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Mahremiyet kavramı, başkalarının sınırlarını ihlal etmeyen ve kendi sınırlarını belirleyen 
bedensel, duygusal düşünsel ve sosyal özerklik olarak tanımlanabilir. Mahremiyet hakkı ise, 
kişilerin yalnız başına kalabildikleri, istedikleri gibi düşünüp davranabildikleri, başkalarıyla hangi 
yer, zaman ve koşullarda ne ölçüde ilişki ve iletişim kuracaklarına bizzat kendilerinin karar 
verebildikleri bir alan ve bu alan üzerinde sahip olunan hakkı ifade eder. İnsanın günlük 
yaşantısının çok önemli bir parçasını oluşturan mahremiyet hakkı, başkalarını tamamen dışlamak 
veya onlarla olan ilişkiyi tümüyle kesmek anlamına gelmez. Sadece bir kimsenin, kendi hayatını 
başkalarıyla ne ölçüde paylaşacağını belirleme hakkına sahip olduğunu ifade eder (1,2).

Başkalarının mahremiyetine saygı gösteren ve kendi mahremiyet hakkını koruyan bireyler için 
mahremiyet kavramının çocukluktan kazandırılması önemlidir. Mahremiyet eğitiminde amaç 
çocuğa çekingenlik kazandırmak değil  özel alan tanımlayarak değerlilik duygusunu arttırıp kendi 
özerkliğini yönetebilecek bir güce eriştirme,  çocukların duygularını denetleme yerine ona kendi 
duygularını denetleyebilme  yeteneği kazandırmaktır. Mahremiyet eğitimi çocuğun içinde 
bulunduğu platformlarda ve toplumda kendi özerkliğini koruması için son derece gereklidir (1,2). 

Gerekçe



Üstelik Adlı Tıp Kurumuna her ay ortalama 650 çocuğun cinsel istismarı vakası gönderildiği ve 
her dört tecavüz vakasından birinin çocuklara yönelik olduğu düşünüldüğünde, mahremiyet 
eğitiminin çocuğun özerkliğini güçlendirerek çocukların cinsel istismarını önlemede katkısı 
olacağı da düşünülmektedir (3).

Bununla birlikte literatürde çocukta mahremiyet eğitimi konusunda az sayıda çalışma 
bulunduğu ve bu çalışmaların daha çok ergenlerde sosyal medya mahremiyeti hakkında olduğu 
görülmüştür. 

Çocuklara mahremiyet eğitiminin nasıl verilmesi gerektiği hakkında ise Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın bir Çalıştayı (1) ve Pedagoji Derneği’nin bir önerisi (4) dışında bilgiye 
rastlanmamıştır. 
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Projemizin amacı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’nde 
Çocuklara mahremiyet eğitimi nasıl verilmeli konusunda hazırladığımız broşür ile ebeveynleri 
bilgilendirmek ve çocuklarının mahremiyetine ilişkin tutum ve davranışları hakkında ebeveynlerden 
bilgi almaktır. 

Amaç



(1) Literatür taramasıyla elde edilen bilgiler doğrultusunda bir broşür hazırlandı, Çocuk ve Ergen 
Ruh Sağlığı uzmanı Prof. Dr. Özlem Yıldız Gündoğdu’nun uzman görüşünün ardından son 
şekli verildi. 

(2) Literatür taramasıyla ve hazırlanan broşür doğrultusunda ailelerin çocuklarının 
mahremiyetine yönelik tutum ve davranışları hakkında bir anket oluşturuldu. On ebeveyn ile 
yapılan pilot çalışma ile anketin anlaşılırlığı sınandı. Bu veriler çalışmada kullanılmadı. 

Gereç ve Yöntem



(3) Anketin uygulanacağı yer ve zaman belirlendi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Başkanlığı’ndan gerekli izinler alındı.

(4) 12-14 Aralık 2018 tarihlerinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde 63 ebeveyn ile 
anket çalışması gerçekleştirildi, anket sonrasında bilgilendirme yapıldı ve katılımcılara 
broşürler sunuldu. 

Gereç ve Yöntem



Bulgular

• Araştırmamıza katılmayı kabul ederek 

anket formunu yanıtlayan kişi sayısı 63’tü. 

Ebeveynlerin yaş ortancası 36, 

çocuklarınınki ise 5’ti.

• Katılımcıların çoğunluğu en az lise 

mezunuydu, birden fazla çocuğa sahipti 

ve çocukları 0-6 yaş arasındaydı.  



Bulgular



Bulgular
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Sonuçlar ve Öneriler

 Pedagoji Derneği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çalıştayı önerileri doğrultusunda 
hazırlanan broşür çerçevesinde çalışmamıza katılan ebeveynlerin çocuklarının mahremiyetine 
yönelik davranışlarını değerlendirdiğimizde, çoğunluğunu  çocuğun saygı duyulması gereken 
özel bir alanı olduğunu düşündüğünü ve bu alana saygı gösterdiğini bildirmiştir. 

 Genel olarak çocuklarının mahremiyetine saygı gösterecek şekilde (örn. özel alanına izin alarak 
girmek, çocuğun iç çamaşırlarını başkalarının  yanında değiştirmemeye, başkalarıyla 
yıkamamaya, tuvaletteyken kapıyı kapatmaya özen göstermek, çocuklarına çocuğun 
vücudunda özel bölgeler olduğunu öğretmek)  davrandıkları sonucuna varılmıştır. 

 Ancak çalışmanın az sayıda katılımcıyla bir ön çalışma olarak yapıldığı düşünüldüğünde 
sonuçları genellemek mümkün görünmemekledir. 

 Bu nedenle çocuğun içinde bulunduğu platformlarda ve toplumda kendi özerkliğini koruması 
için gerekli olan mahremiyet eğitimi konusunda çocuklara ve ebeveynlere yönelik bilgilendirme 
çalışmalarının sürdürülmesini öneriyoruz. 



Teşekkürler 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

