
 
 
 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 
TOPLUM İÇİN BİLGİLENDİRME DİZİSİ (2022/2023-19) 

 

Bu dokuman, Dr.Muradiye Cengiz  tarafından, Prof.Dr. Hilal Özcebe danışmanlığında 13.11.2022 tarihinde hazırlanmıştır.  
Bilgilendirme notunun aşağıda belirtilen şekilde kaynak gösterilmek şartıyla yazılı, elektronik,vb ortamlarda kullanılması önerilmektedir: 

Cengiz M., Özcebe H. Dünya Çocuğa Yönelik İstismarı Önleme Günü Bilgilendirme Notu-HÜTF Halk Sağlığı AD Toplum İçin Bilgilendirme Serisi 2022/2023-19-
[Internet] http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/. Erişim:16.11.2022. 

 
19 KASIM 

 
DÜNYA ÇOCUĞA YÖNELİK İSTİSMARI ÖNLEME GÜNÜ (2022) 

 
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye göre 18 yaşından küçük her insan çocuktur.1 
Çocukların ya da ergenlerin ana-babaları, onları bakıp gözetmek ve eğitmekle görevli bireyler, vasi gibi 
kişiler ya da yabancı kişiler tarafından yapılan, bedensel ve/ya psikolojik olarak sağlıklarına zarar veren, 
fiziksel, duygusal, cinsel ya da zihinsel gelişimlerini engelleyen tutum ve davranışlara çocuğa yönelik 
istismar ve ihmal olarak tanımlanmaktadır.  Çocuk istismarcıları aile bireyleri ve çocuğun bakımından 
sorumlu olan kişiler, arkadaşlar, akrabalar, yabancılar, çocukla ilişkisi olabilen görevliler, işverenler ve 
diğer çocuklar olabilir.2  
 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 4 tip kötü muamele tanımlanmaktadır: Fiziksel istismar, cinsel istismar, 
duygusal istismar ve ihmal 2 
 
Fiziksel istismar, çocuğa karşı; sağlığına, yaşamına, gelişimine veya onuruna zarar veren ya da zarar 
verebilme olasılığı yüksek, kasıtlı fiziksel güç kullanılmasıdır. Cinsel istismar çocuğun tam olarak 
anlayamadığı, onay vermesinin mümkün olamayacağı, gelişimsel olarak hazır olmadığı ya da toplumun 
yasalarına, sosyal normlarına aykırı olacak şekilde bir cinsel etkinliğe dahil edilmesidir. Duygusal istismar 
ebeveyn ya da çocuğa bakan kişinin davranışları ya da sözleriyle çocuğun ruh sağlığını bozacak etkide 
bulunması ve çocuğun bu nedenle büyüme gelişme ve ruh sağlığı açısından genetik kapasitesine 
ulaşmasının engellenmesidir. İhmal ise çocuğa bakmakla yükümlü kimselerin; çocuğun beslenme, 
giyinme, barınma, eğitim, sağlık, diş sağlığı ve sevgi gibi temel gereksinimlerini karşılamada ihmal 
göstermesi, çocuğun beden ve ruh sağlığının veya bedensel, duygusal, sosyal ya da ahlaki gelişiminin 
engellenmesidir.2  
 
İstismarı durdurmak ve çocukların yaşamları üzerindeki sonuçlarını önlemek için ailelerin çocuklarına 
nasıl davrandıklarının farkında olmaları gerekmektedir. Erken yaşta şiddete maruz kalan çocukların daha 
sonra istismarcı olma, sağlık sorunları yaşama, depresyona girme, düşük benlik saygısına sahip olma ve 
akademik olarak başarısız olma olasılıkları daha yüksektir.3 Dünyada çocuğa yönelik şiddet ile ilgili bazı 
verilere baktığımızda; her 10 çocuktan biri 18 yaşından önce cinsel istismara uğradığı bilinmektedir. Her 
5 dakikada bir çocuk şiddet yoluyla öldürülmekte; 2-4 yaş arası yaklaşık 4 çocuktan 3'ü (300 milyon çocuk) 
düzenli olarak ebeveynleri ve bakıcıları tarafından fiziksel cezaya ve/veya psikolojik şiddete maruz 
kalmaktadır.4,5 Her 10 çocuktan 9'u, fiziksel cezanın tam olarak yasaklanmadığı ülkelerde yaşamakta; bu 
da 732 milyon çocuğu yasal korumadan yoksun bırakmaktadır. Çocuklara yönelik şiddet dünya çapında 
bir milyardan fazla çocuğu etkilemekte ve toplumlara yılda 7 trilyon US$ mal olmaktadır.4 

                                                           
1 [Internet] https://www.unicef.org/turkiye/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair-s%C3%B6zle%C5%9Fme 
Erişim Tarihi:10.11.2022 
2[Internet]https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_04/05104328_1.Yocuk_Yhmal_ve_YstismarY_HakkYnda_Gene
l_Bilgi.pdf   Erişim Tarihi:10.11.2022 
3 [Internet] https://www.apa.org/pi/prevent-violence/programs/international-day  Erişim Tarihi:10.11.2022 
4 [Internet] https://www.woman.ch/19-days-of-activism-prevention-kit/world-day-for-prevention-of-child-abuse-19-nov/ 
Erişim Tarihi:10.11.2022 
5 [Internet] ]  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment Erişim Tarihi:10.11.2022 
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Çocuklara yönelik taciz, istismar, kaçakçılık ve her türlü şiddete ve çocuk işkencesine son vermek 
amacıyla bir sivil toplum kuruluşu olan Dünya Kadınlar Zirvesi Vakfı (WWSF-Women’s World Summit 
Foundation) 2000 yılında 19 Kasım’ı “Dünya Çocuğa Yönelik İstismarı Önleme Günü” ilan etmiştir. Bu 
yılın(2022) eylem çağrısı, “19 Kasım Dünya Çocuğa Yönelik İstismarı Önleme Günü ve  20 Kasım Dünya 
Çocuk Günü’nü birlikte anmak” şeklinde olmuştur.4 

 
Çocuğa yönelik istismarın önlenmesi ve müdahale edilmesi çok sektörlü bir yaklaşım gerektirmektedir. 
İnsanlar ve gezegen için barış ve refahı sağlamak amacıyla 2030 yılına kadar bir eylem çerçevesi olan 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Hedef 16.2 Çocuklara yönelik taciz, istismar, kaçakçılık ve her türlü 
şiddete ve çocuk işkencesine son vermektir.  Aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından Hedef 
5.2 kamusal ve özel alanlarda, tüm kadınlara ve kız çocuklarına yönelik, insan kaçakçılığı, cinsel ve her 
türlü istismar dâhil, şiddetin her türünü yok etmek; Hedef 5.3 çocuk evliliğini yok etmek; Hedef 8.7’de 
ise her türlü çocuk işçiliğini sona erdirmek şeklinde olup çocuğa yönelik kötü muameleyi sona erdirmeyi 
amaçlamaktadır.6 
 
Unutmayalım ki önemli olan çocuklar için güvenli, istikrarlı bir ortamı sağlamaktır. Çocukları güvende 
tutabilmek için ebeveynlere yardımcı olabilecek bazı öneriler aşağıdadır:7 

 Çocuğunuza sevgi ve ilgi gösterin. Çocuğunuzu dinleyin, güven ve iyi iletişim geliştirmek için, 
çocuğunuzun hayatına dahil olun. 

 Çocuğuna öfkeyle cevap vermeyin. Günlük yaşadığınız stres durumlarında öfkenizi çocuğunuza 
yansıtmayın. 

 Denetimi unutmayın. Küçük bir çocuğu evde yalnız bırakmayın. Toplum içinde çocuğunuzu 
yakından izleyin. Çocuğunuzla vakit geçiren yetişkinleri tanımak için okulda ve etkinliklerde yer 
alın.  

 Çocuğunuzun bakıcılarını tanıyın. Bebek bakıcıları ve diğer bakıcılar için gözlem yapın.  

 Çocuğunuzu tehdit edici veya korkutucu bir durumla karşılaştığında derhal terk etmesi gerektiğini 
öğretin. 

 Çocuğunuza çevrimiçi ortamda nasıl güvende kalacağını öğretin.  Çocuğunuza, bilinmeyen bir kişi, 
bir sosyal ağ sitesi aracılığıyla iletişim kurarsa size haber vermesini söyleyin.  

 Ebeveynler ve çocuklar da dahil olmak üzere mahallenizdeki ailelerle tanışın. Destekleyici bir aile 
ve arkadaş ortamı oluşturun.  

 

 
Çocukları her türlü istismar ve ihmalden hep beraber koruyabiliriz! 
 
 

                                                           
6 [Internet]  http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/wp-content/uploads/2021/02/SKA-ve-Gostergeleri-Kapak-
Birlestirilmis.pdf  Erişim Tarihi:10.11.2022 
7 [Internet]  https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/child-abuse/symptoms-causes/syc-20370864  Erişim 
Tarihi:10.11.2022 
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