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Çocuk ihmali ve istismarı vakalarına ilişkin haberler kamuoyunu 
ve siyasete yön veren kişileri çocuğa kötü muamelenin sistemik 
nedenleri ve bunu önlemenin yolları hakkında eğitmede önemli 
bir rol oynar. Bu rehber gazetecilerin fiziksel, duygusal ve cinsel 
çocuk istismarı ile çocuk ihmali hakkındaki haberlerin odağını; 
sorunun nedenleri ve bunların önlenmesinin yolları hakkında 
bilgi içerecek şekilde genişleterek nasıl önlem almaya katkıda 
bulunabileceklerini açıklamak amacıyla geliştirildi.
 Gazeteciler, önleme yaklaşımlarını vurgulayan, tüm 
çocuklar ve aileler için güvenli, istikrarlı ve besleyici ilişkiler ve 
ortamlar teşvik eden kapsamlı haberler üretebilir.  Çoğu zaman 
çocuk ihmali ve istismarı hakkındaki haberlerde bireysel istis-
mar vakalarının şok edici ve vahşi sonuçlarına odaklanılıyor. Bu 
yaklaşım da çocuğa kötü muamelenin temel sebebinin “kötü 
ebeveynlik” veya çocuk koruma servislerinin yetersizliği olarak 
anlaşılmasına sebep oluyor.1,2 
 Halbuki gazeteciler kamuoyunun çocuk ihmali ve istisma-
rının yalnızca bireysel başarısızlıklar veya aile dinamiklerinin bir 
sonucu olmadığını, bunun toplumun her kesimini etkileyen bir 
halk sağlığı konusu olduğunu anlamasına yardımcı olabilir. 
 Gazeteciler önleme mekanizmaları konusunda çalışma 
yapan araştırmacılar, uygulayıcılar ve diğer uzmanlarla birlikte 
çalışarak çocuğa kötü muamele ile ilgili haberleri yalnızca prob-
lemi değil aynı zamanda olası çözüm önerilerini ortaya koyacak 
şekilde oluşturabilir.
 Çocuklara kötü muameleyi önlemek, bireylerin ve top-
lulukların birlikte çalışarak hiçbir çocuğun istismar veya ihmal 
edilmeyeceğini garantiye almalarını gerektirir.
 Şiddet gerçekleştikten sonraki etkilerine odaklanan 
hikayelere kıyasla herkesin çocuklar için güvenli, istikrarlı, besle-
yici ilişkiler ve ortamlar sağlayabileceğinin altını çizen hikayeler 
önlem alma anlamında daha yardımcı olur. 
 ABD’de çocuk ihmali ve istismarı önemli bir halk sağlığı 
problemi. Çocuk Koruma Servisi’nin (CPS) raporuna göre 2014 
yılında 702 bin çocuk kötü muameleye maruz kaldı. Aynı yıl bin 
580 çocuk kötü muamele sonucunda öldü. Bu rapora göre üç 
ve daha küçük yaşlardaki çocuklar daha büyük bir risk altında 
ve vakaların çoğunluğunda ihmal mevcut. 3 İstatistikler hikâye-
nin yalnızca bir kısmını anlatıyor çünkü çoğu vaka polise veya 
sosyal hizmet birimlerine bildirilmiyor. Öz bildirime dayalı veriler 
üzerinden yürütülen tahminlere göre geçtiğimiz yıl içerisinde 
yedi çocuktan birinden daha yüksek bir oranda çocuk ihmal veya 
istismarın en az bir türü ile karşı karşıya kaldı.4

Önsöz

Terimler

Yaygın olarak tanımlanan üç tür 
çocuk istismarı var:

1-Fiziksel istismar: Vurmak, tek-
me atmak, sarsmak, yakmak veya 
kuvvet gösteren diğer şekillerde 
çocuğa karşı kasıtlı olarak fiziksel 
güç uygulanması. 

2-Cinsel istismar: Çocuğu cinsel 
davranış içerisine dahil edilmesi; 
okşama, tecavüz veya başka cinsel 
aktivitelere maruz bırakılması.

3-Duygusal istismar: Çocuğun 
kendi özsaygısına veya duygusal 
durumuna zarar veren davranışları 
ifade eder. Alay etmek için isim tak-
ma, utandırma, reddetme, sevgiyi 
esirgeme ve tehdit etme gibi örnek-
ler verilebilir. 

İhmal: Çocuğun barınma, bes-
lenme, giyinme, eğitim ve sağlığa 
erişim gibi temel ihtiyaçlarının 
karşılanamaması.

Çocuğa Kötü Muamele: 18 yaş 
altındaki bireylerin ebeveyn, bakıcı 
veya koruyuculuğu altında olduğu 
başka bir insan tarafından ihmal 
ve istismar edildiği durumların 
bütününü ifade etmek amacıyla 
bilim insanları ve önleme uzmanları 
tarafından kullanılan bir terim. 

Daha fazla tanım için tıklayınız.
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1-Çocuk ihmali ve istismarına katkıda 
bulunan etkenleri inceleyin. Bunların 
çocuklar, aileler, topluluklar ve toplum 
üzerindeki etkilerini açıklayın.

Çocuğa kötü muamele vakalarına izole edilmiş bir biçimde 
odaklanan hikayeler, genellikle önlem hakkındaki tartışmalar 
için açık kapı bırakmaz. Gazeteciler, çocuklara yönelik kötü 
muamele bağlamını incelemek ve önleme fırsatlarını vurgu-
lamak için belirli bir vakanın ayrıntılarının ötesine uzanan 
hikayeler anlatarak, çocuk istismarı ve ihmali konusundaki 
lensi genişletebilir.

• Yoksulluk, işsizlik, ebeveynler için sosyal destek eksikliği 
veya şiddet gibi çocuk ihmali ve istismarına katkıda bulunan 
toplumsal faktörleri araştırın.5

• Ebeveynlerin alkol ve uyuşturucu kullanımı, aile içi şiddet, 
çocukluk döneminde ebeveynlerin istismarı öyküsü ve ebe-
veynlik becerilerinin eksikliği gibi güvenli, istikrarlı, besleyici 
ilişkiler ve ortamlar sağlamalarını zorlaştıran ailesel stres 
faktörlerini inceleyin.5

• Yerel ve ulusal çaptaki çocuk ölümlerini inceleyen ekiplerin-
den gelen ihmal veya istismar sonucu ölen çocukların ista-
tistiklerine bakın. Ev ziyaretleri, ebeveynlik kursları ve aileleri 
topluluk kaynaklarına bağlama gibi önerdikleri önleme strate-
jilerini vurgulayın. 

• Çocuk istismarı önleme kurumlarıyla çalışarak okuyucu/
dinleyici kitlesinin çocuğa kötü muamelenin hayat boyu etkile-
rinin ciddiyetini anlamalarını sağlamaya çalışın. Önleme yak-
laşımlarının nasıl yardımcı olabileceğine dair örnekler verin.

• Soruna dair farkındalığı artırmak için hikayelere ülkedeki 
istismar oranları ve çocuğa kötü muamelede sık karşılaşılan 
durumlar hakkında bilgiler ilave edin. Bu bilgiler ebeveynlerin 
güvenli, istikrarlı, besleyici ilişkiler ve ortamlar sağlamak için 
neler yapabileceklerine dair taktikler ve örnek programlar ile 

Gazeteciler için Tavsiyeler

Çocuk İhmali ve 
İstismarı Hakkında Veri Alı-
nabilecek 
Güvenilir Kaynaklar

CDC’s National Center for In-
jury Prevention and Control 
http://www.cdc.gov/violencep-
revention/childmaltreatment/
index.html
Administration on Children
and Families
http://www.acf.hhs.gov/prog-
rams/cb/research-data-tech-
nology/statistics-research/
child-maltreatment
CDC’s National Center for 
Health Statistics 
http://www.cdc.gov/nchs/fas-
tats/child-health.htm
Child Welfare Information 
Gateway
https://www.childwelfare.gov/
topics/can/
The Forum on Child and 
Family Statistics 
http://www.childstats.gov/
Annie E. Casey’s Kids Count 
http://www.kidscount.org
Child Trends Data Bank 
http://www.childtrends.org/
databank
National Center for the Re-
view and Prevention of Child 
Deaths 
www.childdeathreview.org
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2- Çocuk İhmali ve İstismarını önlemedeki başarısızlığın uzun dö-
nemli sonuçlarını araştırın.

• Gazeteciler çocuk ihmali ve istismarının uzun dönemli sonuçları hakkında önemli soruları soracak ve 
önlem almanın önemini vurgulayacak pozisyondalar. İstismar ve ihmalin sonuçları bireyi ve aileyi aşa-
rak toplulukları ve toplumun bütününü etkileyebilir. 

• Çocuk istismarı önleme uzmanlarıyla erken beyin gelişimi sürecindeki zehirleyici stresin tehlikeli etki-
leri üzerine konuşun. Bir çocuk uzun bir dönem boyunca kötü muameleye maruz kaldığında, vücudun 
strese tepkisi daha da uzun bir süreye yayılabilir. Bundan kaynaklanan stres de beyin gelişimini etkile-
yerek öğrenme, davranış, fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde uzun dönemli sorunlara yol açabilir. 

• Kötü muamele gibi çocukluk deneyimlerinin hayat boyu sağlığa olan etkilerini araştırın. İhmale veya 
istismara uğrayan çocuklar, erişkinlik döneminde daha fazla sağlık problemi yaşama riskine sahip. Bu 
sağlık problemleri arasında alkoliklik, depresyon, uyuşturucu bağımlılığı, yeme bozuklukları, obezite, 
riskli cinsel davranışlar, sigara içme, intihar eğilimi ve belirli kronik hastalıklar yer alıyor. 7,8

• Çocuk refahı, bedensel ve zihinsel sağlık, özel eğitim ve hukuk sistemindeki maliyetler ile birlikte 
çocuk ihmal ve istismarının yarattığı ekonomik hasarın boyutunu araştırın. CDC’nin yakın zamanlı araş-
tırmasına göre, bir yıl boyunca kaydı tutulan çocuğa kötü muamele vakasının hayat boyu sebep olduğu 
finansal harcamalar 124 milyon doları buluyor.

Yerel uzmanlara sorulabilecek sorular

 Çocuk ihmali ve istismarını önlemek neden önemli?
 Kötü muameleye maruz kalmak hayat boyu sağlığı nasıl etkiler? 
 Toplumumuza ekonomik maliyeti nedir?
 Suistimal ve ihmalin uzun dönem etkilerine yönelik en son araştırmalar 
neler söylüyor?
 Başka topluluklar çocuk ihmal ve istismarını önlemek için neler yapıyor?
 Yerel ekipler çocuk ihmal ve istismarını önlemek için neler yapıyor?
 Koruyucu, istikrarlı, besleyici ilişkiler ve ortamlar sağlamak için aileler ve 
bakıcılar ne gibi kaynaklardan faydalanabilir?
 Toplumumuzdaki çocuk istismarı ve ihmalini önlemek için başka 
neler yapılabilir?
 Çocuk ihmali, istismarı ile şiddetin başka formları arasındaki ilişki nedir?
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3- İşe yaramış önleme stratejilerine 
odaklanın.

Araştırmacılar, uygulayıcılar ve toplum merkezleri işe yara-
yan önleme stratejilerini öğrenmek için faydalı kaynaklardır. 
Devlet sağlık birimleri, okul yetkilileri veya tıp uzmanları da 
önleme stratejileri önerebilir ve toplumun eğilimleri ile yerelde 
yürütülen önleme çabaları hakkında bilgi verebilir. Muha-
birler işe yaramış önleme stratejileri hakkındaki bilgileri de 
dahil ederek hikayelerinin odağını genişletip çocuk ihmali ve 
istismarı hakkındaki olası çözüm önerilerini de haberin içine 
katabilirler.

• Önleme yaklaşımları ile ilgili en ulaşılabilir kanıtlara dikkat 
çekin. Birçok topluluk; bakıcıları ve ebeveynleri desteklemek 
amacıyla çeşitli programlar yürütüyor. Ancak özellikle araştır-
ma denemelerinde titizlikle uygulanmış örneklere odaklanılır-
sa gazeteciler hikayelerinin ebeveynlerin hayatlarında gerçek 
bir değişim yaratacak bu programlara ulaşmasının ihtimalini 
artırabilir. 

• Önleme stratejilerinin nasıl yardımcı olabileceğini göster-
mek için gerçek örnekler sunun. Mesela, Ulusal Halk Rad-
yosu’nun (NPR) Mart 2015’te başlayan Sağlığı Ne Etkiler? 
program dizisi hayat boyu sağlığı ve refahı etkileyen sosyal 
ve çevresel faktörleri ele alıyor. Bu bilgiler çocuk ihmali ve 
istismarını önleme konusunda farkındalık yaratmak için 
kullanılıyor. Programın bir bölümde Philadelphia’daki medikal 
kliniklere odaklanılıyor. Bu kliniklerde ebeveynlerin kuşaklar 
arası aktarılan travma döngülerini kırmak için çalışmalar yapı-
lıyor ve böylece çocukların daha sağlıklı bir ortamda büyüme 
şansları artıyor.  Başka bölümlerde ise standartların altındaki 
konaklamanın, düşük gelirin ve iş yeri politikalarının gelecek-
teki sağlık problemlerini nasıl etkilediğine odaklanılıyor. Bu da 
ebeveynlerin çocuklar için güvenli, istikrarlı, besleyici ilişkiler 
ve ortamlar sağlama imkanlarını artırıyor. 

Çocuk ihmali ve istismarına 
karşı önleyici stratejiler

CDC’nin çocuk istismarı ve ihmalini 
önleme teknik paketi, eyaletlere ve 
topluluklara mevcut en iyi kanıtlara 
dayanarak önleme faaliyetlerine 
öncelik vermelerine yardımcı olacak 
bir dizi strateji belirliyor. Bu stratejiler 
şunları içeriyor:

■ Aileler için ekonomik desteklerin 
güçlendirilmesi
■ Ebeveynleri ve pozitif ebeveynliği 
desteklemek için sosyal normların 
değiştirilmesi
■ Erken çocukluk döneminde kaliteli 
bakım ve eğitim sağlanması
■ Sağlıklı çocuk gelişimini teşvik 
etmek için ebeveynlik becerilerinin 
geliştirilmesi
■ Zararları azaltmak ve gelecekteki 
riski önlemek için müdahale edilmesi

Bu teknik paket, çocuk ihmal ve istis-
marının gerçekleşmesinin önüne ge-
çebilmesine odaklanan stratejilerin 
yanında, çocuğun kötü muameleye 
maruz kaldığı durumda acil ve uzun 
vadeli zararları azaltmaya yönelik 
yaklaşımları da içeriyor. Bu stratejiler 
yalnızca bireye değil, aileye, topluluk 
ile ilişkilere ve toplum içindeki değişi-
me odaklanan bir kapsam sunuyor.

Önleme stratejileri hakkında daha 
fazla bilgi için tıklayabilirsiniz.
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4-Çocukları koruyun. Mağdurların ve ailelerin daha fazla zarar 
görmesinden kaçının.

Gazetecilerin kamuoyuna çocuk ihmali ve istismarı ile ilgili vakalar hakkında bilgi sağlamada büyük bir 
rolü var. Ancak, bu hikayeler mağdurların kimliğini koruyacak, istismarın neden kaynaklandığına dair 
arka plan bilgilerini habere dahil edecek ve çözüm yolları da sunacak şekilde olmalı. 

• İhmal ve istismara maruz kalmış çocukların gizliliğini koruyun. Maruz kalan kişi veya ailesinin kim-
liklerinin verilmesine rıza gösterdiği durumlarda dahi kararlarının yansımalarını tam olarak idrak ede-
memiş olabilirler. Çoğunlukla aileye veya çocuğa gelecek zararın ihtimali, bunun hikâyeye sağlayacağı 
faydadan daha dikkate değer. 11

• Bilgi edinmek için eyaletlerde veya ülkede geçerliliği olan kamu bilgilendirme kanunlarını kullanın. 
Polis veya çocuk refahı kurumlarından gelen belgeler, mağdurun ve ailenin kimliklerini açığa vurmadan 
hikâye için bağlam ve arka plan bilgisi sağlamak için paha biçilemez olabilir. 11

• Kötü muameleye maruz kalmış çocuklarla görüşme yapmanın gerektirdiği duyarlılıkların ve sorum-
lulukların farkında olun. Haber için bu pozisyondaki çocuklarla görüşme yapılması tavsiye edilmez ve 
gerçekten ender olarak başvurulmalıdır. Mağdurları olası ek zararlardan korumak, haber için iyi bir 
alıntı yakalayabilmekten daha üstün olmalı. 

Çocuklarla görüşme için ipuçları

İhmale ve istismara maruz kalmış çocuklar ile görüşme yapılması tavsiye edil-
mez. Ancak gene de çocuklarla görüşme yapılacak nadir durumlarda aşağıdaki 
önerileri akılda tutmakta fayda var:

 Çocuğun ebeveynliğinden veya vasiliğini bulunduran kişiden görüşme veya 
fotoğraf çekimi öncesinde bilgilendirilmiş bir onay alın.  Bu da hem yetişkine 
hem de çocuğa bu görüşmeyi neden yapmak istediğinizi ve bunun nasıl kullanıla-
cağını anlatmanız anlamına geliyor.
 Haber yapmaya çalışan bir gazeteci olduğunuzu netleştirin. Arkadaşıymış-
sınız gibi davranmayın.
 Sessiz bir mekân bulun ve çocuğun rahat etmesini sağlamak için elinizden 
geleni yapın. 
 Görüşme sonuçlandığında kullanmayı düşündüğünüz alıntıları çocuğun 
iyiliğinden sorumlu olan bir yetişkinle gözden geçirin.11
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5-Çocuğun cinsel istismarı ile ilgili haber yaparken kullandığınız 
dile dikkat edin

Çocuğun ihmalini ve istismarını içeren haberler farkında olmadan mağdurlara daha fazla zarar vere-
bilir. Özellikle de cinsel istismar ile ilgiliyse. Gazeteciler yaşanan olay hakkında bilgi verirken detaylara 
girmekten kaçınmalı. Mağdurun davranışlarının herhangi bir şekilde suçun işlenmesine sebep olduğu 
veya katkıda bulunduğu ile ilgili imalardan uzak durulmalı. Muhabirler kullanacakları kelimeleri dik-
katli bir şekilde seçerek, istismarın cezai yönünü azımsamadan zorlayıcı bir hikâyeyi anlatabilirler. 

• Cinsel istismarı nötr ve doğru bir şekilde nasıl tanımlayacağınız hakkında önleme uzmanlarından 
danışmanlık isteyin. “İlişki” ve “seks skandalı” gibi sansasyonel bir dil veya rıza gösterir ifadeler kulla-
nımından kaçının. Tecavüz veya cinsel saldırı asla “seks” olarak tanımlanmamalı. 

• Cinsel istismar ile ilgili açıklamalarda net ve belirli bir dil kullanın. Farklı anlamlara gelebilecek keli-
meler kullanmayın. Yargı Dili Projesi halihazırda cinsel istismar vakalarında kullanılan problemli örnek-
lerin bir listesini ve bunlara alternatif olarak kullanılabilecek daha uygun terim ve deyimler sözlüğünü 
sunuyor, bundan faydalanabilirsiniz.  

Sonuç

Gazetecilerin çocuk ihmali ve istismarını haberleştirmede çok güçlü bir rolü var. Odaklarını mağdurlar 
ve ailelerinden oluşan bireysel vakaların ötesinde genişletirlerse, haber içeriğini problemin neden-
lerini ve olası çözüm yollarını dahil edecek şekilde zenginleştirebilirler. Bu alanda çalışan kurumlar, 
araştırmacılar, uygulayıcılar ve editörlerle birlikte çalışarak çocuğa kötü muamelenin daha kapsayıcı 
ve doğru bir resmini çizebilir; çocuklar için daha güvenli, istikrarlı, besleyici ilişkiler ve ortamlar sağ-
lanmasına katkıda bulunmak için uygulanan önleyici stratejileri vurgulayabilirler. 

Eğer çocuklar ve aileler için böyle ilişkiler ve ortamlar sağlanabilirse hem topluluklar hem de içlerin-
deki bireyler gelişir. Daha fazla bilgi için CDC internet sitesinde yayınlanan Çocukluk için İhtiyaçlar 
bölümüne göz atabilirsiniz:

7



1. Çocuk ihmali ve istismarına katkıda bulunan faktörleri incele ve çocuklar, 
aileler ve topluluklar için etkilerini açıkla.

 Toplumsal ve sosyal etkenleri araştır. 
 Ailelerin güvenli, istikrarlı, besleyici ilişkiler ve çevreler sağlamalarını zorlaştıran ailesel stresleri 
araştır.
 Verileri gözden geçir.  Yerel, eyaletsel ve ulusal çocuk ölümü inceleme ekipleri tarafından önerilen 
önleme stratejilerini dahil et.  
 Çocuk ihmali ve istismarının hayat boyu etkili sonuçlarını gösterecek bakış açıları oluştur.  

2. Çocuk ihmali ve istismarının önleme başarısızlığının uzun dönem sonuçları-
nı araştır. 

 Çocuk istismarı önleme uzmanlarıyla maruz kalınan zehirleyici stresin erken beyin gelişimi üzerine 
etkisini konuş. 
 Çocuk ihmali ve istismarı gibi olumsuz çocukluk deneyimlerinin hayat boyu sağlığa etkilerini incele. 
 Çocuk ihmali ve istismarının toplum ve topluluklar için ekonomik yükünü araştır.

3. İşe yarayan önleme stratejilerine odaklan.

 Önleme yaklaşımlarından uygulanabilir ve kanıtlanmış olanlara vurgu yap.
 Önleme stratejilerinin nasıl yardım edebileceğini göstermek için topluluk içinden gerçek 
örnekler sun. 

4. Çocukları koruyun ve ne mağdurlara ne de ailelere daha fazla zarar vermeye 
sebep olmaktan kaçın. 

 İhmal ve istismar mağduru çocukların gizliliğini koru.  
 Bilgi edinmek için yerel ve ulusal bilgi edinme kanunlarından faydalan. 
 Çocuklarla görüşme yaparken gereken sorumlulukların ve hassasiyetlerin farkında ol.  

5. Çocuğun cinsel istismarı hakkında haber yaparken dili dikkatli kullan. 

 Kullanılabilecek en uygun terimler için önleme uzmanlarından tavsiye al. 
 Cinsel istismarla ilgili haberlerde dili tutarlı ve net bir şekilde kullan. 

Çocuk ihmali ve istismarı 
hakkındaki haberler için 
kontrol listesi
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