016(%)                               

12-14                               -                   -                 14.2                     15.0        
15-17                               -                   -                 80.8                      84.5 

* 2013 ve 2014  yıllarında yaş gruplarına ait  veri mevcut değil 

 

4.TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu verilere göre suça sürüklenen çocuklarda madde kullanımında bir artış olduğu, büyük çoğunluğunun adölesanlar olduğu 

söylenebilir. Madde kullanımında başta sigara olmak üzere alkol ve esrarında yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Madde 

kullanımı çocuklar ve ergenler arasında her geçen gün artmaktadır. Madde kullanımı sorununun çözümünde yardımcı olabilecek 

en uygun programların önleme ve erken müdahale programları olduğu bildirilmektedir. Önleme programlarının başarılı 

olabilmesi için öncelikle risk altındaki çocuk ve ergenlerin saptanması, hangi bireysel ve çevresel faktörlerin adölesan çağında 

madde kullanımı açısından risk oluşturduğunun ya da koruyucu olduğunun bilinmesi gerekir.  
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