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Ne Yapabilirsiniz?

Çocuklar, ebeveynler ve bakıcılar arasında cinsel içerikli 
mesajlaşmanın riskleri ve yaratabileceği sonuçlar hak-
kında farkındalık yaratın, eğitim verin.
İnternette cinsel içerikli mesajlaşma veya çocuk cinsel 
istismarı materyallerine rastladığınızda Alo 155 Polis 
hattına ihbar edin.
Savunuculuk yapın ve internet hizmet sunucuları ile bir-
likte cinsel içerikli mesajların, çocuk istismarı materyal-
lerinin sanal ortamda yayılmasını engellemeye çalışın. 
Mobil operatörler ile gerektiğinde yetkili makamlarla iş- 
birliği yapılması için tedbirler alınması konusunda sa-
vunuculuk yapın (örneğin, istek doğrultusunda kullanıcı 
bilgisinin paylaşımı). 

Cinsel İçerikli Mesajlaşma
Cinsel içerikli mesajlaşma

Cinsel içerikli mesajlaşma, çocukların isteyerek cinsel içe-
rikli mesajları ya da kendileri tarafından oluşturulan cinsel 
içerikli görüntüleri paylaştığı bir süreci ifade eder.

Bu görüntüler veya videolar (kısmi) çıplaklık, erotik ve/
veya cinsel faaliyetler içerebilir ve genellikle kız-erkek ar-
kadaşlar veya diğer akranlarla paylaşılmaktadır.TA
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Çocuklar nasıl ve neden cinsel içerikli mesajlaşıyor?

- Çocuklar genellikle kendi inisiyatiflerinde ya da başka bir 
kişinin isteği üzerine kendileri görüntü çeker ve paylaşırlar.

- Görüntüler/videolar farklı araçlarla çekilebilir. Sosyal medya 
platformlarında, sohbet odalarında ve sms yoluyla paylaşı-
lan içerikleri üretmek için genellikle cep telefonları kullanılır.

- İçerik kız – erkek arkadaş, diğer akranlar ya da internet üze-
rinden iletişimde oldukları insanlar ile paylaşılır.

- Çocukları cinsel içerikli mesajlaşmaya yönelten motivasyon-
lar değişebilir, bunlar cinsel ilişki hazzı, deneyimleme, iltifat 
ve ilgi talebi veya bir kişiye bağlılığı ispat etmek olabilir. Mo-
tivasyonları akranlarının baskısı da olabilir.

- Cinsel içerikli mesajlaşma, çocukların çoğunlukla yaptıkları 
davranışın doğuracağı potansiyel sonuçları tahmin edeme-
meleri ve kişisel bilgilerin gizliliği konusunda tedbir alma-
maları yüzünden problem yaratır.

- Üretilen içerik yetişkin katılımı gibi suç ve taciz unsurları 
içerdiğinde ortaya daha da büyük bir problem çıkar.

- Cinsel içerikli mesajlaşma çocukları sexortation (kişiyle ilgili 
cinsellik içeren görüntü ya da bilgiyi kullanarak çıkar elde 
etme) mağduru olma, sanal zorbalık ve bazen fotoğrafları-
nın çocuk cinsel istismarı materyalleri için kopyalanması ya 
da kullanılmasına karşı savunmasız kılar.

Ceza Gerektiren Suç?

Türkiye’de çocuklarla cinsel içe-
rikli yazışmalar Türk Ceza Ka-
nunu 103. maddesi kapsamında 
cinsel istismar suçunu oluşturur.

Cinsel içerikli mesajlaşma ço-
cukların cinsel içerikli fotoğraf-

larının üretimi ve dağıtımını kapsadığında Türk Ceza Kanunu çerçe-
vesinde müstehcenlik(pornografi) suçu oluşmaktadır. 

Çocuk Hakları Sözleşmesinin Çocuk Güvenliği Hakkındaki Seçmeli 
Protokolü’ne göre çocuk pornografisi, hangi yoldan olursa olsun, 
belirleyici özelliği cinsel amaçlı bir betimleme olmak üzere, çocuğu 
gerçek fiille ya da benzeştirme yoluyla cinsel etkinlik içinde gös-
terme ya da çocuğun cinsel organlarını herhangi bir biçimde teşhir 
anlamına gelir. Bu tanım cinsel içerikli mesajlaşmanın unsurlarını 
kapsayabilmesi için dikkate alınmalıdır.

Sonuç olarak, cinsel içerikli görüntüyü kaydeden ve/veya gönderen 
kişi,  müstehcenlik(pornografi) ile ilgili yasa maddesini ihlal etmek-
ten dolayı yargılanabilir. Buna ek olarak, bu mesajı alan kişi de bu 
müstehcen görüntüye erişmek ve/veya bu materyali bulundurmak 
suçundan yargılanabilir.


