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Ne Yapabilirsiniz?

Sanal groomingi suç kapsamına sokan daha güçlü yasal çer-
çeveler için savunuculuk yapın.

Sanal grooming ile mücadele etmek için varolan kapasite ve 
araçlar gibi daha iyi kaynakların kanuni yaptırıma bağlanma-
sı için savunuculuk yapın.

Çocuklara güvenli sanal ortamlar sağlamak için internet ser-
vis sağlayıcıları gibi özel sektör kurumlarıyla işbirliği yapın.

Grooming hakkında farkındalık yaratın ve eğitim verin.

 Sanal Grooming
(Çocuğu internet ortamında / çevrimiçi ortamda istismara hazırlama)

Sanal Grooming

Sanal grooming bir çocukla internet üzerinden iletişime 
geçerek cinsel faaliyetlerde bulunmasını sağlamak için 
çocuğu cezbetmek, kendi amacı doğrultusunda yönlen-
dirmek ya da teşvik etmektir.

Cinsel faaliyet suçlu ile fiziksel buluşmadan öte, web ka-
merası aracılığıyla çocuğun cinsel istismarı ya da çocuk 
tarafından oluşturulmuş cinsel içeriğin bulundurulması 
gibi hareketleri de içerir.

İstismarcıların Kullandığı Yöntemler

-	 Suçluların	motivasyonu	esas	olarak	çocuklara	duydukları	cinsel	
istek	ya	da	finansal	gelir	sağlamaktır.

-	 Yalnız	ya	da	bir	ağın	parçası	olarak	çalışırlar.

-	 Suçlular	çocukların	hassas	noktalarını	belirleyerek	hedef	seçer-
ler.	(örneğin:	özgüven,	ebeveyn	kontrolü)

-	 Genellikle	çocuklarla	iletişim	sanal	olarak	(örneğin:	sohbet	oda-
ları,	oyun	siteleri,	sosyal	medya	platformları)başlatılır	ama	sa-
nal	olmayan	grooming	de	gerçekleşmektedir.

-	 Grooming	genellikle	çocuğun	güvenini	kazanmak	 için	çocukla	
duygusal	bir	ilişki	kurmayı	içerir.

-	 İstismarcı	 bazen	 çocuğun	 akranları,	 ailesi	 gibi	 başkalarını	 da	
mağdur	edebilir.

-	 Grooming	davranışları	çocuğa	ilgi	ve	hediyeler	vererek	ihtiyaç-
larını	karşılamayı,	psikolojik	baskıyı,	çocuğu	kendi	çıkarları	için	
kullanmayı,	cinsel	eğitim	vermeyi	ve	çocuğu	duyarsızlaştırmayı	
içerir.

-	 İstismarcılar	çocukla	(cinsel)	ilişkiye	girmek	için	bazen	kendisini	
bir	başkası	olarak	tanıtabilir.

-	 Çocukla	olan	ilişkilerini	aşamalı	olarak	cinselleştirirler.

-	 Çocuğun	katılımını	ve	sessiz	kalmasını	sağlamak	için	genellikle	
yalnızlaştırma,	suçlama	ve	mahremiyeti	kullanırlar.

Hukuki Çerçeve

Sanal grooming Lanzarote Sözleş-
mesinde suç kapsamına sokulmuş-
tur.

Lanzarote Sözleşmesi bir yetişkinin 
bilgi ve iletişim teknolojilerini kulla-

narak bir çocuğa çocuk pornografisi üretimi amacıyla kasten buluş-
ma teklifinde bulunmasını kapsayan 23. Maddeyi içerir. Ek olarak, 
22. madde bir çocuğun, katılmaya zorlanmasa bile, cinsel maksat-
larla cinsel istismara veya cinsel faaliyetlere tanık olmasına kasten 
neden olmayı suç kapsamına sokmuştur.

Ayrıca Siber Suç ve Veri Güvenliği Sözleşmesi ergin olmayan bir bi-
reye pornografik içeriğe erişim sağlamayı ve erişimi kolaylaştırmayı 
suç kapsamına sokar. Bu madde (29)(3)(1)(d) grooming’in unsurla-
rını kapsayabilmesi için değerlendirilebilir.
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Sanal grooming sorunu hakkında farkındalığı geliştir-
mek için araştırmalar yapın ve konuyla ilgili bilgi topla-
yın.

Sanal ortamda istismarcı tarafından bir çocuğun hedef 
alındığının farkındaysanız bunu Alo 155 Polis hattına 
ihbar edin.

Mağdur olanlara destek olun ve onları koruyun.

Yardım alabilecekleri kurum ve kuruluşlara yönlendirin.


