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Ne Yapabilirsiniz?

Farkındalık yaratın ve toplulukları çocuk istismarının 
canlı yayınlamasının yasadışılığı, etkileri ve riskleri hak-
kında duyarlı hale getirin.
Özellikle gerçek zamanlı çocuk istismarının canlı yayını 
veya çocuk cinsel performans gösterilerini suç kapsamı-
na sokan daha güçlü hukuki çerçeveler için savunuculuk 
yapın.
Bu sorun ile mücadele etmek için bu eylemleri ele almak 
ve mağdurları tanımlayabilmek adına varolan  kapasite 
ve araçları kullanın
Bir suçla ilişkili olabilecek şüpheli banka işlemlerini takip 
etmek ve izini sürmek için finansal kuruluşlarla iş birliği 
ve savunuculuk yapın.
Sanal ortamda istismarcılar tarafından bir çocuğun he-
def alındığının farkındaysanız bunu Alo 155 Polis hattına 
ihbar edin.
Mağdur olanlara destek olun ve onları koruyun. Yardım 
alabilecekleri kurum ve kuruluşalara yönlendirin.
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Gerçek zamanlı çocuk cinsel istismarının canlı yayını bir 
çocuk bir web kamerası önünde cinsel faaliyette bulun-
maya zorlandığında ya da cinsel istismara maruz kaldı-
ğında gerçekleşir.

Bu sahneler internet üzerinden para ödeyen müşterilere 
canlı olarak yayınlanır, bunu izleyen suçlu webcam üze-
rinden gerçek zamanlı olarak çocuğun özel bir tacize zor-
lanmasını talep eder.
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Suçlular ve Yöntemleri

- Çocukların canlı cinsel istismarını webcam (Internet kamerası) 
gibi cihazlar aracılığıyla izleyen suçlular genel olarak mali aracılar 
ya da kolaylaştırıcılar yoluyla erişim sağlarlar.

- Çocuğu bir webcam önünde cinsel performans gösterileri yap-
maya zorlayan ve potansiyel müşterilerle iletişime geçen kolay-
laştırıcılar bazen çocuğun ailesi veya topluluk üyesi olabilir.

- Suçlu ve sağlayıcı ya da çocuk, istismarın gerçekleşeceği ve suç-
lunun sisteme bağlanacağı yer, saat ve gün için anlaşır. Bu rande-
vular sohbet odası, e-posta ya da telefon yoluyla verilir.

- Ek olarak, taraflar genellikle suçlunun yaygın yasal ödeme servis-
leri yoluyla ödeyeceği bir fiyat üzerinde anlaşır. Banka işlemleri 
üzerinden şüphe çekmemek için ödenen miktarlar genellikle kü-
çüktür.

Skype veya webcam destekli sohbet siteleri gibi farklı platformlar 
internet üzerinden cinsel istismarın canlı yayını için kullanılmak-
tadır. Bu, suçluların tacizi gerçek zamanlı izlemesine, mesaj yaza-
rak veya ses ile yönlendirmesine imkan tanımaktadır.

Bazı topluluklarda bu suça izin veren bir sosyal tolerans seviyesi ola-
bilmektedir. Bu, fakirlik ve internet, çocuğu suça bulaştırma ya 
da bu hareketlerin yasadışılığı hakkında sınırlı bilgiye sahip olma 
gibi farklı faktörler ile alakalıdır. Gerçek zamanlı çocuk istismarı-
nın canlı yayınlanması hızlı ve kolay bir gelir kaynağı olarak gö-
rülebilmektedir.

Ceza Gerektiren Suç?

Gerçek zamanlı olarak çocuk cinsel is- 
tismarının canlı yayınlanması Türk Ceza 
Kanununa göre suçtur. TCK 103.mad-
desi kapsamında çocuğun cinsel istis-
mar suçunu oluşturur.

Lanzarote Sözleşmesinde çocuğu por-
nografik içerik üretimine konu edilmesi, bu ve benzeri eylemlere katılmak 
üzere çalıştırmak veya bu tür eylemlere katılmasına neden olmak; çocuğu 
pornografik içerik üretimine konu edilmesine zorlamak veya çocuktan bu 
gibi amaçlarla kar elde etmek veya çocuğu başka türlü suistimal etmek; 
çocukların katıldığı pornografik performanslara bilerek katılmayı suç kap-
samına sokmaktadır.( Madde 21 (1) (a-b-c) Dahası, istismarı kolaylaştıran 
ve teşvik eden insanlara  yardım ve yataklık etmek de suç kapsamındadır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin, çocukların satışı hakkında seçmeli 
protokolü Madde 3(1)(a) hangi yolla olursa olsun bir çocuğun cinsel istis-
marının teklif, teslim ya da kabul edilmesini suç kapsamına sokar.

Benzer olarak, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 182 nolu ÇOCUK İŞ-
ÇİLİĞİNİN EN KÖTÜ BİÇİMLERİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KAL-
DIRILMASINA İLİŞKİN ACİL EYLEM SÖZLEŞMESİ madde 3 pornografik 
içerik üretiminde çocukların kullanımını, sağlayıcılığını ya da teklif edil-
mesini suç kapsamına sokar.

Bu hususlar istismarcılar ve sağlayıcıların gerçek zamanlı çocuk istismarı-
nın canlı yayınlanması ile ilgili unsurları bakımında dikkate alınmalıdır.

Genel olarak çocuk pornografisine ilişkin yerel ve uluslararası sözleşmeler 
gerçek zamanlı çocuk istismarının canlı yayınlaması sorununa çocuğun 
cinsel istismarının genellikle kayıt edilmemesi sebebiyle uygulanama-
maktadır. 


