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Ne Yapabilirsiniz?

Özellikle Sextortion u suç kapsamına sokan daha güçlü 
yasal çerçeveler için savunuculuk yapın.

Sextortion ile mücadele etmek için varolan kapasite ve 
araçlar gibi daha iyi kaynakların kanuni yaptırıma bağ-
lanması için savunuculuk yapın.

Faillerin sextortion yapma fırsatlarını ve çocuk cinsel is-
tismar materyallerinin internette dolaşmasını sınırlamak 
için internet servis sağlayıcıları ile işbirliği ve savunucu-
luk yapın.

Çocuklar, ebeveynler ve bakıcılar arasında cinsel içerikli 
mesajlaşmanın riskleri ve yaratabileceği sonuçlar hak-
kında farkındalık yaratın, eğitim verin.

Cinsel içerikli mesajlaşma veya çocuk cinsel istismarı 
materyallerine rastladığınızda Alo 155 Polis hattına ih-
bar edin.

Sexortion
(kişiyle ilgili cinsellik içeren görüntü ya da bilgiyi kullanarak çıkar elde etme)

Sexortion

Sexortion bir kişinin zorla cinsel ilişkide bulundurulma-
sı, para ve eşya verdirilmesi ya da cinsel içerikli materyal 
ürettirilmesidir.

Sexortion, mağduru cinsel veya finansal taleplere razı ol-
maya mecbur bırakmaya ya da zorlamaya imkan tanıyan, 
fail ile mağdur arasındaki güç dengesizliği ile karakterize 
edilir.TA
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Suçlular ve Sexortion’nun Özellikleri

-  Failler çocukları cinsel ilişkide bulunma ya da para ve eşya 
sağlamaya mecbur etmek için genellikle fiziksel şiddet veya 
zorlamadan ziyade otoritelerini veya mağdur ile aralarında-
ki güç dengesizliğini kullanırlar.

-  Psikolojik baskı genellikle istenilen sağlanmazsa belirli fay-
daları kısıtlama tehdidi ya da istenmeyen sonuçların ortaya 
çıkması tehdidi ile ortaya konur.

-  Cinsel unsur bedenin özel kısımlarını göstermek, cinsel içe-
rikli fotoğraflar için poz vermek ya da fiziksel istismara tes-
lim olmak gibi failin herhangi bir istenmeyen cinsel faaliyet 
talebini içerebilir.

-  Cinsel unsur eşya, hizmet ya da para edinmek için başvuru-
lan metotlara yansıyabilir. Örneğin, failler mağdurun kendisi 
tarafından üretilmiş cinsel içeriklere erişim sağlayabilir ve 
bunu para kazanmak için şantaj olarak kullanabilir.

- Sextortion mağdurun kendisi tarafından üretilmiş cinsel içe-
riklerin internet ortamında ya da akranlarına dağıtılmasını 
ve tehdidini içerebilir. Bu çocuğu sanal zorbalığa maruz bı-
rakıp mağdur eden ya da zarar veren diğer olumsuz sonuç-
lar doğurabilir.

Ceza Gerektiren Suç?

Lanzarote Sözleşmesi çocuğu müs-
tehcen(pornografik) görüntü oluş-
turma eylemine katılmak üzere 
zorlamayı veya bu tür gösterilere 
katılmasına neden olmayı suç kap-
samına sokmuştur.( Madde 21 (1)(a-

b) ) 23. Madde çocukları çocuk pornografisi üretmeye zorlamayı 
kapsar. Zorlama, baskı ya da tehdidin var olduğu durumlarda, is-
tismarcı çocuğun güvenini veya çocuğun savunmasız bir halini su-
istimal ettiğinde veya çocuk üstünde etkisi veya otoritesi olduğu 
hallerde bir çocuk ile cinsel faaliyette bulunmak suç kapsamındadır.

Bu maddeler sextortion unsurlarını kapsayabilmesi için değerlendi-
rilebilir.

Ek olarak, çocuk pornografisinin üretimini, sağlayıcılığını, dağıtımı-
nı ya da teklifini suç kapsamına sokan sözleşmeler sexortion unsur-
larını kapsayabilecek bir dil içermektedir. Örneğin :Budapeşte Söz-
leşmesi, Lanzarote Sözleşmesi, Çocukların Satışı Hakkında Seçmeli 
Protokolü, Siber Suç Sözleşmesi.


