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İçindekiler

Geçtiğimiz yıllarda, çocukların cinsel sömürüden 
korunma haklarının küresel gündeme 
yerleştirilmesi konusunda şimdiye kadar 
görülmemiş bir ilerleme kaydedilmiştir. Öyle ki, 
dünya liderleri 2015 yılında çocukların cinsel 
sömürüsünü ortadan kaldırmaya yönelik küresel 
amacı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SKH) 
eklemişlerdir. 

Çocukların cinsel sömürüsü üzerine hazırlanan 
ECPAT Ülke Değerlendirme Raporları, konu üzerine 
her seviyede savunuculuk yapmanın yanı sıra, 
hükümetlerin çocuklara karşı şiddetin tüm türlerini 
2030 yılına kadar ortadan kaldırmak adına SKH’lere 
yönelik taahhütleri dâhil olmak üzere gözlem için 
de etkili araçlar sunmaktadır.

ECPAT Ülke Değerlendirmeleri her şeyden 
önce, kamuya açık mevcut bütün bilgileri 
toplayarak bir ülkede SÇS’nin tüm türlerine ait 
kapsamlı bir özet halinde sunan bir masa başı 
araştırmasıdır. Dolayısıyla herhangi yeni birincil 
veri içermemektedir. Ülke Değerlendirmeleri 
aynı zamanda SÇS’yi ortadan kaldırmak adına 
hazırlanan eylemlerin –çocukların katılımı da 
dâhil olmak üzere - uygulanması noktasındaki 
kazanımlar ve zorluklara yönelik bir değerlendirme 
de sunmaktadır.

ECPAT Ülke Değerlendirmeleri ayrıca SÇS’ye karşı 
yürütülen ulusal mücadelelerin pro-aktif bir şekilde 
ilerletilebilmesi ve çocukların cinsel sömürüsüyle 
ilgili çocuk hakları üzerine devlet tarafından kabul 
ve tasdik edilen uluslararası aygıtların uygulanması 
noktasında gözlem yapılabilmesini sağlayacak 
somut, öncelikli eylemler önermektedir. Buna ek 
olarak, ECPAT Ülke Değerlendirmelerinde, Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Komitesi ve İnsan Hakları 
Konseyi’ne Raporlar ve Ek Başvurular hazırlamak 
için kullanılabilecek iyi düzenlenmiş bilgi ve 
araştırmalar da yer almaktadır. 

Bu süreçte taslaklar ECPAT üyeleri, ilgili yerel 
kuruluşlar, içerikleri gözden geçiren ve diğer yerel 
kaynaklar ve analizler aracılığıyla mevcut bilgileri 
tamamlayan saha uzmanlarıyla paylaşılmaktadır. 
ECPAT International’ın çalışmaları geniş ölçüde bu 
raporların hazırlanmasında yer alan paydaşların 
katkılarına dayanmaktadır. 

ECPAT, paha biçilemez katkıları nedeniyle 
paydaşlarına içtenlikle teşekkür eder. 
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Yurt içi istikrarsızlık, milyonlarca mültecinin akını 
ve Türkiye’nin coğrafi konumu, ülkede yaşayan 
Türkiye vatandaşı ve yabancı mülteci çocukların 
cinsel sömürüye karşı savunmasız kalmasına neden 
olmuştur. 2016’daki başarısız askeri darbe girişimi 
ve takip eden iki yıllık olağanüstü halin insan 
hakları alanında çalışanlar da dahil olmak üzere 
sivil toplum kuruluşlarının aktivitelerini kısıtlaması 
hükümet ve sivil toplum kuruluşları arasındaki 
ilişkiyi zedelemiştir.

Yurt içi istikrarsızlıkla beraber, Türkiye dünyadaki 
herhangi bir ülkeden daha fazla mülteci alıp 
ev sahipliği yaparak – ki bu noktada Türkiye ve 
hükümeti takdir edilmelidir -  çok büyük bir mülteci 
krizinin merkezinde yer almıştır. Ancak, Türkiye’de 
milyonlarca mültecinin savunmasız koşullar altında 
yaşıyor olması binlerce çocuğu cinsel sömürü riski 
altında bırakmaktadır. Bu savunmasızlık kısıtlı 
ekonomik imkânlar ve aşırı yoksulluk nedeniyle 
daha da ağırlaşmaktadır. Ancak Türkiye’deki 
çocukların yoksulluğu sadece ülkedeki mülteci 
nüfusuyla sınırlı değildir; Türkiye’de çocuk sahibi 
hanelerin göreli yoksulluk oranı 2018 yılı itibariyle 
%22,6 gibi yüksek bir seviyededir. 

Türkiye’nin Ortadoğu, Doğu ve Güney Avrupa’ya 
sınırları bulunan coğrafi konumu, ülkenin Asya ve 
Avrupa arasında bir köprü olarak algılanmasına 
neden olmakta ve dolayısıyla mülteciler için hayati 
bir rota haline getirmektedir. Bununla beraber, 
ülkenin çocukların cinsel sömürüsü amacı da dâhil 
olmak üzere insan ticareti için bir geçiş, varış ve 
başlangıç ülkesi haline gelmesi sorunu ortaya 

çıkmaktadır. Bu Değerlendirmede yer alan raporlar 
Türkiye’ye sınırı olan bazı ülkelerden –örneğin 
Irak ve Suriye- çocukların cinsel sömürü amacıyla 
kaçakçılığının yapıldığının ve satıldıklarının altını 
çizmektedir. Çocuk, erken yaşta ve zorla evlilik 
sorununun binlerce Suriyeli mülteci ve Türkiye 
vatandaşı çocuğu etkilediği ortaya çıkmıştır. Türk 
hükümetinin bu soruna verdiği karşılık sınırlı 
olmuş ve birçok raporda eleştirilmiştir.  Bu Ülke 
Değerlendirmesinde yer verilen hükümet verileri 
sorunun hala yaygın olduğunu göstermektedir. 

Türkiye çocukların cinsel sömürüsü ile mücadeleye 
yönelik çabaları açıkça tanımlayan bir takım 
uluslararası ve bölgesel anlaşmayı kabul etmiş 
ve onamıştır. Ancak bu noktada ulusal mevzuatın 
hala uluslararası standartlarla tam bir uyum içinde 
olmadığı ve hukuki sınırlamaların var olduğu 
belirtilmelidir. Örneğin, Türkiye mevzuatında cinsel 
sömürü amacı dâhil olmak üzere kaçakçılık ve insan 
ticareti mağduru olan çocukların yasadışı eylemler 
nedeniyle yargılanmaktan korunmasına yönelik bir 
hüküm bulunmamaktadır. Bunun yanında, Türkiye 
çocukların cinsel sömürüsüne yönelik herhangi bir 
ulusal eylem planına sahip değildir ve çocukların 
cinsel sömürüsünün farklı türlerinin, özellikle de 
çocukların çevrimiçi cinsel sömürüsü ve çocukların 
seyahat ve turizm bağlamında cinsel sömürüsünün, 
mağduru olmuş çocukların sayısına dair kamuya 
açık bilgiler konusunda ciddi bir veri eksikliği vardır. 
Dolayısıyla,  Türkiye’deki eğilimleri ve çocukların 
cinsel sömürüsüne karşı savunmasız grupları tespit 
etmek çok zordur. 

BAŞLARKEN
KAYNAK: UNICEF State of the World’s Children Report 2019 KAYNAK: ITU Statistics 2019: Turkey

KAYNAK:  ITU Statistics 2019: Turkey

KAYNAK: Poverty & Equity Data Portal: World Bank 

NÜFUS

YOKSULLUK ORANI CEP TELEFONU 
KULLANICILARI

İNTERNET ERİŞİMİ

2017

2018

%29,6

%13,9
11.3 m

İnternet erişimi olan18 yaşın al�ndaki çocuklar

Ulusal yoksulluk sınırının al�nda yaşayan

100 kişi başına 
97,3 abonelik

%71

%97,3

70.4%
Kız çocukları Oğlan çocukları

Cinsel eylemler için rıza yaşı 18 18
Evlilik için minimum yaş 18* 18*

Yasal çalışma yaşı 15** 15**

Zorunlu eğitim yaşı 6-18*** 6-18***
 
*  Birkaç istisna dışında 
**  Yarı zamanlı istihdam ve hafif işler hariç 
***    5 buçuk veya 6 yaşından itibaren 12 yıllık zorunlu eğitim

 MEVZUATA GÖRE ÇOCUK HAKLARI   

https://www.unicef.org/sowc/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
http://povertydata.worldbank.org/poverty/home
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
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GİRİŞ 

0.81.4
15 yaş al� 15-24 yaş arası

Milyon mülteciler  Milyon mülteciler   

ÜLKE DEĞERLENDİRMESİ 
VE ÇOCUKLARI CİNSEL 
SÖMÜRÜYE KARŞI 
SAVUNMASIZ BIRAKAN 
BELLİ BAŞLI SEBEPLER

Türkiye Cumhuriyeti, Asya, Ortadoğu ve Avrupa 
arasında benzeri olmayan bir coğrafi konuma 
sahiptir ve bu özelliği ülkeyi mülteciler için hayati 
bir geçiş rotası haline getirmektedir.1 Türkiye 81 
ilden oluşmaktadır ve başkenti Ankara’dır.2 En 
son UNICEF istatistiklerine göre, 2018 itibariyle 
Türkiye’nin nüfusu 82.340.000 olmuştur ve bu 
nüfusun yüzde 29,6’sı 18 yaşın, yüzde 8,2’si ise 
beş yaşın altındadır.3 Türkiye’deki çocukların 
önemli bir kısmı yoksulluk içindedir. 2018 itibariyle 
en az bir çocuk sahibi olan hanelerin göreli 
yoksulluk oranı yüzde 22,6 seviyesindedir4; bu da 
yoksulluğun çocukların cinsel sömürüsü riskini 
artırması nedeniyle korkutucu bir rakamdır.5 
Sömürüye karşı savunmasızlığı artıran faktörlerden 
biri yoksullukken diğeri de eğitim seviyesinin 
düşüklüğüdür.6 2018 yılında Türkiye’deki oğlan 
çocukların yüzde 5’i ve kız çocukların yüzde 6’sı 
ilköğretime kayıtlı değildir. Bu oranlar küresel 

1  National Geographic. (2015). The World’s Congested Human Migration Routes in 5 Maps. 
2  City Population. (2019). Turkey. 
3  UNICEF. (2019). The State of the World’s Children 2019. 194. 
4  Turkstat. (2019). Turkstat - Central Dissemination System.   
5  ECPAT International. (2016). Power, Impunity and Anonymity. 43. 
6  A.g.e., 39.
7  UNICEF. (2019). The State of the World’s Children 2019. 231.
8  A.g.e., 231.
9  A.g.e., 231.
10  London Metropolitan University. (2017). Key messages from research on child sexual exploitation: Professionals in school 

settings. 5. 
11  A.g.e. 
12  Hurriyet Daily News. (2018). Turkey’s outlook a year after the April 2017 referendum. 

ortalamanın altında olmakla birlikte, yüksektir 
(Oğlan çocukları için yüzde 8, kız çocuklar için 
yüzde 10).7 Lise öğreniminde ise oğlan çocukların 
yüzde 15’inin ve kız çocukların yüzde 16’sının okula 
kayıtlı olmadığı görülmektedir.8 Her ne kadar lise 
öğrenimine ait bu oranlar küresel ortalamanın çok 
altında olsa da (hem erkek hem de kız çocukları 
için yüzde 36) 9, eğitime kayıtlı olmadıkları için 
ticari cinsel sömürüye karşı daha savunmasız 
olan Türkiyeli çocuklar hala önemli bir orandadır. 
Araştırmalar gençlerin eğitime kayıtlı olmadıkları 
takdirde kendilerini ana akım sosyal çevrelerin 
dışında hissettiklerini, bu nedenle yetişkinler 
ve akranları tarafından cinsel sömürü amacıyla 
hedef alınmaları ihtimalinin daha fazla olduğunu 
ortaya koymaktadır.10 Bunun yanı sıra, eğitim 
sistemi çocukların bir aidiyet ve istikrar hissiyatına 
sahip olmasını sağlayarak onlar için bir koruma 
mekanizması işlevi görmektedir.11

Türkiye, 2016 yılında darbe girişimi yaşamıştır 
ve iki yıl boyunca ülkede olağanüstü hâl 
yürürlükte kalmıştır. 2017 yılında, Türkiye 
parlamenter yönetim sisteminden uzaklaşarak 
cumhurbaşkanının yetkilerini önemli ölçüde 
artıran bir anayasa referandumu düzenlemiştir.12 
Temmuz 2018’de cumhurbaşkanlığı seçimi 
yapılmış ve ardından olağanüstü hal kaldırılmıştır. 
Cumhurbaşkanlığının artırılan yetkileri eleştiri 

konusu olmuş ve muhalifler “parlamentonun 
yasama kabiliyetinin ve yürütmeyi sorumlu tutma 
yetkisinin azaltıldığını” öne sürmüştür.13 Ayrıca 
cumhurbaşkanına “kararname çıkarma, bütçe 
önerme, parlamentodan güvenoyu almadan 
kabine bakanlarını ve üst düzey bürokratlarını 
atama ve doğrudan ve dolaylı olarak Hakim ve 
Savcılar Yüksek Kurulu’nu atama” gibi bazı yeni 
yetkiler verilmiştir.14

Değişken siyasal koşulların yanı sıra, Türkiye aynı 
zamanda dünyada en yüksek mülteci nüfusuna 
ev sahipliği yapan ülkedir.15 Nisan 2020 itibariyle, 
Türkiye’de 4 milyon mülteci yaşamaktadır ve 
bunların 3,6 milyonu Suriyelidir.16 Temmuz 2019 
itibariyle yaklaşık 1,4 milyon mültecinin 15 yaşının 
altında ve 800 binden fazlasının 15-2417 yaşları 
arasında olduğu tahmin edilmektedir. Buna ek 
olarak, mülteci çocukların karşı karşıya olduğu 
koşulların onları insan ticareti ve cinsel sömürüye 
karşı özellikle savunmasız bıraktığı bilinmektedir.18 
Bu noktada, Kuzeydoğu Suriye’ye sınır komşusu 
olan Şanlıurfa19 ilinde yaşayan Suriyeli mülteci 
gençlerin daha yüksek bir cinsel sömürü riski 
altında olduğu özel olarak belirtilmiştir. Suriyeli 
ailelerin kızlarını Türkiye vatandaşlarına evlilik adı 
altında satmaları daha yaygın bir uygulama haline 
gelmiştir, zira bu herhangi bir geliri ve çocuklarının 
ihtiyaçlarını karşılama imkanı olmayan Suriyeli 
aileler için ekonomik zorluklarla başa çıkma 
mekanizması görevi görmektedir.20 Suriyeli mülteci 
oğlan çocuklar da, erkeklere yönelik riskleri tanıyan 
etkin koruma mekanizmaları olmaması ve bu 
çocukların mülteci kamplarında, bakım merkezleri 
ve hatta kamu alanlarında karşılaştıkları istikrarsız 
ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle cinsel 
sömürüye karşı savunmasız durumdalardır.21

Mülteci kamplarında ve sığınma evlerinde 
çalışan personel ve gönüllüler savunmasız 
çocuk mültecilerden faydalanabilmektedir. 
Örneğin Şanlıurfa ilinde iki kamp yetkilisi fuhuş 
şebekeleriyle beraber çalıştıkları iddiası karşısında 
görevden alınmıştır.22 Bir başka çalışmada ise, 
haber kaynakları kurumsallaştırılmış bakım 

13  The Brookings Institution. (2019). Turkey’s New Presidential System and a Changing West: Implications for Turkish Foreign Policy 
and Turkey- West Relations. 3. 

14  A.g.e., 5-6. 
15  UNHCR. (2020). UNHCR Turkey Operational Update - April 2020. 1.
16  A.g.e. 
17  UNHCR. (2019). UNHCR Turkey Factsheet - July 2019. 1.
18  Lanzarote Komitesi (2017). Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on the protection of children against 

sexual exploitation and sexual abuse. 3.
19  Uluslararası Kriz Grubu. (2019). “Mitigating Risks for Syrian Refugee Youth in Turkey’s Şanlıurfa”. 4.
20  Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık Derneği (2017). “Syrians Under “Temporary Protection” in Turkey and Sex Work”. 102.
21  All Survivors Project. (2018). “Destroyed from within – Sexual violence against men and boys in Syria and Turkey”. 6.
22  Uluslararası Kriz Grubu. (2019). “Mitigating Risks for Syrian Refugee Youth in Turkey’s Şanlıurfa”. 7.
23  All Survivors Project. (2018). “Destroyed from within – Sexual violence against men and boys in Syria and Turkey”. 24.
24  A.g.e., 24.
25  The Economist Intelligence Unit. (2019). Out of the Shadows: Shining light on the response to child sexual abuse and exploitation. 
26  A.g.e. 

tesislerinde çocuklarla ilgili bu tür olaylar 
olduğunun altını çizmiştir.23 Örneğin, 12 yaşındaki 
Suriyeli bir oğlan çocuğun epilepsi nöbetleri 
geçirdiği için bakım altına alınmış, ancak daha 
sonra yaşadığı bakım merkezinde çalışan bir 
gönüllü tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığı 
ortaya çıkmıştır.24

Türkiye, çocukların cinsel istismar ve sömürüsüne 
karşılık verme konusunda 56,7 puan alarak 
2019 Gündüz Gözüyle Endeksi’ne konu olan 
60 ülke içerisinde 18. sırada yer almıştır.25 Bu 
genel puanlama, bir ülkedeki ortamın çocuklara 
yönelik cinsel sömürü ve istismar riskini ne ölçüde 
şiddetlendirdiğini, mağdurların adalet aramalarına 
ne derece yardım ettiğini, hükümetin çocukların 
cinsel sömürünü ele kalma konusunda kararlı ve 
yeterli olup olmadığını ve sivil toplum kuruluşları 
ve işletmelerin sorunu ele alma konusundaki 
rollerini değerlendirmektedir.26

https://www.nationalgeographic.com/news/2015/09/150919-data-points-refugees-migrants-maps-human-migrations-syria-world/
https://www.citypopulation.de/Turkey.html
https://data.unicef.org/resources/state-of-the-worlds-children-2019/
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=66&locale=en
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/05/PowerImpunityandAnonymity.pdf
https://data.unicef.org/resources/state-of-the-worlds-children-2019/
https://www.csacentre.org.uk/index.cfm/_api/render/file/?method=inline&fileID=A4CDD829-75B7-40B7-88FA4B774DD31F2A
https://www.csacentre.org.uk/index.cfm/_api/render/file/?method=inline&fileID=A4CDD829-75B7-40B7-88FA4B774DD31F2A
http://www.hurriyetdailynews.com/opinion/serkan-demirtas/turkeys-outlook-a-year-after-the-april-2017-referendum-130286
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/01/20190111_turkey_presidential_system.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/01/20190111_turkey_presidential_system.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR Turkey Operational Update April 2020.pdf
https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/08/7.2-UNHCR-Turkey-General-Fact-Sheet-July-2019-FINAL.pdf
https://rm.coe.int/special-report-protecting-children-affected-by-the-refugee-crisis-from/16807912a5
https://rm.coe.int/special-report-protecting-children-affected-by-the-refugee-crisis-from/16807912a5
https://rm.coe.int/special-report-protecting-children-affected-by-the-refugee-crisis-from/16807912a5
https://www.ecoi.net/en/file/local/1457890/5351_1550348389_253-mitigating-risks-for-syrian-refugee-youth-0.pdf
http://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/syrians under temporary.pdf
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https://allsurvivorsproject.org/wp-content/uploads/2018/09/ASP_Syria_Report.pdf
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TÜRKİYE'DE 
ÇOCUKLARIN 

CİNSEL 
SÖMÜRÜSÜNÜN 

BAĞLAMI

TCK Maddesi Toplam Erkek Kadın Bilinmiyor Yabancı Uyruklu 
Erkek

Yabancı Uyruklu 
Kadın

80 86 68 18 - 10 8

103 6469 6406 58 5 188 1

104 396 395 1 - 2 -

SURİYELİ ÇOCUKLARIN 
FUHUŞTA SÖMÜRÜLMESİ 
MUHTEMELDİR

ÇOCUKLARIN FUHUŞTA 
CİNSEL SÖMÜRÜSÜ27 

Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Çocukların 
Satılmaları, Çocuk Fuhuşu ve Pornografisi 
Hakkındaki İsteğe Bağlı Protokolü’nün 2. 
Maddesi (b), “çocuk fuhuşunu”, “bir çocuğun 
ödeme veya herhangi bir çıkar karşılığında 
cinsel eylemlerde kullanılması” olarak 
tanımlamaktadır.28

Türkiye’de yetişkin seks işçileri tarafından sunulan  
cinsel hizmetlerin satılması veya satın alınması  
suç teşkil etmez ve kolluk tarafından      
denetlenmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

27  ECPAT yakın zamanda geniş bir şekilde kabul edilen Terminoloji Rehberi ile uyumlu olarak “çocuk fahişeliği” terimi yerine 
“çocukların fuhuşta sömürüsü” terimini kullanmayı terich etmektedir. Çocukların Cinsel Sömürüsü Hakkında Kurumlar Arası 
Çalışma Grubu. (28 Ocak 2016). Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse. 
30. Bangkok: ECPAT International.  

28  UN Genel Kurulu (25 Mayıs 2000). Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child 
prostitution and child pornography. (A/RES/54/263). Art. 2(b).

29  Ceza Kanunu, Madde 227. 
30  Republic of Turkey, Ministry of justice General Directorate of Judicial Record and Statistics. (n.d). Judicial statistics 2018.

Ancak, hem çocukların fuhuşa cinsel sömürüsü 
ve hem de bireylerin fuhşa zorlanması Türk Ceza 
Kanunu’nun 227. Maddesi uyarınca suçtur.29 
Bu rapor için incelenen kaynaklar Türkiye’de 
çocukların fuhuşta cinsel sömürüsünün genel 
olarak ekonomik yoksunluk ve gençlerin, özellikle 
de mültecilerin, yeterli fırsata sahip olmamasından 
kaynaklandığını göstermektedir.

Çocukların fuhuşta cinsel sömürüsüyle ilgili resmi 
istatistikler erişilebilir değildir. Ancak bu soruna 
ilişkin genel çerçeveyi, 2018 yılı Adalet İstatistikleri 
göstermektedir. Türkiye’de Türk Ceza Kanunu’na 
göre 2018 yılında insan ticareti (madde 80), 
çocukların cinsel istismarı (madde 103) ve reşit 
olmayanla cinsel ilişki (madde 104) resmi adalet 
istatistikleri aşağıda görülmektedir.30

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları 
Derneği’nin 2017’de yaptığı bir çalışmada 26 
Suriyeli seks işçisi, sivil toplum kuruluşları ve 
polislerle görüşmeler gerçekleştirilmiş, görüşülen 
paydaşların neredeyse tamamı, reşit olmayan 
Suriyeli kız çocukların fuhuşta cinsel sömürüsünün 
mağduru olmaları konusunda endişelerini 
dile getirmiştir.31 Buna rağmen, konuyla ilgili 
soru sorulduğunda, Türkiye’de çok sayıda ilin 
Emniyet Müdürlükleri çocukların fuhuşta cinsel 
sömürüsüyle bağlantılı vaka kaydı olmadığını 
söylemiştir.32 Bu durum Türkiye’deki Suriyeli 
çocukların fuhuşta sömürüsünün resmi makamlara 
eksik rapor edildiğini veya hiç bildirilmediğini 
göstermektedir. 

 Türkiye’nin güneydoğusunda Suriye ile sınır 
komşusu olan iller, savunmasız Suriyeli mültecilerin 
yüksek yoğunluğu nedeniyle çocukların cinsel 
sömürüsüne karşı gün geçtikçe daha riskli hale 
gelmektedir. Şanlıurfa ilindeki suç şebekeleri, gelir 
elde etme fırsatları sınırlı olan Suriyeli kadınları 
ve ergenlik çağındaki kız çocukları seks işçiliğine 
zorlamakta ve üzerlerinde baskı kurmaktadır.33 Bu 
şebekeler özellikle ailelerinden koruyucu destek 
alma şansları kısıtlı olan savunmasız kız çocukları 
ve eşini kaybetmiş kadınları hedef almaktadır.34 
Suriyeli mülteci kamplarında çocuk yaşta, erken 
ve zorla evlilikler nedeniyle, hedef alınanların bir 
kısmının 18 yaşından küçük kız çocuklar olduğunu 
sanılmaktadır.35 Medyada yer alan haberlere 
göre Gaziantep ilinde kamp çalışanları ve fuhuş 
çeteleri genç kadınları fuhşa zorlamak için işbirliği 
yapmakta; çete üyelerinin kampa girmesine izin 
verilerek bu kişilerin genç kadınlara iş bulma 
vaadiyle fuhşa zorlamasına imkan vermektedir.36

Suriyeli genç erkek mülteciler de fuhuşta cinsel 
sömürüye karşı savunmasızdırlar. 2016 yılında 
yaşları 8 ile 12 arasında değişen 30 oğlan çocuk 
Nizip mülteci kampında çalışan bir erkek tarafından 
2-5 Türk Lirası verilerek cinsel saldırıya  maruz 
bırakılmıştır  (Şubat 2020 itibariyle 0.33-  
0.84 $)37,3839 Bu 30 çocuğun ailelerinden sadece 
sekizi Türkiye makamlarına suç duyurusunda 
bulunmuş, kalan 22’si ise Türkiye’deki yasal 
statülerini kaybetme korkusuyla hak aramaktan 

31  Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği. (2017). Syrians Under “Temporary Protection” in Turkey and Sex Work”, 
106.

32  A.g.e., 106. 
33  Uluslararası Kriz Grubu. (2019). Mitigating Risks for Syrian Refugee Youth in Turkey’s Sanliurfa, 6. 
34  A.g.e., 6. 
35  A.g.e., 11.
36  Stockholm Center for Freedom. (2017). Report: Syrian women in Turkey’s refugee camps forced into prostitution.
37  Hurriyet Daily News. (2016). 30 Syrian children ‘sexually assaulted’ in Turkey refugee camp.
38  All Survivors Project. (2018). “Destroyed from within” Sexual violence against men and boys in Syria and Turkey. 24.  
39  The Telegraph. (2016). Turkish cleaner sentenced to 100 years in prison for abusing Syrian child refugees.
40  Hurriyet Daily News. (2016). 30 Syrian children ‘sexually assaulted’ in Turkey refugee camp.
41  Uluslararası Çocuk Merkezi. (Ekim 2015). Global Study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism: Country Specific 

Report: Turkey. 27.

kaçınmıştır.40 Bu örnek Türkiye’de ÇCS ve Suriyeli 
çocukların fuhuşta cinsel olarak sömürülmesinin 
neden yeterince kayıt altına alınmadığına dair 
küçük bir ipucu vermektedir.  

Suriyeli mülteci çocukların fuhuşta sömürüsüne 
dair örneklerle karşılaştırıldığında, aynı sorundan 
etkilenen Türkiyeli çocuklara dair örnekler son 
derece sınırlıdır. Ancak, bu, Türkiyeli çocukların 
fuhuşta sömürülmediği anlamına gelmemektedir. 
Örneğin, Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından 
2015 yılında Türkiye’de çocukların seyahat ve 
turizm sektöründe cinsel sömürüsü üzerine 
yayınlanan bir rapor, Türkiye’nin farklı yerlerindeki 
turizm bölgelerinde bulunan masaj salonlarında 
çocukların fuhuş bağlamında sömürüldüğünün 
altını çizmiştir.41 Türkiyeli çocukların fuhuşta 
sömürüsü üzerine sınırlı kanıt veya örnek olmasının 
kilit nedenlerinden biri bu konuda kamuya açık 
resmi bilgilerin eksikliğidir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://luxembourgguidelines.org/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/%C3%87HSEcrc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/%C3%87HSEcrc.aspx
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https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/10/3.-SECTT-TURKEY.pdf
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edilmiştir.53 Bu kanıtlar ÇCSM konusunu ele 
almakla yükümlü devlet memurlarının konu 
üzerine daha fazla eğitime erişime ihtiyaç 
duyduğunu gösterse de, bu yetkililer tarafından 
araştırılan ÇCSM vakaları olmadığı anlamına 
gelmemektedir. Örneğin 2018 yılında, 34 yaşındaki 
bir erkek savcı kişisel bilgisayarında54 binden fazla 
çocuğun cinsel istismarını içeren görüntü olması 
nedeniyle tutuklanmıştır; benzer bir davada, 
İstanbul’daki 24 yaşında bir tıp öğrencisi, ABD 
kaynaklı Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Ulusal 
Merkezi (NCMEC) tarafından ÇCSM indirdiği ve 
paylaştığına dair bilgilerin Türkiye makamlarıyla 
paylaşılmasının ardından tutuklanmıştır.55 Her 
ne kadar bu örnekler aydınlatıcı olsa da ÇÇCS’nin 
farklı tezahürlerini de dikkate almak önemlidir. 
Çocukların cinsel sömürüsünün canlı yayınlanması 
ve çocukların çevrimiçi olarak cinsel amaçlar 
için hazırlanmasına dair vakalar, ÇCSM’lerin 
görüntülenmesi ve dağıtımını içeren vakalar kadar 
raporlanmamaktadır.56

Türkiye’de internette paylaşılanlar, hükümetin 
internet sitelerini çocukların cinsel sömürü ve 
istismarını içerdiği gerekçesi de dâhil olmak üzere 
birtakım nedenlerle engellemesine imkan veren 
5161 sayılı yasa tarafından denetlenmektedir.57 
2016 yılındaki olağanüstü hal uygulamasından 
beri, internet sitelerinin engellenmesi önemli 
ölçüde artmıştır ve hükümet tarafından gelen 
açıklamalar engellenen internet sitelerinin 
neredeyse tamamının çocukların cinsel sömürüsü, 
müstehcenlik veya fuhuş nedeniyle veya kumar 
siteleri olmaları nedeniyle engellendiğini 
işaret etmektedir.58 Türkiye İfade Özgürlüğü 
Derneği tarafından derlenen istatistikler 2018 
yılında 54.903 internet sitesinin engellendiğini 
göstermektedir,59 ancak, engellenen internet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53  Sen, S; Ocak, M. (2017). Public Employees’ Level of Awareness and Perception of Sexual Abuse of Children in Online Environments: 
Turkey Case. 2(1).  

54  Hurriyet Daily News. (2018). Turkish prosecutor detained over child pornography.
55  Hurriyet Daily News. (2018). Armenian exchange student arrested in Istanbul on child pornography charges.
56  ECPAT International. (2018). Trends in Online Child Sexual Abuse Material. 8-10.  
57  Law No. 5651 on Regulating Broadcasting in the Internet and Fighting Against Crimes Committed through Internet Broadcasting, 

Madde 8. 
58  Freedom on The Net. (2018). Country Report - Turkey. 
59  Freedom of Expression Association. (2018). An assessment report on blocked websites, news Maddes and social media content 

from Turkey. 2. 
60  A.g.e., 36. 
61  INHOPE. (2018). INHOPE Annual Report 2017. 7. 

sitelerini engellenme nedenlerine göre ayrıştıran 
kamuya açık veri bulunamamıştır. Dolayısıyla 
bu internet sitelerinin ne kadarının ÇCSM/ÇCİM 
bağlantılı eylemler nedeniyle kapatıldığı da 
bilinmemektedir.60 

Bu nedenlerle, Türkiye’de ÇÇCS’nin boyutunu 
doğru bir şekilde ölçmek son derece zordur. 
Küresel bir ağ olan INHOPE, küresel veri 
tabanlarında bulunan ÇÇCM’nin yüzde 1’inden 
daha azının Türkiye kaynaklı olduğunu tespit 
etmiştir61, ancak, belirtilmelidir ki INHOPE’un 
Türkiye ortağı olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu, ÇÇCM hakkında ne kadar rapor aldığına 
dair kamuya açık veri sunmamaktadır.  

662

%49,5
SUÇLU 
TARAFINDAN 
KAYDEDİLDİ

%44 GÖRSELLER HAKKINDA 
TEHDİT EDİLDİ

%14

DİJİTAL CIHAZLAR, 
SÖMÜRÜLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAK 

İÇİN KULLANILMIŞTIR

Cinsel is�smar 
mağduru çocuk

ÇOCUK CİNSEL 
İSTİSMAR MATERYALLERİ 

ÜZERİNDE ÇALIŞAN 
TÜRK YETKİLİLER

%57 
ÇOCUK CİNSEL İSTİSMAR 

MATERYALLERİNİN 
ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA 
NASIL PAYLAŞILDIĞINI 

ANLAMADI

%58 
DARK NET 

HAKKINDA BİLGİ 
SAHİBİ DEĞİLDİ

Çocukların Çevrimiçi Cinsel Sömürüsü 
(ÇÇCS)

Çocukların çevrimiçi cinsel sömürüsü (ÇÇCS) 
çocukların cinsel sömürüsü/istismarını içeren 
materyaller (ÇCSM/ÇCİM),42 çocukların cinsel 
istismarının canlı yayınlanması, çocukların 
çevirimiçi olarak cinsel amaçlar için 
hazırlanması, çocukların cinselliğe zorlanması 
ve çeşitli ÇCSM/ÇCİM bağlantılı eylemleri 
(üretim, dağıtım, indirme) içerebilir.43 
ÇHSE’nin 2. Maddesi (c) ‘çocuk pornografisi’ni 
“hangi yoldan olursa olsun, belirleyici özelliği 
cinsel amaçlı bir betimleme olmak üzere, 
çocuğu gerçek fiille ya da benzeştirme yoluyla 
cinsel etkinlik içinde gösterme ya da çocuğun 
cinsel organlarını herhangi bir biçimde 
teşhir” olarak tanımlamaktadır.44

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (UTB) 
tarafından açıklanan en son istatistiklere göre, 
2018 yılı itibariyle Türkiye’de yaşayan bireylerin 
yüzde 71’i internet kullanıcısıdır45 ve her 100 
kişiden 97,3’ünün cep telefonu hattı aboneliği 
vardır.46 2018 yılına ait bir çalışmada 6-15 yaş arası 
çocuğu olan 161 ebeveynle görüşme yapılmış 
ve her on çocuktan altısının akıllı telefonu, 
yüzde 85’inin Facebook hesabı ve yüzde 66’sının 
Instagram hesabı olduğu tespit edilmiştir.47 Aynı 
çalışmada görüşme yapılan ebeveynlerin yüzde 
71’i çocuklarının sosyal medya hesaplarını ve 
kimlerle iletişimde olduklarını kontrol ettiklerini 
söylemiştir.48 Her ne kadar çocukların sosyal medya 
hesaplarının ebeveyn kontrolü altında olması 
çocukların ÇÇCS’ye karşı savunmasızlığını azaltsa 
da, tehdidi tamamen ortadan kaldırmamaktadır49, 
ve çalışmalar Türkiye’de suçluların çocukları 
hedef almak ve sömürmek için dijital iletişim 
ortamlarını kullandıklarını göstermektedir. 2015 
yılında cinsel istismar mağduru olan 662 çocukla 

42  ECPAT yakın zamanda geniş bir şekilde kabul edilen Terminoloji Rehberi ile uyumlu olarak “çok pornografisi” yerimi yerine 
“çocukların cinsel istismarı materyali” veya “çocukların cinsel sömürüsü materyali” terimlerini kullanmayı tercih etmektedir. 40.  

43  ECPAT. (tarih yok). Issues we work on. Bangkok: ECPAT International.
44  ÇHSE, Madde 2(c).
45  ITU. (Aralık 2019). Country ICT Data: Percentage of Individuals using the Internet.  
46  ITU. (Aralık 2019). Country ICT Data: Mobile-cellular Subscriptions.  
47  GFK. (2018). Her on 6-15 yaş arası çocuktan 6’sı akıllı telefon.
48  A.g.e. 
49  UNODC. (2015). Study on the Effects of New Information Technologies on the Abuse and Exploitation of Children. 2.  
50  Say, G. et al. (2015). Abuse Characteristics and Psychiatric Consequences Associated with Online Sexual Abuse. Cyberpsychology, 

Behavior, and Social Networking, 18(6), 334.
51  A.g.e., 335. 
52  EUROPOL. (tarih yok). Child Sexual Exploitation. 

gerçekleştirilen bir araştırmada, katılımcıların 
yüzde 14’ü istismarın kolaylaştırılmasında dijital 
araçların kullanıldığını belirtmişlerdir.50 İstismar 
edilmelerini kolaylaştırmak amacıyla dijital 
araçların kullanıldığını belirten çocukların yüzde 
49,5’i fail tarafından cinsel içerikli görüntülerinin 
kaydedildiğini ve bu çocukların yüzde 44’ü bu 
görüntülerle tehdit edildiklerini belirtmişlerdir.51

Küresel olarak ÇCSM özel internet forumlarında 
paylaşılmaktadır ve bunlara “Dark Net” (Karanlık 
İnternet) ve peer-to-peer (bir bilgisayardan 
doğrudan diğerine) paylaşım ağları dahildir.52 
Gazi Üniversitesi’nde 2017 yılında bir araştırma 
kapsamında farklı bakanlıklarda ÇCSM üzerine 
çalışan Türkiyeli kamu görevlileriyle görüşme 
yapılmış ve katılımcıların yüzde 57’sinin ÇCSM’nin 
çevrimiçi olarak nasıl paylaşıldığını ve dağıtıldığını 
tam olarak anlamadığı, yüzde 58’inin Karanlık 
İnternet hakkında bilgi sahibi olmadığı tespit 
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Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne (Palermo Protokolü) ek olan İnsan 
Ticaretinin, özellikle Kadınlar ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesi, Ortadan Kaldırılması ve Cezalandırılmasına 
ilişkin Protokol, “İnsan Ticareti’ni”, “kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya diğer bir 
biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma kişinin çaresizliğinden yararlanma veya 
başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya başkalarına kazanç 
veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, 
barındırılması veya teslim alınması” olarak tanımlamaktadır. “İstismar terimi, asgari olarak, başkalarının 
fuhuşta istismar edilmesini veya cinsel istismarın başka biçimlerini, zorla çalıştırmayı veya hizmet 
ettirmeyi, esareti veya esaret benzeri uygulamaları, kulluğu veya organların alınmasını içermektedir.”62

Çocuk mağdurlar konusunda, Protokol’ün 3. Maddesi “Bu maddenin (a) bendinde öngörülen yöntemlerden 
herhangi birini içermese bile, çocuğun istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, 
barındırılması veya teslim alınması “insan ticareti” olarak kabul edilecektir” tanımını getirmektedir.63 Bir 
başka deyişle, bu Protokol çocukların asla kendi sömürülerinde rızası olan katılımcılar olamayacağını 
öngörmektedir.

ÇHSE “çocukların satılmasını”, “bir çocuğun herhangi bir kişi veya grup tarafından diğerine herhangi bir 
ödeme veya kazanç karşılığında aktarıldığı herhangi bir eylem veya işlem” olarak tanımlamaktadır.64

İki kavram de sıklıkla bağlantılı ve aralarında net bir ayrım olmadan kullanılmaktadır. Ancak, ortada 
belirli bir örtüşme olmasına rağmen ‘çocukların satışı’ ve ‘ticareti’ aynı şey değildir. ‘Çocukların satışı’ 
çocuk ticaretinin aksine her zaman bir tür ticari işlem içermektedir, ancak her zaman çocukların 
sömürülmesi amacını taşımamaktadır. (örn. Çocukların yasa dışı evlat edinme amacıyla satışında olduğu 
gibi). Dolayısıyla, ‘çocukların satışı’ her zaman cinsel istismar ve sömürünün cinsel veya diğer türleri ile 
alakalı olmak zorunda değildir. Son olarak, ‘çocuk satışı’ bir çocuğu fiziksel olarak sosyal ortamından 
uzaklaştırmadan da gerçekleşebilirken, çocuk ticareti özü itibariyle çocuğun yer değiştirmesine bağlıdır.65

62,63,64,65

Türkiye’nin coğrafi konumu, yani Avrupa ve Asya 
arasında ve sınırındaki Ortadoğu, Doğu Avrupa ve 
Güney Avrupa ülkeleri arasında bir ‘köprü’ görevi 
yapması, ülkeyi insan ticareti sorunlarına karşı 
özellikle savunmasız hale getirmektedir. Her ne kadar 
bu rapor için incelenen veriler çocukların cinsel 
amaçlarla ticaretinin ne derecede gerçekleştiğini 
açık bir şekilde göstermese de mağdurlar arasında 
bu tarz vakalar olduğu varsayımında bulunmak 
kesinlikle mümkündür.66 ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 
2019 yılındaki İnsan 
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Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Protocol). Res. 55/25 of 15. Art. 3 (a).
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Ticareti Raporu’na göre, insan tacirleri Türkiye’deki 
yerli ve yabancı mağdurları ve Türkiye dışındaki 
mağdurları sömürmektedir.67 Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü 2018 yılında 134, 2017 yılında 303 ve 
2016 yılında 181 insan ticareti mağduru olduğunu 
tespit etmiştir.68 Ancak, kamuya açık bilgiler yaşa, 
cinsiyete veya sömürü türüne göre ayrıştırılmamıştır 
ve dolayısıyla bu vakaların ne kadarının cinsel 
sömürü amacıyla çocuk ticareti bağlantılı olduğunu 
belirlemek imkansız hale gelmektedir. Her ne 
kadar 2018 yılında tespit edilmiş 134 insan ticareti 

Çocukların cinsel amaçlarla satılması ve ticareti mağduru olsa da sadece 77 kişi insan ticareti 
suçundan hüküm giymiş ve tutuklanmıştır.69 Bunun 
yanı sıra, 2018 yılında 305 beraat kararı olması 
nedeniyle insan ticareti ile suçlanan kimseler 
arasındaki yüksek beraat sayısı konusunda 
endişeler dile getirilmiştir. Bu istatistikler 2018 
yılında insan ticaretiyle suçlandıktan sonra beraat 
eden kimselerin sayısının tespit edilen mağdur 
ve tutukluluk sayısından70 daha fazla olduğunu 
göstermektedir. Araştırma ve kovuşturmaların 
etkinliğinin artırılması gerektiği açıktır. 

2014-2018 arasında Türkiye’de tespit edilen insan 
ticareti mağdurlarının 170’ı çocuklar olmuştur 
(yüzde 22).71 Bu çocuklardan ne kadarının cinsel 
sömürü amaçlarıyla çocuk ticaretine konu olduğu 
açık olmasa da, 2019 yılındaki raporlar cinsel 
sömürü amacıyla çocuk ticaretinin öncelikli olarak 
kadınları ve kız çocukları etkilediğini ve halen 
Türkiye’de insan ticareti için en yaygın neden 
olmaya devam ettiğini göstermektedir.72 2014-
2018 arasında tespit edilen 776 toplam mağdurun 
(çocuk ve yetişkin) yüzde 71,5’ı cinsel sömürü 
mağduru olmuştur.73

Türkiye’ye sınırı olan Irak ve Suriye gibi ülkelerde 
uzun süredir devam eden istikrarsızlık Türkiye’nin 
çocuk ticareti için bir varış ve geçiş ülkesi olma 
konusundaki savunmasızlığını artırmaktadır.74 
Örneğin, Irak’taki çatışmalar sırasında zulüm 
gören Yezidi halkı gibi azınlık grupların çocukları 
Türkiye’de sömürü amacıyla ticarete ve satışa konu 
olmuştur.75 Türkiye’nin yaşadığı mülteci sorunu 
artık ülkede cinsel sömürü amacıyla satılma veya 
ticarete konu olma riskine karşı aşırı derecede 
savunmasız olan bir çocuk mülteci nüfusu olduğu 
anlamına gelmektedir. Bu çocukların savunmasızlığı 
kendini farklı şekillerde gösterebilir. Örneğin, 
mülteci kamplarında mültecilerin karşı karşıya  
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kaldığı koşullar ve ağır ekonomik zorluklar birçok 
mülteci aileyi içinden çıkamadıkları durumlara 
itebilmektedir. Bu aileler bazen, başka bir alternatif 
bulamadıkları için, yaşadıkları muazzam ekonomik 
zorluk karşısında çare olarak reşit olmayan kızlarını 
para karşılığında evlendirmeye yönelebilmektedir. 
Böylece aile sadece para elde etmekle kalma-
makta, bu evlilik aynı zamanda ebeveynlerin 
yiyecek gibi temel ihtiyaçlar için ellerine bakan 
bir kişinin eksilmesi anlamına gelmektedir. Bu 
sorunun Türkiye’deki mülteci nüfusu içindeki 
boyutunu tahmin etmek zor olsa da, Türkiye’deki 
seks işçiliği sektöründe çalışan Suriyeli kadınlar 
ile görüşmeler içeren bir çalışmadaki katılımcılar 
böyle bir sorunun var olduğunu kabul etmişler, 
katılımcılardan biri ise 16 yaşındayken bir Türk 
vatandaşına “bir kaç bin lira için” satıldığını 
anlatmıştır.76,77

Çocukların seyahat ve turizmde cinsel 
sömürüsü (ÇSTCS) 

‘Çocukların seyahat ve turizmde cinsel 
sömürüsü’ (ÇSTCS) “seyahat, turizm veya 
her iki bağlam dahilinde çocukların cinsel 
sömürüsüne yönelik eylemler” olarak 
tanımlanmaktadır.78 UNWTO Turizm üzerine 
Çerçeve Sözleşmesi, çocukların cinsel 
sömürüsünün turizmin temel hedefleriyle 
uyuşmadığını ve ilgili tüm devletlerce işbirliği 
içeresinde mücadele edilmesi gerektiğini 
belirtmektedir.79

Bu sektörlerin Türkiye ekonomisinde büyük payı 
olmasına rağmen (seyahat ve turizm sektörü 2018 
yılına ait son verilere göre Türkiye GSYH’sinin yüzde 
12,1’ine denk gelmektedir), Türkiye’de seyahat ve  
 
 

https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
about:blank
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf
https://www.goc.gov.tr/insan-ticareti-ile-mucadele-istatistik
https://rm.coe.int/report-concerning-the-implementation-of-the-council-of-europe-conventi/1680981563
https://rm.coe.int/report-concerning-the-implementation-of-the-council-of-europe-conventi/1680981563
https://www.iom.int/news/iom-and-turkeys-migration-directorate-six-years-working-together-against-human-trafficking
https://www.globalresearch.ca/yazidi-slavery-child-trafficking-death-threats-to-journalist-should-turkey-remain-in-nato/5650075
http://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/syrians under temporary.pdf
http://globalstudysectt.org/global-report/
http://globalstudysectt.org/global-report/
http://ethicsconventions.unwto.org/content/unwto-framework-convention-tourism-ethics-0


Ülke Değerlendirmesi: Türkiye'de çocukların cinsel sömürüsünün boyutu, kapsamı ve içeriği hakkında bir rapor12 13Ülke Değerlendirmesi: Türkiye'de çocukların cinsel sömürüsünün boyutu, kapsamı ve içeriği hakkında bir rapor

turizm bağlamında sömürülen çocuklar üzerine çok 
az veri bulunmaktadır.80 Türkiye Cumhuriyeti Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 2019 yılında ülkeye 51.747.199 
turist geldiğini tespit etmiştir, bu da 2018 yılına 
göre yüzde 12,22 artış anlamına gelmektedir.81 
Bu rakamlar, terör amaçlı saldırılar ve politik 
istikrarsızlık nedeniyle turist sayısının düştüğü 2016 
ve 2017 yıllarıyla karşılaştırıldığında ciddi bir farkı 
ortaya koymaktadır.82 

2016 yılında ÇSTCS hakkında hazırlanan Küresel 
Rapor (bölgesel Avrupa raporu) Türkiye’yi ÇSTCS 
konusunda yükselen bir çıkış ve varış ülkesi olarak 
tespit etmiştir.83 Örneğin bu raporda bazı Türkiye 
vatandaşlarının hafta sonlarını Moldova’da özel 
kiralanmış evlerde geçirdiklerini ve çocuklarla 
cinsel ilişkide bulunduklarını belirten STÖ 
çalışmaları alıntılanmaktadır.84 Moldova’da Türkiye 
vatandaşlarının dahil olduğu ÇSTCS sorunu aynı 
zamanda 2019 ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Ticareti 
Raporu’nda da vurgulanmıştır85, bu da sorunun 
devam ettiğini göstermektedir. 

Türkiye’de ÇSTCS sorununun varlığı farklı paydaşlar 
tarafından kabul edilmiştir; örneğin Ankara’da 
bir hâkim “seyahat ve turizmde çocukların cinsel 
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82  TIME Magazine. (tarih yok). The Wages of Terror. 
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93  TURSAB. (2020). Ministry Certified Facility Statistics. 
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sömürüsünün bir gerçek olduğunu”86 belirtmiş 
ve Türkiye’nin kıyı bölgelerindeki Antalya ve 
Alanya gibi popüler turistik bölgelerin çocuklar 
için özellikle riskli bölgeler olarak tespit edildiğini 
söylemiştir.87 2015 yılında Uluslararası Çocuk 
Merkezi tarafından seyahat ve turizm sektöründen 
ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerle 
gerçekleştirilen görüşmelerde çocukların turistik 
bölgelerdeki masaj salonlarında fuhuş bağlamında 
sömürüldüğü, bazı turistlerin ise “bir bakire ile 
gece geçirmek için” binlerce dolar ödemeye razı 
olduklarını belirtilmiştir.88

Bu çalışmada sıklıkla altı çizilen sorunlardan bir 
diğeri ise turizm okullarında eğitim gören ve otel 
benzeri turistik tesislerde staj yapan öğrencilerin 
daha kıdemli kişiler tarafından istismar edilmesi 
ve hatta fuhuşta sömürülmesidir.89 Çalışma 
kapsamında görüşme yapılan çok sayıda turizm 
sektörü çalışanı - dokuz öğrenci, STÖ’ler ve 
hatta Ankara’da 27 yıllık tecrübesi olan bir 
hakim de dahil olmak üzere- turizm ve seyahat 
sektöründe çalışan genç stajyerlerin cinsel olarak 
sömürülmesinin ele alınması gereken bir sorun 
olduğunu belirtmişlerdir.90  

Türkiye’de ÇSTCS ile alakalı sorunlar tespit edilmiş 
olsa da, 2019 Gündüz Gözüyle Endeksi’nin 
altını çizdiği gibi, Türkiye’deki turizm sektörü 
çocukların cinsel istismarı ve sömürüsünü ele 
almada kısıtlı katılım olduğunu göstermektedir.91 
Bu durum Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nden 
(TÜRSAB) turistik işletme sertifikası almış olan 
4038 turistik işletme olmasına rağmen Ocak 
2020’ye gelindiğinde sadece iki Türk firmasının 
“Davranış Kurallarını”92 benimsemiş olmasına 
da yansımaktadır.93 Davranış Kuralları, turizm 
sektöründeki şirketlere çocukların cinsel 
sömürüsünü engellemek için farkındalık, araç ve 
destek sunan çok paydaşlı bir girişimdir.94 

Çocuk, erken yaşta ve zorla evlilikler 
(ÇEZE)

 
Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel 
İstismardan Korunmasıyla İlgili Terimler ve 
Kavramlar Kılavuzu (Lüksemburg Kılavuzu), 
‘çocuk evliliğini’ “en azından biri çocuk (18 
yaşın altında) olan iki kişinin evlenmesi” 
olarak tanımlamaktadır. Aynı zamanda 
çocukların, özellikle de genç kızların, rızası 
olsun ya da olmasın evlendirilmesi eylemine 
de atıfta bulunmaktadır.95 Çocuk evliliğinin 
bazı türleri, örneğin evliliğin zorla çocuk 
işçiliği, kölelik ve esaret, hizmetkârlık 
veya çeyiz ödemesi gibi durumlarla ilgili 
durumlarda, çocukların ticari amaçlarla 
sömürüsü kapsamına da girmektedir.96 

 
Türkiye’de hem kadın hem erkeklerin yasal olarak 
evlenmek için 18 yaşında olması gerekmektedir.97 
Ancak, Türk Medeni Kanunu’nun 124. Maddesi 
ailelerin rızası olması durumunda 17 yaşında kız ve 
erkek çocukların evlenebileceğini belirtmektedir. 
Uygulamada ise aile rızası şartı sıklıkla göz ardı 
edilmekte98, böylece kabul edilen fiili evlilik yaşı 
17 olmaktadır. Mahkemeler istisnai durumlarda 
16 yaşındaki erkek ve kız çocukların evliliğine izin 
verebilmektedir.99 2018 yılında 13.000’den fazla 
çocuğa mahkemeler bu izni vermiştir. Türkiye, 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 5.3 sayılı 
hedefiyle uyumlu olarak 2030 yılına kadar çocuk 
yaşta, erken ve zorla evliliği ortadan kaldırmayı 
taahhüt etmiş olsa da100, hükümetin bu konudaki 
eylemlerine dair çok sınırlı sayıda kanıt vardır.  

2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’na 
göre, 20-24 yaşları arasındaki Türkiyeli kadınların 
yüzde 2’si 15 yaşında ve 15-19 yaşları arasındaki 

95  Terminoloji Kılavuzu, 63.
96  ECPAT International and Plan International. (2015). Thematic Report. Unrecognised Sexual Abuse and Exploitation of Children in 
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98  ECPAT Türkiye/ÇTCS ile Mücadele Ağı. (Ocak 2020). Kişisel Yazışma.
99  Medeni Kanun. Madde 124. [Translated from Turkish].
100  Girls Not Brides (tarih yok). Girls Not Brides: Turkey.
101  Hacettepe Üniversitesi Nüfus Araştırmaları Enstitüsü. (2018). Turkey - Demographic and Health Survey 2018. 49. 
102  Hacettepe Üniversitesi Nüfus Araştırmaları Enstitüsü. (2018). Turkey - 2018 Demographic and Health Survey Syrian Migrant 

Sample. 36. 
103  UNICEF. (Ekim 2019). The State of the World’s Children 2019. 234.   
104  A.g.e., 187.
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106  UN CEDAW. (Temmuz 2016). Concluding observations on the 7th periodic report of Turkey : Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women. 8. 
107  UNICEF. (n.d). UNICEF Turkey - Child Marriage. 

kadınların yüzde 1,1’i de 15 yaşından önce 
evlendirilmiştir.101 Aynı zamanda, Türkiye’deki 
Suriyeli mülteci nüfus içinde çocuk yaşta erken 
ve zorla evliliğin yaygınlığı üzerine yürütülen bir 
araştırmaya göre 20-24 yaş aralığındaki Suriyeli 
kadınların yüzde 9,2sinin 15 yaşından önce, 15-19 
yaşlarındaki genç kadınların ise yüzde 13,4’ünün 
aynı şekilde 15 yaşından önce evlendirildiği 
görülmektedir.102 Türkiyeli kadınlar hakkındaki 
veriler, Ekim 2019’da UNICEF tarafından yayınlanan 
tahminlerle örtüşmektedir: 2012-2018 verilerine 
göre 20-24 yaş arasındaki Türkiyeli kadınlarının 
yüzde 1’inin 15 yaşından önce ve yüzde 15’inin 18 
yaşından önce evlendirildiği tespit edilmiştir.103 Ne 
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması ne de UNICEF 
erkeklerin çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikten 
(ÇEZE) nasıl etkilendiğine dair bir veri sunmuştur. 
Her ne kadar ÇEZE oğlan çocukları da etkilese de 
hem küresel olarak hem de Türkiye’de bu sorun kız 
çocukları orantısız olarak etkilemektedir.104 Çocuk 
evlilikleriyle mücadelede uluslararası bir ağ olan 
Girls Not Brides‘ın Türkiye ülke profilinin gösterdiği 
üzere, toplumsal cinsiyet normları ülkedeki ÇEZE 
sorununu yönlendirmekte, örneğin Türkiye’de 
kız çocuklara “eğitimde başarılı olma değil, iyi 
bir eş ve anne olma kabiliyetlerine göre” değer 
verilmektedir.105

2016 yılında, BM Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), 
Türkiye’nin dönemsel raporlarına yanıt olarak 
ülkedeki ÇEZE ile ilgili birtakım sorunların altını 
çizmiştir. Bu sorunlar, kan davalarını sonlandırmak 
için kız çocukların karşı taraftaki aileye “gelin” 
olarak verilmesini ve tecavüz edilen kız çocukların 
o suçu işleyen erkekle ailenin “namusunu” 
korumak adına evlenmeye zorlanmasını da 
içermektedir.106 Bu sorunlar ağırlıklı olarak 
savunmasız gruplar veya düşük sosyo-ekonomik 
statüye sahip kimseleri etkilemektedir.107 CEDAW 
raporunda aynı zamanda devlet tarafından 
ÇEZE uygulamalarını önlemek adına sarf edilen 

51.747.199
2019 yılında Türkiye’ye giriş yapan turistler

%12,22
ARTIŞ 

2018’e kıyasla

https://www.wttc.org/economic-impact/country-analysis/country-data/
https://www.ktb.gov.tr/Eklenti/68944,decemberbulletin2019xls.xls?0
https://time.com/turkey-tourism/
http://www.protectingchildrenintourism.org/wp-content/uploads/2018/05/EUROPE-Region.pdf
http://www.protectingchildrenintourism.org/wp-content/uploads/2018/05/EUROPE-Region.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/10/3.-SECTT-TURKEY.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/10/3.-SECTT-TURKEY.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/10/3.-SECTT-TURKEY.pdf
https://outoftheshadows.eiu.com/wp-content/uploads/2019/01/TR_TURKEY_PROFILE.pdf
http://www.thecode.org/who-have-signed/
https://www.tursab.org.tr/istatistikler/turistik-tesis-isletmeler
http://www.thecode.org/about/
http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/Child Marriage_ENG.pdf
http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/Child Marriage_ENG.pdf
https://www.tusev.org.tr/usrfiles/files/Turkish_Civil_Code.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf
https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/turkey/
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/eng/tdhs2018/TDHS_2018_main_report.pdf
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/eng/tdhs2018/TDHS_2018_SR.pdf
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/eng/tdhs2018/TDHS_2018_SR.pdf
https://data.unicef.org/resources/state-of-the-worlds-children-2019/
https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/turkey/
https://digitallibrary.un.org/record/840825
https://digitallibrary.un.org/record/840825
https://www.unicef.org/turkey/en/child-marriage
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çabaların yetersizliğine de dikkat çekilmiştir108; 
raporun yayımlandığı tarihten itibaren devletin bu 
konuya verdiği karşılıklar konusundaki endişeler 
devam etmektedir. Çocuk evliliklerini önlemek için 
çalışmak bir yana, mevcut hükümet endişe verici 
bir şekilde dini sosyal muhafazakâr tutumlara 
yönelmiş109 ve bu tutum, tartışmaya açık olsa da 
küçük yaşta evlilikleri kolaylaştırmıştır. Örneğin, 
Diyanet İşleri Bakanlığı 2018 yılında, ergenlik 
çağına erişen her kişinin evlenme hakkı olduğunu 
belirten bir İslami terimler sözlüğü yayımlamıştır.110 
Internet sitesinde de ergenlik çağının kız çocuklar 
için 12, oğlan çocukları için ise 9 yaşında başladığı 
belirtilmiştir.111 Ana muhalefet Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin talebi üzerine, çocuk evliliği üzerine bir 
meclis araştırması başlatılmış ve söz konusu sözlük 
yayımdan kaldırılmıştır.112 

2016 yılında Hükümet, suçlu olduğu kanıtlanmış 
çocuk istismarcılarının cezalarını mağdurlarla 
evlenmeleri durumunda ertelemeyi öngören 
bir yasa tasarısı öne sürmüştür113 ancak bu yasa 
tasarısı partiler arası muhalefet, ülke çapında 
gösteriler ve kamuoyu baskısı nedeniyle geri 
çekilmiştir.114 2016 yasa tasarısının karşılaştığı 
muhalefete rağmen, Ocak 2020’de 18 yaşından 
küçük kız çocuklarına tecavüz etmekle suçlanan 
erkeklerin kurbanlarıyla evlenmeleri durumunda 
cezalandırılmaktan kaçınmalarını sağlayacak 
benzer bir yasa tasarısının Türk parlamentosuna 
sunulacağı açıklanmıştır.115,116,117,118 Bu yasa tasarısı 
çocuk evliliği ve yasal tecavüzü meşrulaştırmakla 
kalmayacak, aynı zamanda faillerin cezasız 
kalmasını ciddi ölçüde artıracak ve bir çocuğu 
sömürmek veya istismar etmenin mazur görülebilir 
biçimleri olabileceği gibi yanlış bir algının 
yayılmasına neden olacaktır.  
 
 

108  UN CEDAW. (Temmuz 2016). Concluding observations on the 7th periodic report of Turkey : Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women. 8. 

109  BBC News. (Ocak 2017). Reina attack highlights widening chasm in Turkish lifestyles.
110  The Independent. (2018). Turkey’s highest religious body suggests children as young as nine could marry under Islamic law. 
111  BBC News. (Ocak 2018). Turkish child marriage religious document sparks anger.
112  Independent. (2018). “Turkey’s highest religious body suggests children as young as nine could marry under Islamic Law”
113  Girls Not Brides. (tarih yok). Girls Not Brides: Turkey. 
114  BBC News. (2016). Turkey withdraws child rape bill after street protests. 
115  Oppenheim, M. (Ocak 2020) ‘Marry-your-rapist’ bill to be introduced by lawmakers in Turkey. The Independent.
116  Dannies, K. (30 Ocak 2020). Turkey’s ‘marry your rapist’ bill is part of a disturbing global pattern. The Washington Post.
117  McKernan, B. (23 Ocak 2020). Turkish activists oppose amnesties for child rapists. The Guardian. 
118  Oppenheim, M. (Ocak 2020). ‘Marry-your-rapist’ bill to be introduced by lawmakers in Turkey. The Independent.
119  Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (Ekim 2019). Action by Red Cross and Red Crescent National Societies to 

Prevent and Respond to Child Marriage. 44. 
120  Plan International. (2018). Adolescent Girls and Boys Needs Assessment: Focus on Child Labor and Child Marriage - Full Report - 

Lebanon 2018. 51. 
121  Uluslararası Kriz Grubu. (2019). Mitigating Risks for Syrian Refugee Youth in Turkey’s Sanliurfa. 11. 

Bu raporda daha önce de belirtildiği gibi, ülkedeki 
büyük mülteci akını mevcut durumda Türkiye’de 
cinsel sömürüye karşı savunmasız olan bir nüfus 
olduğu anlamına gelmektedir ve bu durum çocuk, 
erken yaşta ve zorla evlilik açısından daha da 
belirgindir. Türk Kızılayı’nın da altını çizdiği gibi, 
ÇEZE Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin büyük 
çoğunluğunun geldiği Suriye kırsalında çok 
yaygındır.119 Mültecilerin, özellikle son altı yıldır 
tahmin edilemez zorluklar yaşamış olan Suriyeli 
mültecilerin karşı karşıya olduğu koşullar, ailelerin 
zaman zaman çocuklarını kendilerine daha fazla 
bağımlı kalmamaları için evlendirmekten başka 
çare bulamamaları anlamına gelmektedir. Bu sorun 
2018 yılında yayımlanan ve Lübnan’da Suriyeli 
mültecilerle çalışan bakıcılarla görüşmelerin 
gerçekleştirildiği Plan International örgütünün 
raporunda vurgulanmış, katılımcılar “bir kız çocuk 
evlendiğinde kocası ona bakmak zorundadır; bir 
oğlan çocuk evlendiğinde de karısı çalışıp ailesini 
destekleyebilir” demişlerdir.120 Her ne kadar 
yukarıdaki rapor Lübnan’daki Suriyeli mültecilerin 
karşı karşıya olduğu koşullara odaklanmış olsa 
da, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin sayısı göz 
önünde bulundurulduğunda, aynı koşulların 
burada da var olduğunu düşünmek makul olacaktır. 
Bu savunmasızlıkları istismar eden Türkiyeli 
erkeklerle ilgili vakalarda özellikle reşit olmayan 
Suriyeli kız çocuklarla evlenmek için para verdiği 
bilinmektedir.121 Bu evliliklerin bir kısmı çocukların 
daha iyi bir gelecek elde etmelerine ve ailelerin 
üzerindeki maddi yükü azaltmaya yardımcı olabilse 
de Türkiye’de ÇEZE ile ilgili sorunlardan biri bu 
evliliklerin çoğunun sadece imam nikâhı adı verilen 
dini törenlerden ibaret olması, hukuki geçerliliğinin 
bulunmamasıdır. Bu evlilikler Türkiye devleti 
tarafından yasal evlilik olarak tanınmamakta,  
 
 
 
 

dolayısıyla bu şekilde evlendirilen Suriyeli 
kız çocuklar ve yetişkin kadınlar yasal hak ve 
korumalara tabi olamamakta, kötü muamele 
ve istismara karşı savunmasız kalmaktadırlar.122 
Türkiye’deki mülteci kamplarında evlenen Suriyeli 
kadınlarla yapılan görüşmeler, bu evliliklere 
zorlanan Suriyeli kız çocukların “her şekilde 
sömürüldüğünü” ve bazı vakalarda oğullarını  
“evlendiren” ailelerin de kız çocukları sömürmeyi 
kendilerinde hak gördüklerini vurgulamaktadır.123

122  Kargin, A. (2018). War hits the Women: Marriage as Syrian Women’s Coping Mechanism and lts Impact on Turkish Women. 39. 
123  Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği. (2017). Syrians under “Temporary Protection” in Turkey and Sex 

Work”. 103. 

https://digitallibrary.un.org/record/840825
https://digitallibrary.un.org/record/840825
https://www.bbc.com/news/world-europe-38666280
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/turkey-children-marry-age-nine-islamic-law-diyanet-government-chp-mp-investigation-muslim-a8142131.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-42558328
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/turkey-children-marry-age-nine-islamic-law-diyanet-government-chp-mp-investigation-muslim-a8142131.html
https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/turkey/
https://www.bbc.com/news/world-europe-38061785
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/turkey-marry-rapist-bill-child-marriage-a9296681.html?fbclid=IwAR09tIU9ngKeV3DNp1OPnWNxe8GvOECubhz-VmXqMmpilsFj8QWSvqaRDSc
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/01/29/turkeys-marry-your-rapist-bill-is-part-disturbing-global-pattern/
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/23/turkish-activists-oppose-amnesties-for-child-rapists
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/turkey-marry-rapist-bill-child-marriage-a9296681.html?fbclid=IwAR09tIU9ngKeV3DNp1OPnWNxe8GvOECubhz-VmXqMmpilsFj8QWSvqaRDSc
https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2019/10/1.-TO-READ-IFRC-Child-Marriage-Case-Study-Report-2019.pdf
https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2019/10/1.-TO-READ-IFRC-Child-Marriage-Case-Study-Report-2019.pdf
https://plan-international.org/publications/girls-and-boys-needs-assessment-lebanon
https://plan-international.org/publications/girls-and-boys-needs-assessment-lebanon
https://plan-international.org/publications/girls-and-boys-needs-assessment-lebanon
https://www.ecoi.net/en/file/local/1457890/5351_1550348389_253-mitigating-risks-for-syrian-refugee-youth-0.pdf
https://www.researchgate.net/publication/325796326_War_hits_the_Women_Marriage_as_Syrian_Women's_Coping_Mechanism_and_lts_Impact_on_Turkish_Women
http://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/syrians under temporary.pdf
http://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/syrians under temporary.pdf
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İlgili uluslararası ve bölgesel araçların onanma durumu, insan hakları organlarına raporlama ve İnsan Hakları Konseyi’nin özel prosedürlerine katılım
Uluslararası Araçlar Onama/Kabul Tarihi
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme – 1989 4 Nisan 1995
Çocukların Satılmaları, Çocuk Fuhşu ve Çocuk Pornografisi Hakkındaki İsteğe Bağlı Protokol - 2000 19 Ağustos 2002
Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerine İlişkin ILO Sözleşmesi - 1999 (No. 182) 2 Ağustos 2001
İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocukların Ticaretinin Önlenmesi, Ortadan Kaldırılması ve Cezalandırılmasına ilişkin 
BM Protokolü – 2000 (Sınır aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek)

25 Mart 2003

Uluslararası Araçlar Onanma/Kabul Tarihi
Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi

 (“Lanzarote Sözleşmesi”)

7 Aralık 2011

Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi  (“Budapeşte Sözleşmesi”) 29 Eylül 2014

Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi 2 Mayıs 2016
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi 
(“İstanbul Sözleşmesi”)

1 Ağustos 2014

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 1 Ekim 2002
 İnsan Hakları Organları En son gönderilen raporun tarihi Yorumlar

Çocuk Hakları Komitesi (CRC incelemesi) 29 29 Mart 2093 Türkiye gelecek bir oturumda incelemeye alınacaktır. 2012 yılındaki son incelemede, 
CRC’nin ÇCS konusundaki kilit nihai gözlemleri şunlardır: 

●  “En düşük evlilik yaşı 18’e çıkarılmalı ve bütün ülkede, kırsal ve uzak bölgeler 
dahil olmak üzere, uyumluluk sağlanmalı.” 

●  “Çocuk satışı, çocuk fuhşu ve çocuk pornografisi ile ilgili mevzuatı güçlendirmek 
için alınan önlemler hakkında bilgi sağlanmalı.”124 

Çocuk Hakları Komitesi (ÇHSE incelemesi) 22 Temmuz 2004 Kilit nihai gözlemler:

● Birim ve Takımların eylem ve hizmetleri ile Acil Eylem Planı’nın uygulanması, 
özellikle bu plan altında çocuk fuhşu ve cinsel sömürünün diğer türlerinin 
önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesi adına yapılan eylemler üzerine her 
birine özel ve ayrıştırılmış bilgiler sunulmalı” 

●  “Bölgesel ve iki taraflı olarak, çocukların satışı, çocuk fuhşu ve çocuk 
pornografisi üzerine eğitim ve farkındalık yaratma konularında daha fazla yargı 
ve polis işbirliği sağlanmalı ve bir sonraki raporda bu konuda daha detaylı bir 
rapor hazırlanmalı.”125 

124  Çocuk Hakları Komitesi (2012). Consideration of reports submitted by States parties under Madde 44 of the Convention - 
Concluding observations: Turkey. CRC/C/TUR/CO/2-3.

125  Çocuk Hakları Komitesi. (2006). Considerations of reports submitted by States Parties under Madde 12(1) of the Optional Protocol 
to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography – Concluding 
observations: Turkey. CRC/C/OPSC/TUR/CO/1.

ÇOCUKLARIN 
CİNSEL SÖMÜRÜSÜ 

KONUSUNDA 
ULUSLARARASI, 

BÖLGESEL VE ULUSAL 
TAAHHÜTLER VE 

MEVZUATLAR 

İlgili uluslararası ve bölgesel araçların onanma durumu, insan hakları organlarına raporlama ve İnsan 
Hakları Konseyi’nin özel prosedürlerine katılım

Uluslararası Araçlar Onama/Kabul Tarihi

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme – 1989 4 Nisan 1995

Çocukların Satılmaları, Çocuk Fuhşu ve Çocuk Pornografisi 
Hakkındaki İsteğe Bağlı Protokol - 2000

19 Ağustos 2002

Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerine İlişkin ILO Sözleşmesi - 
1999 (No. 182)

2 Ağustos 2001

İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocukların Ticaretinin 
Önlenmesi, Ortadan Kaldırılması ve Cezalandırılmasına 
ilişkin BM Protokolü – 2000 (Sınır aşan Örgütlü Suçlara 
Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek)

25 Mart 2003

Uluslararası Araçlar Onanma/Kabul Tarihi

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel 
İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi

 (“Lanzarote Sözleşmesi”)

7 Aralık 2011

Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi  (“Budapeşte 
Sözleşmesi”)

29 Eylül 2014

Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi 2 Mayıs 2016

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi 
(“İstanbul Sözleşmesi”)

1 Ağustos 2014

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 1 Ekim 2002

  İnsan Hakları Organları En son gönderilen 
raporun tarihi

Yorumlar

Çocuk Hakları Komitesi 
(CRC incelemesi)

29 Mart 2019 Türkiye gelecek bir oturumda incelemeye 
alınacaktır. 2012 yılındaki son incelemede, CRC’nin 
ÇCS konusundaki kilit nihai gözlemleri şunlardır:  
· “En düşük evlilik yaşı 18’e çıkarılmalı ve bütün 

ülkede, kırsal ve uzak bölgeler dahil olmak 
üzere, uyumluluk sağlanmalı.” 

· “Çocuk satışı, çocuk fuhşu ve çocuk pornografisi 
ile ilgili mevzuatı güçlendirmek için alınan 
önlemler hakkında bilgi sağlanmalı.” 124 

Çocuk Hakları Komitesi 
(ÇHSE incelemesi)

22 Temmuz 2004 Kilit nihai gözlemler:
· Birim ve Takımların eylem ve hizmetleri ile Acil 

Eylem Planı'nın uygulanması, özellikle bu plan 
altında çocuk fuhşu ve cinsel sömürünün diğer 
türlerinin önlenmesi ve bunlarla mücadele 
edilmesi adına yapılan eylemler üzerine her 
birine özel ve ayrıştırılmış bilgiler sunulmalı" 

· “Bölgesel ve iki taraflı olarak, çocukların satışı, 
çocuk fuhşu ve çocuk pornografisi üzerine 
eğitim ve farkındalık yaratma konularında daha 
fazla yargı ve polis işbirliği sağlanmalı ve bir 
sonraki raporda bu konuda daha detaylı bir 
rapor hazırlanmalı.”125 

İnsan Hakları Konseyi 
– Evrensel Periyodik 
İnceleme Çalışma Grubu

14 Kasım 2019 Türkiye 35. EPİ oturumu (Ocak 2020) kapsamında 
incelenmiştir. 

Çalışma Grubunun raporu, bu raporun yazıldığı 
sırada henüz yayımlanmamıştır. 

Uluslararası ve bölgesel taahhütler
Uluslararası Taahhütler 

Taahhüt Başlangıç Tarihi

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2015

WePROTECT Çocukların Çevrimiçi Cinsel Sömürüsünü Bitirmeye yönelik Küresel 
İttifak

Tarih yok

Bölgesel Taahhütler

Taahhüt Başlangıç Tarihi

AB Çocuk Hakları Gündemi 2011

https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC_C_TUR_CO_2-3.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC_C_TUR_CO_2-3.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fOPSC%2fTUR%2fCO%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fOPSC%2fTUR%2fCO%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fOPSC%2fTUR%2fCO%2f1&Lang=en
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Türkiye, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini 
kabul ettiği 2015 yılından beri Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerini (SKH) ve bunların 
göstergelerini ulusal kalkınma planları ve çeşitli 
uluslararası politika ve strateji belgelerine ilave 
ederek uygulamıştır.126 Ayrıca, çevrimiçi Ulusal 
SKH İyi Uygulamalar Veri Tabanını kurarak kamu 
ve özel sektör, akademi, sivil toplum örgütleri ve 
belediyelerden gelen iyi uygulamalar ve projeleri 
bir araya getirmeye başlamıştır.127 Son olarak, 
ilerlemeyi gözlemleyebilmek amacıyla, farklı 
bakanlıklar için 218 SKH göstergesine yönelik 
sorumluluklar belirlenmiş ve 2019 yılında 83 
göstergeden oluşan bir Sürdürülebilir Kalkınma 
Gösterge Seti yayımlanmıştır.128 Türkiye 2016129 
ve 2019 yıllarında iki kez Yüksek Düzeyli Politik 
Forum’da Gönüllü Ulusal İncelemeler sunmuştur.130 
Ancak, hedefler şiddetin tüm türlerinin, çocukların 
istismarı ve sömürüsünün (16.2) ve çocuk, 
erken yaşta ve zorla evliliğinin (5.3), ortadan 
kaldırılmasını gerektirse de, ne stratejik çerçeveler 
ne de Gönüllü Ulusal İncelemeler açık bir şekilde 
ÇCS veya herhangi bir biçimini ele almaktadır. 

Türk polisi ulusal düzeyde Güneydoğu Avrupa 
Kanun Uygulama Merkezi, ABD Ulusal Kayıp ve 
İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi ve Interpol 
gibi birtakım uluslararası organla çocuklara yönelik 
cinsel suçları önlemek için iş birliği kurmuştur. 
Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi, 11 
üye ülke içerisinde uluslararası ciddi ve organize 
suçlar dahil olmak üzere, suçun önlenmesi 
ve bunlarla mücadele edilmesi konusunda iş 
birliklerini geliştirmek için çalışmaktadır. Bu 
merkezin sekiz uzmanlaşmış görev gücünden biri 
“İnsanların Ticareti ve Yasadışı Göçle Mücadele” 
ye odaklanmıştır ve uzmanların iyi uygulamalar ve 
karşılaşılan zorlukları paylaşabilmesine,  
gerçekleştirilen eylemleri değerlendirebilmesine ve 
bölgesel seviyede atılacak adımlara verebilmesine 
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imkan vermektedir.131 2018 yılında Emniyet Genel 
Müdürlüğü, ABD Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış 
Çocuklar Merkezi ile çocukların cinsel sömürüsü 
ve Türkiye’de barındırılan istismar içeren içerikler 
hakkında rapor almasına imkan veren bir protokol 
imzalamıştır.132

Ulusal Mevzuat

Türkiye çocukların cinsel sömürüsüyle mücadele 
etmek için güçlü bir yasal çerçeveye sahiptir. 
Ancak, yine de mevzuatta bazı boşluklar mevcuttur 
ve Türkiye’deki yasaların BM Çocuk Hakları 
Sözleşmesi veya Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine 
Karşı Eylem Sözleşmesi gibi çeşitli uluslararası 
sözleşmelerle yasal uyumunun sağlanması 
konusunda bazı endişeler mevcuttur.133 Örneğin, 
Türkiye mevzuatında yukarıdaki sözleşmenin 
26. maddesine zıt bir şekilde, cinsel sömürü 
amacı dahil olmak üzere insan ticareti  mağduru 
olan çocukların yasadışı eylemler nedeniyle 
yargılanmaktan korunmasına yönelik bir hüküm 
bulunmamaktadır.134 Daha ileride açıklanacağı 
gibi, Türkiye mevzuatında çocukların cinsel 
sömürüsü konusunda Aralık 2016’da yapılan 
son düzenlemelerin bir kısmının aynı zamanda 
Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerine de zıt 
olduğu düşünülmektedir.135 Ancak, Türkiye 2018 
yılında Birleşmiş Milletler bünyesinde çocukların 
refahını, ki bu cinsel sömürünün ele alınmasını da 
içermektedir, artırmak adına küresel bir taahhütte 
bulunmuştur.136 
 
Çocukların Fuhuşta Cinsel Sömürüsü

Türkiye’de fuhuş yasaldır ve yönergeler ve sağlık 
– güvenlik düzenlemelerini içeren açık bir yasal 
çerçeveye tabidir.137 Her ne kadar yetişkin seks 
işçileri tarafından sunulan cinsel hizmetlerin 

satılması ve satın alınması bir suç unsuru olmasa 
da, bir başkasını fuhuşa zorlamak ve/veya 
fuhuşa sürüklenen bir kimsenin kazanımlarıyla 
geçinmek Türk Ceza Kanunu’nun (buradan 
itibaren Ceza Kanunu) 227. (2) Maddesi 
uyarınca suç sayılmaktadır ve cezası 2 ila 4 yıl 
hapis cezası ve 3.000 yıla kadar adli para cezası 
gerektirmektedir.138 Çocukların fuhuşta sömürüsü 
de aynı şekilde suç unsuru oluşturmaktadır ve 
hatta Ceza Kanunu’nun 227. (1) maddesiyle 
daha ağır bir şekilde cezalandırılmaktadır. 
Ceza Kanunu’nun 227. (1) maddesi, bir çocuğu 
fuhuşta yer alma konusunda cesaretlendiren 
veya fuhuşu kolaylaştıran veya çocuğun fuhuşta 
sömürülmesinde aracı olarak yer alan herhangi bir 
kimsenin 4 ile 10 yıl arasında hapis ve 5.000 güne 
kadar idari para cezası ile cezalandırılabileceğini 
öngörmektedir.139 

Türk Medeni Kanunu’nun 11. Maddesi’ne göre 
(buradan itibaren, Medeni Kanun), yetişkinlik 
yaşı 18 olarak belirlenmiştir ve cinsel rıza yaşı 
da aynı şekilde 15 olarak kabul edilmektedir.140 
Dolayısıyla, 18 yaşından küçük kimseler – hem kız 
hem de oğlan çocukları – cinsel eylemlere yasal 
olarak rıza veremezler, dolayısıyla ilgili durumlar 
Türkiye mevzuatına göre tecavüz ve cinsel sömürü 
kapsamına girmektedir.141 Ceza Kanunu çocukların 
cinsel sömürüsü ve reşit olmayan kimseler 
arasındaki cinsel ilişki konusunu 103. ve 104. 
Madde altında iki farklı hükümle düzenlemektedir. 
Ceza Kanunu’nun 103. Maddesi 15 yaşın altındaki 
bir çocuğun konu olduğu herhangi bir cinsel 
davranışı ve 15 yaşın üstündeki bir çocuğa yönelik 
tehdit, baskı, güç veya karar verme kabiliyetlerini  
 
etkileyecek herhangi bir faktör aracılığıyla 
gerçekleştirilen herhangi bir cinsel davranışı 
çocuklara yönelik “cinsel istismar” olarak 
tanımlamaktadır.142 Ancak, sözlü kanıtlar, 15 
yaşın üstündeki çocuklar konusunda, çocukların 
gerçekten tehdit edildiğini, baskıya uğradığını, 
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zorlandığını veya başka bir şekilde etkilendiğini 
tespit etmeye yönelik soruşturmaların uygulamada 
çok nadiren yürütüldüğünü öne sürmektedir.143 
Kanıtlar aynı zamanda faillerin sıklıkla mağdurun 
yaşı konusunda bilgileri olmadığını savunduğunu 
belirtmektedir ve mahkemeler bu savunmayı 
makul bulup ve kabul etme eğilimindedir.144

103. Madde çocuklara yönelik cinsel istismar 
suçunu tanımlıyor olsa da, “cinsel davranış” 
teriminin neleri kapsadığını belirlememektedir 
ve bu nedenle konu yargının yorumlamasına 
bırakılmıştır.145 Yargıtay tarafından yıllar içinde 
bir vakayı değerlendirmek için 103. Madde 
kapsamında geliştirilen kıstas “fiziksel temas”ın 
varlığıdır.146 Dolayısıyla, fiziksel temas olmayan 
durumlar, mesela bir çocuğun cinsel haz amacıyla 
soyunmaya zorlanması gibi eylemler, 103. Madde 
kapsamı dışında kalmaktadır.147 Aynı durum yine 
de “cinsel taciz” suçunu tanımlayan 105. Madde 
kapsamına girebilir. Ancak, bu maddede öngörülen 
cezanın miktarı oldukça düşüktür.148 

103. Maddeye (1) göre, çocukların cinsel olarak 
taciz edilmesi 8 ile 15 yıl arasında hapisle 
cezalandırılmaktadır ancak 103. Maddenin farklı 
paragraflarında çok sayıda ağırlaştırıcı neden 
öngörülmüştür. 12 yaşın altındaki çocukların 
cinsel olarak istismar  edilmesi 2016 yılının Aralık 
ayında kabul edilen bir değişikliğin ardından 103. 
Maddenin 1. ve 2. fıkrasına ağırlaştırıcı neden 
olarak eklenmiştir.149 Sonrasında bu değişikliğin 12 
yaşın üstündeki çocukların cinsel istismarının daha 
önemsiz bir suç olduğunu ima ettiğine ve 15  
yaşın altındaki çocuklara karşı cinsel davranışların 
mutlak bir şekilde yasaklanması konusunu 
bulanıklaştırdığına yönelik eleştiriler yapılmıştır.150 

Ceza Kanunu’nun 104. Maddesi, 15 yaşın üstündeki 
bir çocuk ile cebir, tehdit veya hile olmaksızın 
cinsel ilişkide bulunan bir kişinin sadece şikayet 
üzerine cezalandırılabileceğini belirtmektedir. 
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Bir aile üyesi, akraba veya çocuğun bakımıyla/
korumasıyla yükümlü kişilerin dahil olduğu 
konular buna istisnadır.151 103. Maddenin aksine, 
104. Maddenin başlığı “çocuklar” değil, “yasal 
olarak reşit olmayanlar” ibaresini içermektedir. 
Dolayısıyla bu da, bu suçun sadece yasal olarak 
“yetişkin” sayılamayacak çocukları ilgilendirdiğini 
ima etmektedir.152 Türk Medeni Kanunu’nun 11. 
Maddesi uyarınca reşit olma yaşı 18’dir, ancak 
evlilik bir kişiyi “yetişkin” yapmaktadır.153 Ancak, 
biraz daha ileride açılacağı gibi, çocuklar 17 yaşında 
evlenebilmekte, hatta bazı olağanüstü durumlarda 
bu 16 yaş olabilmektedir.154 Buradaki sorun, 
Ceza Kanunu tarafından evlilik içinde olsa dahi 
“yetişkin” kişilere yönelik cinsel şiddet eylemlerinin, 
“çocuklara” yönelik cinsel şiddetle kıyaslandığında 
daha önemsiz bir suç olarak cezalandırılmasıdır.155 
Ceza Kanunu’nun 104. Maddesi çocuklar yerine 
reşit olmayanlara atıfta bulunarak, 16 ve 17 yaşında 
olduğu halde evlenerek “reşit olmama” statüsünü 
kaybeden çocuklar ile 16 ve 17 yaşındaki diğer 
çocukların farklı bir şekilde değerlendirilmesine 
imkan vermektedir.156 

Çocukların Çevrimiçi Cinsel Sömürüsü 
(ÇÇCS) 

Çocukların Cinsel İstismarı Materyali (ÇCİM) 
konusuna Ceza Kanunu’nda açık bir şekilde atıfta 
bulunulmamıştır ve sorunu Türkiye’nin de taraf 
olduğu ÇSHE’nin 2. Maddesine (c) aykırı olarak 
tanımsız bırakmıştır.157 Buna rağmen ÇSİM ile ilgili 
eylemler Ceza Kanunu’nun “müstehcenlik” 
hükmüne kısmen dahil edilmiştir. Ceza Kanunu’nun 
226. Maddesi (1), bir çocuğa müstehcen görüntü, 
yazı veya sözleri içeren ürünleri verme ya da 
bunların içeriğini gösterme, okuma, okutma 
veya dinletme eylemini yasaklamaktadır. Ayrıca 
bu tarz içeriklerin alenen görülebilecek şekilde 
sergilenmesi, satışa veya kiraya arz edilmesi, 
bedelsiz olarak verilmesi veya dağıtılması ve 
reklamının yapılması da yasaktır.158 Bunun 
ötesinde, 226. Madde (3) çocukların “müstehcen” 
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ses-görüntü materyallerinin üretilmesinde 
sömürülmesini ve böylesi ürünlerin ülkeye 
sokulması, çoğaltılması, satılması, nakledilmesi, 
depolanması, ihraç edilmesi, bulundurulması veya 
paylaşılmasını yasadışı olarak belirlemektedir.159 
Ceza Kanunu “müstehcen” kelimesini 
tanımlamamıştır, bu da bazı durumlarda 
basın özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açtığı 
şeklinde eleştirilen bir belirsizlik yaratmanın 
yanı sıra160, çocukların ÇCİM’den korunmasını 
engelleyebilmektedir. Avrupa Güvenlik ve İş birliği 
Teşkilatı’nın (AGİT) 2005 yılında yazmış olduğu 
gibi, bir konunun müstehcen olup olmadığına dair 
verilen herhangi bir kararda gerçekten de “büyük 
bir öznel unsur” vardır.161 

Ceza Kanunu’nun “cinsel taciz”e atıfta bulunan 
105. Maddesi de zaman zaman AGİT ile bağlantılı 
olarak kullanılmaktadır. Sözlü kanıtlar da gerçekten 
geçmişte cinsel içeriklerin cep telefonu mesajıyla 
gönderildiği vakaların Ceza Kanunu’nun 226. 
Maddesi yerine 105. Maddesi bağlamında ele 
alındığını öne sürmektedir.162

Çevrimiçi ortam konusunda ise, Ceza Kanunu’nun 
226. Maddesinin herhangi bir medyadan, özellikle 
de internetten, ÇCİM dağıtımı veya yayılması için 
bir araç olarak değinmemesi önemli bir noktadır. 
Bununla beraber, Hükümet’in 5671 sayılı “İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi  
Hakkında Yasa’yı”  (buradan itibaren, İnternet 
Yasası) çıkardığı Mayıs 2007 tarihinden beri 
Türkiye’de yürürlükte olan internet düzenlemeleri 
bulunmaktadır.163 Bu yasanın çıkarılması internette 
ÇCİM ve müstehcen içeriklere erişimin ulaşılabilir 
olması konusunda artan endişelerin var olduğu 
bir döneme denk gelmiştir.164 Bu yasaya kadar 
Türkiye’de internet diğer medya organlarıyla aynı 
şekilde değerlendirilmekte ve aynı koşullarda 
düzenlenmekteydi. Dolayısıyla bu yasa daha 
ileride çevrimiçi olarak izin verilmeyecek içerikler 
konusunda daha fazla tanımlama sunmak amacıyla 
çıkarılmıştır.165

İnternet Yasası temelde üç alanı düzenlemektedir: 
kamu kullanımına erişim ve içerik sağlayanların 
cezai ve idari sorumluluğu (4 ve 7. Maddeler), 
belirli suçlarla ilgili erişim engelleme prosedürleri 
(Madde 8 ve 8(a)), ve kişisel hakların ihlali 
durumunda engelleme prosedürleri (Madde 9 ve 
9(a)).166 

Telekomünikasyon İletişim Bakanlığı (TİB), 
Türkiye’de internet sitelerinin engellenmesi 
gibi internetle ilgili konulardan sorumlu devlet 
organıdır.167 ÇCS ile bağlantılı suçlar özellikle 
dikkate alınmıştır ve 8. Maddede bunlara atıfta 
bulunulmuştur. 8. Madde (1) uyarınca, belirli 
suçların belirli bir internet sitesi üzerinden 
işlendiğine dair yeterli şüphe bulunması 
durumunda bu internet sitelerine erişimin 
engellenmesi kararı verilebilir.168 Aralarında Ceza 
Kanunu’nun 103. Maddesini (çocukların cinsel 
sömürüsü ve cinsel istismarı) ve 227. (1) Maddesini 
(çocukların fuhuşta sömürüsü) de içeren sekiz 
ayrı suça atıfta bulunulmuştur.169 Ancak burada, 
8. Maddenin “yeterli şüphe” ile tam olarak neyi 
kastettiğini açıklamadığını ve tanımlamadığını 
belirtmek gereklidir.170 Avrupa Konseyi Venedik 
Komisyonu’na göre, Ceza Muhakemeleri 
Kanunu’nun (CMK) 170. Maddesinden alıntılandığı 
üzere171, yorumlamalar madde kapsamında 
belirlenen katı koşulları takiben yapılmalı ve 
bir hâkimin veya TİB’in değerlendirmesine 
bırakılmamalıdır.172 

Eğer sunucu Türkiye’den sağlanıyorsa, 8. Maddeye 
aykırı içerikler taşıyan internet siteleri TİB 
tarafından mahkeme kararıyla kapatılabilmektedir. 
Eğer sunucu yurtdışında ise, TİB bu internet 
sitelerine ve servis sağlayıcılara internet üzerinden 
erişimi herhangi bir mahkeme kararı olmadan tek 
taraflı olarak engelleme ve filtreleme yetkisine 
sahiptir.173 8. Madde (4) TİB’in gerçekten de  
 
 

166  Law No. 5651 (Internet Law), Maddes 4 to 9(a).
167  Internet Policy Review. (2015). “Internet censorship in Turkey”. 
168  Law No. 5651 (Internet Law), Madde 8.
169  Ceza Kanunu, Maddes 103 and 227.
170  OSCE. (2015). “Report of the OSCE Representative on Freedom of the Media on Turkey and Internet Censorship”. 8.
171  Criminal Procedure Code, Madde 170.
172  Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu). (2016). “Turkey: Opinion on Law No. 5651 on Regulation of 

Publications on the Internet and Combating Crimes committed by Means of such Publication (“The Internet Law”)”. Para. 46.
173  OSCE. (2015). “Report of the OSCE Representative on Freedom of the Media on Turkey and Internet Censorship”. 14.
174  5651 sayılı kanun (Internet yasası), Madde 8(4).
175  OSCE. (2015). “Report of the OSCE Representative on Freedom of the Media on Turkey and Internet Censorship”. 17.
176  A.g.e., 17.Bkz. İnternet yayınlarını denetleyen yönergelerin 14. Maddesi
177  5651 sayılı kanun (Internet yasası) Madde 8(6)
178  Procedure of Administrative Justice Act (1982), Section 11.
179  OSCE. (2015). “Report of the OSCE Representative on Freedom of the Media on Turkey and Internet Censorship”. 19.
180  Bkz. Avrupa  European İnsan Hakları Mahkemesi, Ahmet Yildirim v. Turkey, 18 Aralık 2012 tarihli karar ve Cengiz and others v. 

Turkey, 1 Aralık 2015 tarihli karar
181  Hurriyet Daily News. (2019). "Online groomers target vulnerable children: Expert”. 

Türkiye’nin yargı yetkisinin dışında kalan içerik 
ve sunucu sağlayıcılar söz konusu olduğunda 8. 
Madde (1) altında listelenen suçlarla ilgili “idari 
engelleme kararı” vermesine imkan vermektedir.174 
TİB aynı zamanda Türkiye’de bulunan sunucu 
şirketleri konusunda, söz konusu içeriklerin 
çocukların cinsel sömürüsü ve istismarı ya da 
müstehcenlik içerdiği özel durumlarda, benzer bir 
idari engelleme kararı verebilir.175 Bu durumlarda 
yine de bir mahkeme kararı gerekmektedir ancak 
24 saatlik bir acil prosedür vardır.176 Dahası, eğer 
TİB bu engelleme kararına konu olan içeriklerden 
sorumlu olan kimselerinin kimliklerini tespit 
edebilirse, Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan suçluların 
kovuşturulmasını talep etmek zorundadır.177 TİB’in 
verdiği engelleme kararlarının tamamına Türkiye 
İdari Adalet Usulü Kanunu’nun 11. Maddesi 
uyarınca itiraz edilebilir.178

Burada önemli olan, her ne kadar 5651 sayılı 
yasanın çocukların ve ailelerin zarar verici içeriklere 
erişimden korunması amacıyla çıkarıldığı öne 
sürülse de hatırı sayılır bir miktarda engelleme 
kararının Ceza Kanunu’nun 8. Maddesi kapsamına 
dahil olmayan nedenler üzerine alındığı 
görülmektedir.179 ÇCS suçları ile ilgili olmayan çok 
sayıda vakada internet sitelerinin engellemesi 
Avrupa İnsan Hakları Konseyi tarafından anayasaya 
aykırı bulunmuştur.180

ÇÇCS’nin diğer türleri Türk mevzuatı tarafından ele 
alınmamaktadır. Her ne kadar medya ülke içinde 
bu sorunla ilgili bazı örnekler olduğunu belirtse 
de181, Türkiye çocukların çevrimiçi “hazırlanması” 
konusunu tanımlayan veya ele alan bir mevzuata 
sahip değildir. Dahası, yukarıda belirtilen 
hükümlerden hiçbiri çocukların cinsel sömürüsünü 
canlı olarak yayınlama konusunu içermemektedir. 
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Çocukların cinsel amaçlarla satılması 
ve ticareti 

Türkiye insan ticareti ile mücadele etme konusunda 
birtakım adımlar atmıştır. İlgili ulusal yasal çerçeve 
ülkenin uluslararası taahhütlerinin ışığında 
yıllar içinde evrilmiştir.182 Türkiye makamlarına 
göre insan ticareti, başta 17. Madde (kişinin 
dokunulmazlığı), 18. Madde (Zorla çalıştırmanın 
yasaklanması) ve 19. Madde (kişisel özgürlük 
ve güvenlik) olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası tarafından güvence altına alınan 
temel insan hakları ve özgürlüklerinin ihlal 
etmektedir.183,184 Dahası, Anayasa’nın 90. Maddesi 
uyarınca, Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine 
Karşı Eylem Sözleşmesi iç hukukun ayrılmaz bir 
parçasıdır ve dolayısıyla Türkiye mahkemeleri 
tarafından doğrudan uygulanabilir.185 Bu araştırma 
kapsamında, sorunu ele alan bir dava-yasa 
bulunamamıştır.

Ceza Kanunu’nun 80. Maddesi (1) insan ticaretini, 
özellikle fuhuş aracılığıyla sömürü içeren ticaret 
vakalarını, 8-12 yıl hapis cezası ve 10 bin güne 
kadar adli para cezasıyla cezalandırmaktadır.186 
Ceza Kanunu’nun 80. (3) Maddesi insan ticareti 
mağdurunun çocuk olması durumunda, araç 
fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa dahi 
failin cezalandırılacağını belirtmektedir.187 Bu 
tanım insan ticareti suçunu oluşturan üç unsuru 
içeren (sömürünün eylemi, aracı ve amacı) 
Palermo Protokolü’nün tanımıyla uyumludur188, 
ancak suç bir çocukla ilgili olduğunda bunlardan 
sadece ikisinin varlığına ihtiyaç duymaktadır 
(sömürü eylemi ve amacı).189 80. Madde fuhuşta 
sömürüye özellikle atıfta bulunmaktadır ancak 
ÇCS’nin diğer biçimlerinden herhangi birini 
dikkate almamaktadır.190 80. Madde aynı zamanda 
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mağdurun çocuk olduğu durumlarda dahi herhangi 
bir ağırlaştırıcı neden içermemektedir, bu da 
Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem 
Sözleşmesine aykırıdır.191 2019 GRETA Raporu’na 
göre, 80. Maddeye ağırlaştırıcı nedenler - örneğin 
suçun bir çocuğa karşı işlenmesi – eklenmesine 
yönelik bir değişiklik yapılması adına bir yasa 
tasarısı yakın bir zamanda Meclise getirilmiştir 
ancak henüz kabul edilmemiştir.192 

Ceza Kanunu’nun 80. Maddesi, çocukların 
fuhuşta sömürüsü (227. (1) Madde) ve çocukların 
çevrimiçi cinsel sömürüsü (226. Madde) gibi Ceza 
Kanunu kapsamındaki diğer suçlarla bağlantılı 
olarak uygulanabilir. Ancak, 2019 GRETA Raporu 
bazı vakaların bazı durumlarda 80. Maddede 
öngörülen cezalardan hatırı sayılır derecede 
daha düşük cezalar içeren bir şekilde, sadece 
çocukların fuhuşta ve çevrimiçi olarak sömürülmesi 
olarak kovuşturulduğundan ve bu şekilde hüküm 
verildiğinden endişe etmektedir.193 2019 GRETA 
Raporu’na göre, bu durum tutarlı olmayan bir 
yasal uygulama oluşturabilir ve insan ticaretini 
ele alan vakalarda orantılı ve caydırıcı yaptırımlar 
gerçekleştirilmesine sekte vurabilir.194 

Çocukların seyahat ve turizmde cinsel 
sömürüsü (ÇSTCS) 

Türkiye mevzuatı ÇSTCS sorunu özel olarak değil, 
Ceza Kanunu’nun 20. Maddesi kapsamında 
ele almaktadır ve dolayısıyla tüzel kişiler cezai 
olarak sorumlu tutulamamaktadır.195 Eğer belirli 
suçlar tüzel kişinin çıkarları adına bilinçli olarak 
işlendiyse, örneğin tur şirketleri çocukların fuhuşta 
sömürüsünü kolaylaştırıyorsa, güvenlik önlemleri 
ve idari para cezaları ile karşı karşıya kalabilirler.196 
Ticaret hukuku üzerine uzmanlaşmış olan bir ulusal 

hukuk firmasına göre, durum ciddi olsa dahi, bu 
güvenlik önlemleri nadiren uygulanmaktadır.197 
Özel tüzel kişiler de aynı şekilde Ceza Kanunu’nun 
60. Maddesi uyarınca güvenlik önlemlerine konu 
olabilirler.198 Şirketlerin cezai olarak sorumlu 
tutulmasını tetikleyebilecek suç eylemlerine 
insan ticareti (Ceza Kanunu’nun 80. Maddesi), 
müstehcenlik (Ceza Kanunu’nun 226. Maddesi) ve 
çocukların fuhuşta sömürüsü (Ceza Kanunu’nun 
227. (1) Maddesi) dâhildir.199 

Çocuk yaşta erken ve zorla evlilik (ÇEZE)

Türkiye’de hem kadın hem erkeklerin yasal olarak 
evlenmek için 18 yaşında olması gerekmektedir.200 
Ancak Medeni Kanun’un 124. Maddesi 17 
yaşındaki erkek ve kız çocukların ailelerinin 
veya yasal velilerinin izni olması durumunda 
evlenebileceğini belirtmektedir. Sözlü kanıtlara 
göre, velilerden izin alınması şartı yine de 
uygulamada çok gevşek bir şekilde yer bulmaktadır 
ve bu da ailelerin çocuklarını küçük yaşta evliliklere 
zorlamasına imkan vermektedir.201 Dahası, 
hakimler 16 yaşındaki kız ve oğlan çocuklarının 
olağanüstü ve hayati durumlarda evlenmesine 
izin verebilmektedir.202 Ancak bu durumlar ve 
nedenler tanımlanmamıştır. Bu durum devletlerin 
18 yaşından önce yapılan evlilikleri yasaklamasını 
gerektiren Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Komitesi’nin 31 sayılı ve Çocuk Hakları 
Komitesi’nin 18 sayılı genel yorumuna aykırıdır.203 
126. Madde reşit olmayan kimselerin yasal 
temsilcilerinin izni olmadan evlenemeyeceklerini 
belirtmektedir.204 Ancak 128. Maddeye göre, 
hakimlerin reşit olmayan kimselerin evlenmesine 
yasal temsilcilerinin rızası olmasa dahi izin verme 
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hakkı vardır.205  

Ceza Kanunu’nun 103. Maddesi uyarınca bir 
çocukla evlenmek çocuk istismarı olarak kabul 
edilmektedir.206, 207 BM Mülteciler Yüksek 
Komiserliği’ne göre, devlet kurumları, sağlık 
ve eğitim kurumları ve STÖ’ler bir çocuğun bu 
konuda bir riskle karşı karşıya olduğunu tespit 
etmeleri durumunda Türk makamlarını haberdar 
etmekle yükümlüdür. Ek olarak, böylesi bir suçun 
işlendiğinin farkında olan herhangi bir kimse 
yetkilileri bilgilendirmek zorundadır.208 
Türk Ceza Kanunu 278,279 ve 280.maddelerinde 
suçu bildirmeme suçu düzenlemiştir. Çocuk 
Koruma Kanunu 6. maddesine göre ise korunma 
ihtiyacı olan çocukların bildirim zorunluğunu 
düzenlemiştir. 

Ekim 2017’de din görevlileri ve müftülere hakimler 
gibi sivil makamlarla aynı şekilde nikah kıyma 
yetkisi veren yeni bir yasa kabul edilmiştir.209 Bu 
yasayla gerçekten de Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 
22. Maddesinde değişiklik yapılmış ve nikah 
kıyabilecek resmi yetkililer listesine “il ve ilçe 
müftülerini” eklenmiştir.210 Bazı muhafazakar 
müftülerin “17 yaşın altındaki gelinleri görmezden 
geldikleri” düşünüldüğünde bu yasanın çocuk 
evliliği açısından temsil ettiği risk konusunda 
endişeler dile getirilmiştir.211,212,213 Dahası, 
Anayasa Mahkemesi 2015 yılında bireylerin dini 
nikah kıymadan önce resmi nikah kıymalarını 
gerektiren bir yasayı çocuk evliliği ve ticareti 
riskini artırdığı düşünerek iptal etmiştir.214 Ek 
olarak, 2016 yılında hükümet çocukları cinsel 
olarak istismar etmiş erkeklerin mağdurlarıyla 
evlenmeleri durumunda affedilmesine yönelik bir 
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ÇOCUKLARIN 
CİNSEL 

SÖMÜRÜSÜNE 
ULUSAL YANIT

yasa tasarısını geri çekmiştir.215,216 Ancak yine de, 
bu raporun 2. bölümünde zaten belirtilmiş olduğu 
gibi, Ocak 2020’de benzer bir yasa tasarısı meclise 
sunulmuştur.217

Sınır ötesi yargı yetkisi ve suçlu iadesi 
yasası

Türkiye iç hukukunun çeşitli hükümleri uluslararası 
yargı yetkisini, yani Türkiye’nin kara sınırlarının 
ötesinde yetki kullanma kabiliyetini, kullanmasına 
imkan sağlamaktadır. Ceza Kanunu’nun 11. 
Maddesi, “faile göre kişisellik” ilkesine dayanan 
ve Türkiye’ye yabancı bir ülkede suç işleyen 
Türkiye vatandaşlarını kovuşturma imkanı veren 
uluslararası yetki konusunu ele almaktadır. Buna 
göre, bir şüphelinin bir yıldan daha uzun sure hapis 
cezası verilebilecek bir suç işlemesi ve Türkiye’de 
bulunması durumunda bu kişi Türkiye yasaları 
uyarınca verilecek cezalara tabi olacaktır.218 Ancak 
11.(1) Madde, bu cezaya işlenen suçun 13. Madde 
kapsamında listelenen suçlara dahil olması veya 
kişinin aynı suç için yabancı bir ülkede zaten hüküm 
giymiş olması durumunda iki istisna sunmaktadır.219 
11. (2) Madde işlenen suçun bir yıldan daha kısa 
süre hapis cezası gerektirmesi durumunda ek bir 
gereklilik öngörmektedir: yabancı bir hükümetin 
vatandaşı olan mağdur tarafından şikayette 
bulunulmalıdır. 

12. Madde mağdura göre kişisellik ilkesine atıfta 
bulunmaktadır ve Türkiye’ye (12.(1) Madde) veya 
Türkiye vatandaşına (12. (2) Madde) kendi sınırları 
dışında yabancı ülke vatandaşları tarafından 
işlenen suçları kovuşturmasına imkan vermektedir. 
Bu madde uyarınca da fail Türkiye’de bulunmalı ve 
yabancı bir ülkede aynı suçtan hüküm giymemiş 
olmalıdır.220 Eğer suç Türkiye’ye karşı işlenmiş ise 
Adalet Bakanı tarafından bir talepte bulunulmalı ve 
eğer suç özel olarak bir vatandaş veya tüzel kişiliğe 
karşı işlendiyse mahkûm tarafından şikayette 
bulunulmalıdır.221  

215  Girls Not Brides. (2018). Turkey.
216  BBC. (2018). “Turkish child marriage religious document sparks anger”.
217  The Independent. (Ocak 2020). ‘Marry-your-rapist’ bill to be introduced by lawmakers in Turkey.
218  Ceza Kanunu, Madde 11.
219  A.g.e., Madde 11(1).
220  A.g.e., Madde 12(2).
221  A.g.e., Maddes 12(1) and (2).
222  A.g.e., Madde 12(3).
223  A.g.e., Madde 13.
224  Anayasa, Madde 38.
225  Ceza Kanunu, Madde 18
226  A.g.e., Madde 18(1)(a).
227  ECPAT International, Defence for Children, Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. (2016). “Offenders on the Move: Global 

Study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism”  
228  ECPAT International. (2014). “Submission on behalf of ECPAT International to the Council of Europe Lanzarote Committee – 

General overview questionnaire on the implementation of the Lanzarote Convention”. 15.

 
Son olarak Ceza Kanunu’nun 12. (3) ve 13. Maddesi 
suçların yurt dışında yabancılar tarafından diğer 
yabancı vatandaşlara karşı işlenmesi durumunda 
evrensel yargı ilkesine uygun olarak Türkiye’de 
kovuşturulmasına imkan vermektedir. 12. (3) 
Maddeye göre, eğer suçlu Türkiye’de bulunuyorsa, 
suç en az üç yıllık hapis cezası gerektiriyorsa, 
suçlu iadesi mümkün değilse ve fail zaten yurt 
dışında yargılanmamışsa Türkiye yasaları uyarınca 
yargılanacaktır.222 13. Madde belirli suçlara karşı 
evrensel yargı yetkisi öngörmektedir: ve nerede 
meydana geldiği veya kimin işlediği fark etmeksizin 
Türk yasalarına tabi olacak bir takım suçlar 
listelemektedir.223 Çocuk ticareti (80. (3) Madde) 
ve çocukların fuhuşta cinsel sömürüsü (227. (1) 
Madde) burada açıkça belirtilmiştir ancak ÇCS ile 
ilgili olan suçların tamamı yer bulamamıştır.

Suçlu iadesi Anayasa tarafından bizzat ele 
alınmaktadır ve 38. Madde uyarınca hiçbir 
Türkiye vatandaşının, Uluslararası Adalet Divanı 
Statüsünden kaynaklanan yükümlülükler 
haricinde, bir suç nedeniyle yabancı bir ülkeye 
iade edilemeyeceğini öngörmektedir.224 Ceza 
Kanunu’nun 18. Maddesi suçlu iadesi talebinin 
yerine getirilmesini çeşitli koşullar/kısıtlamalar 
aracılığıyla bir çerçeveye almıştır.225 Özellikle 
endişe verici olan ise 18. Madde (1)(a) uyarınca 
belirlenen “çifte suçluluk” şartıdır. Buna göre 
suçlu iadesi ancak işlenen suçun hem suçlunun 
vatandaşı olduğu ülke hem de suçun işlendiği 
ülke açısından suç unsuru oluşturduğu vakalarda 
mümkündür.226 Bu ilke suçluların kovuşturulmasını 
zorlaştırmaktadır, zira bu kimseler yasal 
çerçevesi zayıf olan ülkelere seyahat ederek ÇCS 
ile ilgili suçlar işledikten sonra bu eylemlerin 
gerçekleştiği ülkede suç sayılmaması savunmasına 
sığınabilirler.227,228

EŞGÜDÜM VE İŞBİRLİĞİ
 

Türkiye’nin şu anda çocukların cinsel sömürüsüne 
odaklanmış bir ulusal eylem planı veya eşgüdüm 
kurumu olmadığı gibi, geçmişte de olmamıştır. 
Ancak, ÇCS’nin bazı türleri diğer ulusal eylem 
planlarında veya başka kurumlarca ele alınmıştır. 
Örneğin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığınca hazırlanan Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Ulusal Eylem Planında (2016-2020) hem 
ÇEZE hem de kadın ve çocuklara yönelik cinsel 
şiddete yer verilmiştir.229 Planın ÇEZE ile mücadele 
gibi özel bir amaç belirlemiş olması ve bu planın 
gerçekleştirilmesi için Türkiye genelinde eşgüdümlü 
programların uygulanmış olması cesaret vericidir.230 
Bu eylem planının en yakın zamanda yayımlanmış 
izleme raporu 2018 yılında yayımlanmış olup, 
ÇEZE’ye karşı alınan çeşitli önlemleri aktarmaktadır. 
Bunlara arasında Çocuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü231 tarafından ÇEZE riski yüksek ilçelerde 
ilçe eşgüdüm kurullarının oluşturulması ve Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından her bir il için 
il eylem planlarının oluşturulması sayılabilir.232 

ÇEZE’ye ilişkin tedbirlerin yanı sıra, 2016-2020 planı 
şiddete maruz kalan çocuklar için uzmanlaşmış 
terapi ve tedavi sunmayı233, ve cesaret verici 
biçimde, İstanbul Sözleşmesi uyarınca cinsel şiddet 
mağdurları için özel hizmet modelleri geliştirmeyi  

229  Türkiye Cumhuriyeti - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2016). National Action Plan for Combatting Violence Against 
Women (2016-2020).

230  UNFPA. (Eylül 2019) UNFPA Country Program Evaluation Report (Period covered 2016-2019) - Turkey. 67
231  Türkiye Cumhuriyeti – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. (2018). Third National 

Action Plan for Combatting Violence Against Women 2016-2017 Monitoring and Evaluation Report. 47.  
232  A.g.e., 48. 
233  A.g.e., 70.
234  A.g.e., 70.
235  Türkiye Cumhuriyeti – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. (2019). Women in Turkey. 

18.  
236  GRETA. (Ekim 2019). Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in 

Human Beings by Turkey. 14.
237  Regulation on Combatting Human Trafficking and Protection of Victim, Madde 5.

amaçlamaktadır.234 Ancak izleme raporu bu hizmet 
modellerinin henüz oluşturulup oluşturulmadığına 
dair açıklık getirmemektedir.  

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulusal Eylem 
Planında (2016-2020) özetlenen tedbirlere ek 
olarak, hükümet ÇEZE için 2019-2023 yıllarını 
kapsayan ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün 
eşgüdümünde yürütülecek olan bir eylem planı 
hazırladığını duyurmuştur.235 Bu yeni eylem 
planında öngörülen etkinlikle Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Ulusal Eylem Planını (2016-2020) 
temel alacak olup, buna il eylem planları da 
dahildir. Bu özellikle hoşnut edici bir gelişmedir 
çünkü Türkiye’deki her bir il ÇEZE konusunda farklı 
zorluklarla karşı karşıyadır. Ancak 2020 Haziran 
ayı itibariyle bu ulusal eylem planının uygulamaya 
konulduğu yönünde herhangi bir işaret yoktur. 

İnsan ticaretine karşı ulusal eylemlerin 
eşgüdümünü sağlama sorumluğu Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğüne ait olup, genel müdürlük İnsan 
Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonu’na 
destek hizmetleri sağlamaktadır.236 Bu komisyona 
kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve sivil 
toplum örgütlerinin yanı sıra ilgili bakanlıklar 
arasında eşgüdüm sağlamaktadır.237 Bunun yanı 
sıra il koordinasyon komisyonları kendi illerinde 
insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların 

https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/turkey/
https://www.bbc.com/news/world-europe-42558328
https://www.legislationline.org/download/action/download/id/6453/file/Turkey_CC_2004_am2016_en.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2019/06/Offenders-on-the-move-Global-Study-on-the-Sexual-Exploitation-of-Children-in-Travel-and-Tourism.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2019/06/Offenders-on-the-move-Global-Study-on-the-Sexual-Exploitation-of-Children-in-Travel-and-Tourism.pdf
https://rm.coe.int/1680470d73
https://rm.coe.int/1680470d73
https://www.ailevecalisma.gov.tr/uploads/ksgm/uploads/pages/dagitimda-olan-yayinlar/kadina-yonelik-siddetle-mucadele-ulusal-eylem-plani-2016-2020-icin-tiklayiniz.pdf
https://www.ailevecalisma.gov.tr/uploads/ksgm/uploads/pages/dagitimda-olan-yayinlar/kadina-yonelik-siddetle-mucadele-ulusal-eylem-plani-2016-2020-icin-tiklayiniz.pdf
https://web2.unfpa.org/public/about/oversight/evaluations/documentList.unfpa
https://www.ailevecalisma.gov.tr/uploads/ksgm/uploads/pages/izleme-ve-degerlendirme-raporlari/kys-uep2016-2017izlemeson.docx
https://www.ailevecalisma.gov.tr/uploads/ksgm/uploads/pages/izleme-ve-degerlendirme-raporlari/kys-uep2016-2017izlemeson.docx
https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/17801/women-in-turkey-eyluel2019sonu.pdf
https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/17801/women-in-turkey-eyluel2019sonu.pdf
https://rm.coe.int/report-concerning-the-implementation-of-the-council-of-europe-conventi/1680981563
https://rm.coe.int/report-concerning-the-implementation-of-the-council-of-europe-conventi/1680981563
https://rm.coe.int/report-concerning-the-implementation-of-the-council-of-europe-conventi/1680981563
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160317-9.htm
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korunmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır.238 
Ulusal Koordinasyon Komisyonu Türkiye 
hükümetinin 18 farklı biriminin temsilcilerinden 
oluşmakta ve yılda bir toplanmaktadır.239 Bu 
girişimlere rağmen 2009 yılından bu yana insan 
ticaretine yönelik ulusal eylem planı açıklanmamış, 
bundan önceki tek ulusal eylem planı 2003 yılında 
yayımlanmıştır. 2003 Ulusal Eylem Planı aracılığıyla 
insan ticareti suçunun cezalandırılması için usul ve 
esasları düzenleyen kanunda değişiklik yapılmış ve 
mağdurların korunması ve insan ticareti suçlarının 
engellenmesi için bir ihbar hattı kurulmuştur.240 
2009 Ulusal Eylem Planında önleme, koruma ve 
kovuşturma başlıkları altında mağdurların destek 
hizmetlerine erişebilmesi için gereken tedbirler 
sıralanmıştır.241 2018 yılında GRETA’ya yazılı 
cevabında hükümet Koordinasyon Komisyonunun 
2017 yılında insan ticaretine yönelik yeni bir eylem 
planı oluşturma kararı aldığını belirtmiştir.242 Bu 
yazının yazıldığı tarihte, plan açıklanmamıştır. 

2018 yılında Koordinasyon Komisyonuna bağlı iki 
alt komisyon oluşturulmuş olup, bunlardan biri 
Çocuk Alt Komisyonudur.243 Çocuklara özgü bir alt 
komisyonunun kurulmuş olması olumlu bir adım 
olsa da bu alt komisyonunun çocukların cinsel 
sömürüsüne odaklanıp odaklanmadığı belirsizdir 
ve insan ticaretinin çocuk mağdurlarını korumak 
amacıyla atılan adımlara dair kamuya açık kanıt 
eksikliği vardır.  

Yukarıdaki bölümde de üzerinde durulduğu 
gibi, Türkiye’nin ÇCS’ne yönelik çabaları genel 
olarak insan ticareti ve kadına yönelik şiddet 
bağlamlarında uygulanmıştır. Bunlar olumlu 
adımlar olmakla birlikte, çocukların cinsel 
sömürüsünü kendi başına ele alan bir ulusal 
planının veya kurumun eksikliğinin yanı sıra, 
hükümet ve STÖ’ler arasındaki gerginlik Türkiye’nin 
ÇCS’ne karşı stratejik yanıtını yavaşlatmıştır.  244 
Türkiye hükümetinin çocuğun cinsel sömürüsünün 
tüm biçimlerine karşı eylem için açık ve detaylı 
plan ve mekanizmalar oluşturması ve bu 
planların çocukların cinsel sömürüsü konusunda 

238  A.g.e., Madde 9.
239  GRETA. (Ekim 2019). Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in 

Human Beings by Turkey. 15.
240  GRETA. (2018). Reply to the Questionnaire from Turkey. 9. 
241  A.g.e., 8.
242  A.g.e., 8.
243  A.g.e., 15.
244  GRETA. (Ekim 2019). Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in 

Human Beings by Turkey. 24.
245  UNFPA Turkiye. (2019). United Nations Joint Program is Working to Eliminate Child, Early, and Forced Marriage
246  A.g.e.
247 Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (Ekim 2019). Action by Red Cross and Red Crescent National Societies to 

Prevent and Respond to Child Marriage, 45.
248  A.g.e., 45. 

uzmanlaşmış sivil toplum örgütleriyle işbirliği 
içerisinde tasarlanması ve yazılması kilit önem 
taşımaktadır.  

Önleme tedbirleri, farkındalık artırma 
ve eğitim

Türkiye makamları ve bazı sivil toplum örgütleri 
ÇCS’nin farklı biçimlerine yönelik bir dizi farkındalık 
artırma ve eğitim kampanyası düzenlemiştir. 

Türkiye hükümeti de ÇEZE’ye karşı farkındalık 
artırma kampanyaları düzenlemiştir. 2017 yılında, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Türkiye’nin en çok etkilenen bölgelerinde çocuk 
evliliklerinin bedensel ve psikolojik olumsuz 
etkileriyle ilgili farkındalığı artırmak için bir 
stratejiyi uygulamaya koyduğunu bildirmiştir.245 
2019 Mayıs ayında, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığında kadın politikalarının 
başı konumundaki bürokrat Bakanlığın hem 
kamu hem de özel sektör paydaşlarına ÇEZE’yle 
ilgili farkındalık artırma eğitimi verdiğine dikkat 
çekmiştir. 47 köyde 187 kahve, 1886 memur, 121 
berber ve düğün salonu sahibi, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüklerinin 141 
personeli ve 154 Suriyeli kişi bu eğitimlerden 
faydalanmıştır.246 Türkiye’de sivil toplum örgütleri 
de ÇEZE’ye yönelik önleme ve farkındalık 
artırma programları düzenlemişlerdir. Örneğin 
Türk Kızılayı hem çocuk hem de yetişkinlerle 
ÇEZE’nin çocuklara yönelik tehditlerine karşı 
önleme ve bilgilendirme toplantıları düzenlemiş 
ve evlenmesine karar verilmiş olan çocuklar ve 
aileleriyle birlikte çalışarak aileleri çocuklarının 
evlenmesine alternatif olabilecek yollar bulmaya 
ikna etmeye çalışmıştır.247 Kızılay tarafından yapılan 
açıklamada, programlarının 2017 Mart ve 2019 
Haziran ayları arasında Türkiye’nin 15 ilinde 64.778 
çocuğa ulaştığı belirtilmiştir.248 Türk Kızılayı gibi 
kuruluşların çalışmalarının yanı sıra, UNICEF de 
Türkiye’nin güneydoğu sınırı boyunca yer alan Kilis 
ve Gaziantep gibi yüksek risk altındaki  
 

illerde yerel makamlarla birlikte çalışarak yerel 
yönetimlerin belediyelerin çocuk evliliklerinin 
önlenmesi kapasitesini artırabilmek amacıyla 
rehber kurallar ve eğitim materyalleri geliştirmesini 
desteklemektedir.  249

Çocukların Çevrimiçi Cinsel Sömürüsü (ÇÇCS) 
bağlamında Türk Güvenli İnternet Merkezi 2017 
yılındaki kuruluşundan bu yana çocukların internet 
güvenliğine dair farkındalık kazandırma çalışmaları 
yürütmektedir. Merkez biri çocuklar, diğeri 
yetişkinler için olmak üzere iki güvenli internet 
farkındalığı web sitesi yürütmekte olup, çocuklar 
için sitede etkileşimli oyunlar ve etkinliklerle 
çocuklara çevrimiçin güvenlik hakkında bilgi 
verilmeye çalışılmaktadır.250 Çocukların çevrimiçi 
güvenliğine ayrılan bu web sitelerinin yanı sıra 
merkez okullarda çocuk, öğretmen ve veliler için 
düzenli eğitimler sunmaktadır.  251  2019 yılında 
300’den fazla seminer verilmiş ve 65 binden fazla 
internet kullanıcısı bu seminerlere katılmıştır.252 
Bu eğitim tedbirleri çocukların genel çevrimiçi 
güvenliğine yönelik olduğu için, ÇÇSE’ye özellikle 
ne kadar eğitim veya farkındalık artırma süresi 
ayrıldığı net değildir. 

2017 yılında Türkiye’de Uluslararası Çocuk Merkezi 
çocukların seyahatte ve turizmde cinsel sömürüsü 
(ÇSTCS) hakkında farkındalık yaratmaya yönelik 
Çocuk Dostu Turizm Projesini hayata geçirmiştir.253 
Projenin amaçları arasında turizm ve seyahat 
sektöründe konaklama sağlayıcılar, yurtiçi ulaşım 
profesyonelleri, havayolu çalışanları ve otel 
konukları gibi ilgili paydaşları sektördeki çocukların 
cinsel sömürüsü sorunu hakkında eğitmeyi 
amaçlamaktadır.254 Bu rapor yazılırken projenin 
hangi aşamaya ulaşmış olduğu net olmamakla 
birlikte, 2018 yılı itibariyle konaklama ve seyahat 
endüstrisi mensuplarıyla dört eğitim toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.255 
 

249  UNICEF. (2019). Turkey - UNICEF Country Programme of Cooperation 2016-2020. 31.
250  Daha Güvenli İnternet Günü. (2019). Turkey Safer Internet Day Committee – Turkish Safer Internet Centre.
251  A.g.e.
252  A.g.e.
253  Uluslararası Çocuk Merkezi. (tarih yok) Combating Sexual Exploitation of Children with Rights Respecting Business in Travel and 

Tourism. 
254  A.g.e.
255  Hurriyet Seyahat. (tarih yok) Hurriyet Newspaper Travel Supplement.
256  http://www.eksi-25.org/cocuk-odakli-calisan-kurumlarin-is-birligi-mihaliccik/
257  Minus 25 Association. (Aralık 2019). Çocuk odakli çalişan kurumlarin iş birliği-mihaliççik.
258  Mersin Barosu. (Mayıs 2020). Mersin Barosu Dergisi. 
259  Amnesty International Turkey. (Aralık 2019) İnsan hakları eğitimlerimiz herkes için, her yerde!
260  GRETA. (Ekim 2019). Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in 

Human Beings by Turkey. 30.
261  A.g.e., 30.
262  A.g.e., 30.

ECPAT Türkiye üyesi kuruluşlar cinsel sömürü ve 
çocuk istismarıyla mücadele konusunda, pek çok 
düzeyde farkındalık kampanyaları ve eğitimler 
yürütmektedir. Örneğin, Eksi 25 Derneği STKlar 
ve kamu kuruluşlarıyla birlikte cinsellik amaçlı 
turizmi önleme projesi yürütmüştür.256 Çocuk 
Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAV), Ankara 
Barosu’na kayıtlı ve çocuklar için görevlendirilen 
3000’e yakın avukata cinsel suçlar, çocuk izlem 
merkezi, adli görüşme odaları, çocukla iletişim gibi 
konuları da içeren çocuk adalet sistemi konusunda 
eğitim vermiştir.257 Ankara Barosu dışında onlarca 
baroya benzer şekilde eğitimler vermiş ve binlerce 
avukatın bu eğitimi almasını sağlamıştır258. 2019 
ve 2020 yılında Uluslarası Af Örgütü Türkiye Şubesi 
ve ÇAÇAV, 20 ilde farklı meslek gruplarına yönelik 
“Temel İnsan Hakları ve Çocuk Adalet Sistemi 
Eğitimi” düzenlenmiştir.259

ÇEZE, ÇÇCS ve ÇTSCS’ye karşı gerçekleştirilen 
farkındalık artırma kampanyaları oldukça yüksek 
standartlara göre yapılıp insanları ÇCS riskine 
karşı eğitmeyi hedeflerken, 2019 GRETA raporu 
Türkiye’de insan ticaretine yönelik farkındalık 
yaratma kampanyaları konusunda bir eksiklik 
olduğunu260  ve bunun çocukların cinsel sömürü 
amacıyla ticaretine dair farkındalık artırma 
eksikliğine yol açtığını belirtmektedir. Rapor 2019 
yılının ikinci yarısında insan ticaretinin çocuk 
mağdurları hakkında bir kamu spotu hazırlandığını 
belirtse de261, elinizdeki rapor yazıldığı sırada 
bunun içeriği veya yayımlanıp yayımlanmadığı 
hakkında bilgi mevcut değildir. Bunun yanı 
sıra, çocuklar veya eğitim profesyonelleri iç içe 
hazırlanmış etkinlikler bulunmamaktadır.262 
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Cinsel sömürü mağduru çocukları 
için çocuk koruma, adalete erişim ve 
tazminat hakkı 

Ulusal şikayet mekanizmaları  

Türkiye’de ulusal şikayet ve ihbar mekanizmaları 
mevcuttur. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün, İnsan 
Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması 
Hakkındaki Yönetmeliğin 10. Maddesi uyarınca 
insan ticaretiyle ilgili şikayet ve ihbarların da 
kabul edildiği ulusal çapta bir ihbar hattı vardır.263 
Ancak YİMER isimli hat yalnızca insan ticaretiyle 
ilgili olmayıp, aynı zamanda vize, oturma izni, 
uluslararası koruma ve geçici koruma hakkında 
bilgi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır ve 2015 
Ağustos ayında hizmete başladığından bu yana 
insan ticaretiyle ilgili yalnızca 69 kez aranmıştır.264 
Bu aramalardan ne kadarının çocukların cinsel 
sömürü amacıyla ticaretiyle ilgili olduğu net 
değildir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
da internet kullanıcılarının çocukların cinsel 
sömürüsünü gösterdiğini düşündükleri içerikleri 
ihbar etmelerine mahsus çevrimiçi bir hatta 
sahiptir,265 ancak çocukların cinsel sömürüsünü 
gösteren materyaller hakkında kaç ihbar aldığına 
dair veri bulunmamaktadır.   

Yukarıda bahsedilen ÇÇSE ve insan ticaretiyle 
ilgili ihbar mekanizmaları dışında Adalet 
Bakanlığının Hollanda Büyükelçiliğinin maddi 
desteğiyle yürüttüğü daha genel Gençlik Destek 
Hattı mevcut olup, çocuklar bu hattı herhangi 
bir sorunla karşılaştıklarında arayabilmektedir.266 
Gençlik Destek Hattı çocuklarla bildirdikleri 
sorunlar hakkında istişarede bulunarak onları 
ilgili destek hizmetlerine yönlendirmektedir.267 
Ancak, bu bölümde bahsi geçen diğer ihbar 
mekanizmalarında da olduğu gibi, bu hattı arayan 
kaç çocuğun ÇCS ile ilgili sorunları bildirdiği açık 

263  Regulation on Combatting Human Trafficking and Protection of Victim, Madde 10.
264  GRETA. (Ekim 2019). Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in 

Human Beings by Turkey. 38. 
265  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. (tarih yok). Internet Hotline. 
266  Gençlik Destek Hattı. (tarih yok). About Youth Helpline.
267  Gençlik Destek Hattı. (tarih yok). What Should I Say When I Get Into Touch with the Youth Helpline.
268  Medeni Kanun. Madde 11.
269  A.g.e., Madde 12. 
270  Türk Medeni Kanunu’nun 13. Maddesi “ayırt etme gücünü” “akla uygun biçimde davranma yeteneği” olarak tanımlamaktadır.
271  Medeni Kanun. Madde 13.
272  A.g.e., Madde 16.
273  Ceza Kanunu, Madde 278-280.
274  Ceza Muhakemesi Kanunu, Madde 234.
275  Avukatlik kanunu.
276  Uluslararası Çocuk Hakları Ağı. (2015). “Access to Justice for Children: Turkey”. 
277  Law on the Ombudsman Institution, Madde 5.

değildir ve hat, gelen aramalarla ilgili kamuya açık 
bilgi paylaşmamaktadır.  

Medeni Kanuna göre genel olarak 18 yaşını 
doldurmuş kişiler reşittir ve mahkemeler de 
dahil olmak üzere tüm kurumlar nezdinde 
kendi kararlarını alabilirler. 268 Medeni Kanun 
mahkeme kararıyla 15 yaş ve üstü çocukların 
reşit olduğuna hükmedilmesine olanak 
tanımaktadır.269 “Ayırt etme gücüne sahip” 270 

çocukların dava açabileceğine hükmedilecek bir 
dizi özel durum da kanunca tanımlanmıştır.271 
Örneğin, sezgin olan çocukların tamamen kişisel 
haklarını aramak için yasal vasilerinin onayını 
almasına gerek yoktur.272 Bir suçun mağduru 
olduklarında, çocuklar cumhuriyet savcısının 
kamu davası açmasını talep edebilirler. Çocuğa 
karşı işlenmiş bir suçu öğrenen herkes yasa gereği 
suçu yetkili makamlara bildirmekle sorumlu olup, 
bildirmedikleri durumlarda cezalandırılabilirler. 273 
Ceza Kanunu’nun 234. Maddesine göre, mağdurlar 
ceza davalarına müdahil olabilirler ve müdahil 
olmak isteyen çocuk mağdurlara kendi avukatı 
yoksa  barodan ücretsiz bir avukat atanır.274 Ceza 
soruşturması ve kovuşturması sürecinde herhangi 
bir harç ödenmemektedir. Hukuk davalarında 
ekonomik yoksunluğu olan kişiler Adli Yardım kararı 
aldırıp harç ödemekten muaf tutulabilirler. Hukuk 
davaları için de barodan ücretsiz bir avukat talep 
edilebilmektedir.275

Kadın ve çocuk hakları için ayrı bir denetçiyi 
bünyesinde barındıran Kamu Denetçiliği Kurumu 
2012 yılında kurulmuştur.276 Kamu Denetçiliği 
Kurumu idare makamlarının eylemlerine dair 
şikayetleri değerlendirmek ve araştırmak ve 
idareye tavsiyelerde bulunmakla yükümlüdür.277 
Bir kişi veya kuruluş idare tarafından çocuk 
haklarının ihlal edildiğini fark ederse, Kamu 
Denetçiliği Kurumu’na şikayette bulunabilir. 

278 Kamu Denetçiliği Kurumu 2014 yılında 
çocukların doğrudan şikayetlerini iletebilecekleri, 
çocuklara yönelik tasarlanmış bir web sitesini 
hizmete sokmuştur.279 Bu araştırma kapsamında 
bu çalışmanın uygulamasına dair bilgiye 
ulaşılamamıştır. 

Türkiye, 26 Aralık 2017 tarihinde Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin İhtiyari Üçüncü Protokolünü 
onamıştır.280 Bu protokolle birlikte çocukların, 
ulusal mekanizmaların ihlallere karşı etkili 
müdahalede bulunmadığı durumlarda kendilerine 
özgü uluslararası mekanizmalara temyiz amacıyla 
başvuru hakkı olduğu kabul edilmektedir. Dahası, 
çocuklar da dahil olmak üzere herhangi bir kişi, 
ulusal tüm yargı yolları tüketildikten sonra, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince tanınmış 
olan haklarının ihlalini doğrudan T.C. Anayasa 
Mahkemesine taşıyabilmektedir.281 Ancak, tecrübe 
paylaşımlarına dayalı bilgiler hem yetişkinlerin hem 
de çocukların bu imkanlardan yeterince haberdar 
olmadığını göstermektedir.282

Çocuğa duyarlı adalet 

Türkiye yasaları çocuğa oldukça duyarlı adalet 
mekanizmalarına olanak tanımaktadır. Çocuk 
Koruma Kanununa göre suç mağduru çocukların 
ve korunmasız kişilerin korunması yasal bir 
zorunluluktur.283 3 Temmuz 2005 tarihinde 
yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanunu çocuk 
mağdurların ve haklarının korunması için alınması 
gereken tedbirleri tanımlamaktadır.284 Sömürüye 
uğrayan veya suça sürüklenen çocuklar için eğitim, 
sağlık, barınma, bakım ve danışmanlık tedbirleri 
uygulanabilmektedir. Gereken durumlarda çocuk 
hakkında Acil Korunma Kararı verilebilmektedir.285 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 150. (2) Maddesine 
göre, müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; 

278  A.g.e., Madde 17.
279  Bkz https://www.kdkcocuk.gov.tr. 
280  United Nations Treaty Collection. (2019). 11.d Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communication 
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281  Anayasa, Madde 148.
282  ECPAT Türkiye/ÇTCS ile Mücadele Ağı. (Ocak 2020). Kişisel Yazışma.
283  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. (tarih yok). “EU and Turkish authorities improve protection of vulnerable groups in the justice 

system”. 
284  Juvenile Protection Law No. 5396, Madde 1 ve 4.
285  Ibid., Article 5.
286  Criminal Procedure Code, Article 150.
287  A.g.e., Madde 52.
288  A.g.e., Article 236(1).
289  A.g.e., Madde 236(2).
290  BM Türkiye Ofisi (2018). “United Nations Country Team Opinion on the Draft Law on Victims Rights in Turkey”
291 GRETA. (Ekim 2019). Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in 

Human Beings by Turkey. 13. 
292  Criminal Procedure Code, Article 103.

çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul 
veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir 
müdafi görevlendirilir.286 Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nun 52. Maddesi çocuk mağdurların 
tanık olarak ifade verdikleri sırada video kaydının 
alınmasını zorunlu kılmaktadır.287 Ceza Kanunu’nun 
236. (1) Maddesine göre çocuk mağdurlar 
soruşturma ve kovuşturma sürecinde istisnalar  
hariç yalnızca bir kez dinlenebilirler.288 236. (2) 
Madde aynı zamanda çocuk mağdurun tanık 
olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, 
tıp veya eğitim alanlarından birinde uzman bir 
kişinin hazır bulunmasını zorunlu koşmaktadır.289 
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Madde 182 – (1) 
Duruşma herkese açıktır. (2) Genel ahlâkın veya 
kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı 
hâllerde, duruşmanın bir kısmının veya tamamının 
kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir.  
2017 Temmuz ayında Mağdur Hakları Kanun 
Tasarısı TBMM’ye sunulmuştur, ancak henüz 
yasalaşmamıştır. Bu kanun tasarısı insan ticareti 
mağdurlarını ve çocukları “korunmasız gruplar” 
tanımı altında ele almaktadır.290 Aynı zamanda 
mağdurlara maddi yardım tanımakta, ancak bunu 
katı şartlara bağlamaktadır (son üç yıldır Türkiye’de 
ikamet ediyor olmak gibi) ve bu durum 2019 
GRETA Raporunun ayrımcılık yapılamaması ilkesine 
aykırı bulunmaktadır.291 

Türkiye’deki Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) cinsel 
istismar ve sömürü mağduru çocukların ikinci defa 
örselenmeden ifadelerinin aldığı yerlerdir. Ancak, 
Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yakın zamanda 
yapılan değişikliklerle ÇİM’lerin kullanımının 
kısıtlandığını görülmektedir. Yasa değişikliği 
istismar veya sömürüye maruz kalan çocuklardan 
yalnızca TCK 103. Maddenin 2.fıkrasında yer alan 
eylemlere maruz kalan çocukların bu merkezlerde 
ifadelerinin alınmasına imkan tanınmıştır.292
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Eğer istismar veya sömürüde fiziksel temas yoksa 
(örneğin çevrimiçi cinsel sömürüde), çocuk yalnızca 
polis karakollarına ihbarda bulunabilmekte ve 
böylelikle de ÇİM’lerde mevcut çocuğa duyarlı 
yöntemler konusunda eğitimli personele ifade 
vermenin sağlayabileceği faydalardan mahrum 
kalmaktadır. Bu durum farklı cinsel sömürü 
türlerine maruz kalan çocukların adalet sistemiyle 
tecrübelerinde farklıklar doğmasına yol açmaktadır.

17 Mart 2016 tarihinde yürürlüğü giren İnsan 
Ticaretiyle Mücadele Ve Mağdurların Korunması 
Hakkında Yönetmelik (Regulation on Combating 
Trafficking and Protection of Victims) gibi ÇCS’nin 
farklı türlerini özel alarak ele alan yasa ve 
yönetmelikler mevcuttur.293 Adı geçen yönetmelik 
insan ticareti mağdurlarının tespit edilmesi, 
mağdurlara destek programları, gönüllü ve 
güvenli dönüş programları ve yabancı mağdurlar 
için oturma izinleri gibi kural ve işleyişleri 
tanımlamaktadır.294 Örneğin, yönetmeliğin 24. 
Maddesi insan ticaretinin çocuk mağdurlarının 
tespit edilmesi için karşılanması gereken şartları 
tanımlamaktadır.295 Bunlar arasında tespit 
sürecinde çocuğun yüksek menfaatinin göz önünde 
bulundurulması, çocuklar gerçekleştirilecek 
mülakatlarda bir psikolog veya sosyal hizmet 
uzmanının hazır bulunması ve tespit edilen çocuk 
mağdurla ilgili işleyişin Çocuk Koruma Kanunu’na 
uygun biçimde sürdürülmesi sayılabilir.296 
Yönetmeliğin 27. ve 28. Maddeleri insan ticaretinin 
yabancı mağdurları için konaklama ve destek 
hizmetlerine dair hükümler içermektedir.297 

TC Adalet Bakanlığı çocukların adalet sistemindeki 
tecrübelerini iyileştirmek için hem Avrupa Birliği 
hem de sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmalar 
yürütmektedir. UNICEF Türkiye Ofisinin 2018 Yıllık 
Raporuna göre, Adalet Bakanlığı, Çocuk Koruma 
Merkezlerini Destekleme Derneği’yle işbirliği 
yaparak binden fazla hakim, cumhuriyet savcısı, 
mahkeme uzmanı ve çalışanının çocuğa duyarlı 

293  TC İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğü. (2017). The Coordination Committee of Combating Human Trafficking gathered 
for the first time.

294  Regulation on Combatting Human Trafficking and Protection of Victim, Madde 1.
295  Regulation on Combatting Human Trafficking and Protection of Victim, Madde 24. 
296  GRETA. (Ekim 2019). Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in 

Human Beings by Turkey. 39.
297  Regulation on Combatting Human Trafficking and Protection of Victim, Maddes 27-28. 
298  UNICEF. (2018). Country Office Annual Report 2018 - Turkey,  
299  A.g.e.
300  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. (tarih yok). “EU and Turkish authorities improve protection of vulnerable groups in the justice 

system”.
301  A.g.e.
302  ECPAT Türkiye/ÇTCS ile Mücadele Ağı. (Ocak 2020). Kişisel Yazışma.
303  A.g.e.
304  A.g.e.
305  Judiciary of Turkey. (2018). Forensic Interview Rooms in Turkey were designated as the best practice 21.05.2018. 

mahkeme süreçleri kapasitesini artırmıştır.298 2018 
 
 
Kasım ayında Adalet Bakanlığı çocuklara yönelik 
cinsel suçlarda kullanılacak özel mülakat süreci 
hakkında da bir genelge yayımlayarak, çocukların 
ifadesinin yalnızca bir kere ve çocuk dostu adli 
görüşme odalarında alınması gerektiğini tekrar 
vurgulamıştır.299 

2017 yılında Adalet Bakanlığı Türkiye’nin çocuğa 
duyarlı adalet konusunda uluslararası uygulamalara 
uyumunu sağlamak için özel donanımlı adli 
görüşme odalarının kurulması ve inşası için 
bir planı devreye sokmuştur.300 Başarılı geçen 
pilot çalışmanın ardından Adalet Bakanlığı özel 
donanımlı adli görüşme odalarını farklı şehirlerde 
kurma kararı almış ve Haziran 2017 itibariyle çeşitli 
illerde planlana 31 görüşme odasıyla birlikte özel 
donanımlı adli görüşme odasına sahip adliyelerin 
sayısı ülke genelinde 61’e ulaşmıştır.301 2019 
Kasım ayı itibariyle 5134 çocuk cinsel istismar 
mağduru yeni özel görüşme odalarında mülakata 
alınmıştır.302 Projenin başarılı uygulanmasıyla 
birlikte Adalet Bakanlığı tüm yeni adliye 
projelerinde çocuk dostu görüşme odalarının 
içerilmesi kararı almıştır. 303 Ancak, adli görüşme 
odaları henüz her ilde kurulmamış ve kurulanların 
tamamı etkin hale getirilmemiştir.304 Yine de 
Türkiye’nin çocuklar için adli görüşme odaları 2018 
yılında düzenlenen Çocuklar için Sürdürülebilir 
Kalkınma Gündemi 2030 Şiddetin Sona Erdirilmesi 
Zirvesinde çocuk dostu adli işleyiş alanında en iyi 
uygulama seçilmiştir. 305

İyileşme ve topluma yeniden 
kazandırmaya erişim

Türkiye’de cinsel sömürünün çocuk mağdurlarına 
özel iyileşme ve topluma yeniden kazandırma 
programları mevcuttur. 2014 yılından itibaren suç 
mağduru olan çocuklara bakım ve rehabilitasyon  

 
 
 
sunmakla sorumlu olan farklı kuruluşlar Çocuk 
Destek Merkezleri (ÇDM) adı altında tek bir kuruluş 
çatısı altında hizmet vermeye başlamışlardır.306 
ÇDM’ler korumaya ihtiyaç duyan çocukların 
koruma ihtiyaçlarını tespit, her bir vaka için atılacak 
adımların planlanmasına çocuğun yaşı, cinsiyeti 
ve maruz kaldıkları suçun türünü göz önünde 
bulundurma konusunda uzmanlaşmıştır.307 Bunun 
anlamı merkezler yalnızca cinsel sömürünün çocuk 
mağdurlarına özel olmasa bile, ÇCS mağdurlarının 
da ÇDM’lerde uzmanlaşmış hizmet alabileceğidir.  
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, saha 
çalışanları ve akademisyenlerden oluşan bir çalışma 
grubu ÇDM’lerde kullanılmak üzere Anka Çocuk 
Destek Programı isimli bir psiko-sosyal destek 
ve eylem programı hazırlamıştır.308 Bu program 
merkezlerde 2014 Aralık ayından beri kullanılmakta 
olup mağdurların iyileşmesine yardımcı olmaya 
yönelik bireysel risk ve ihtiyaç değerlendirmesi, 
grup çalışmaları, bireysel psiko-sosyal danışmanlık, 
aile çalışmaları, destekleyici ortam bileşenleri 
ve destek personeli yaklaşımına yönelik rehber 
kurallar gibi farklı yöntemler içermektedir. 309 
Göç krizinden etkilenen çocukların cinsel istismar 
ve sömürüden korunmasına yönelik Avrupa 
Konseyi sorusuna Türk hükümetinin yanıtında da 
vurgulandığı üzere Anka programı aynı zamanda 
cinsel sömürü mağduru olan mülteci çocukların 
kullanımına da açıktır.310 Cinsel sömürünün çocuk 
mağdurlarının topluma yeniden kazandırılması 
için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek 
Programı (ÇOGEP) uygulamaya konulmuştur.311 
Bu programın amacı çocuk mağdurların kişisel ve 
toplumsal gelişimini sağlamanın yanı sıra çocuklara 
eğitim desteği sunmaktır.312 Anka Programı 
kapsamında UNICEF işbirliğiyle sosyal hizmet 
uzmanları, psikolog ve öğretmenlere yönelik 
eğitim sağlama çalışması 2014 yılında başlamış 

306  Türkiye Cumhuriyeti (tarih yok). Replies of the Türkiye Cumhuriyeti to the Questionnaire Prepared by the United Nations Special 
Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography. 1.

307  A.g.e., 5.
308  A.g.e., 2.
309  Türkiye Cumhuriyeti (tarih yok). Türkiye Cumhuriyeti’s contribution to the OHCHR Report on Information and Communications 

Technology and Child Sexual Exploitation. 5.
310  Türkiye Cumhuriyeti. (2017). Focussed Questionnaire Protecting children affected by the refugee crisis from sexual exploitation 

and sexual abuse. 8.
311  Türkiye Cumhuriyeti. (tarih yok). Replies of the Türkiye Cumhuriyeti to the Questionnaire Prepared by the United Nations Special 

Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography.2.
312  A.g.e., 2.
313  ECPAT Türkiye/ÇTCS ile Mücadele Ağı. (Ocak 2020). Kişisel Yazışma. 
314  ABD Dışişleri Bakanlığı. (Temmuz 2019). Trafficking in Persons Report. 469. 
315  GRETA. (Ekim 2019). Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against  

Trafficking in Human Beings by Turkey. 22.
316  Code of Obligations, Madde 49.
317  Code of Obligations, Madde 50.
318  Code of Obligations, Madde 51.

olup, tecrübeye dayalı bilgiler bu programın henüz 
yaygın olarak uygulanmadığını göstermektedir.313

Bu programların varlığı ÇCS mağdurlarının 
iyileşmesi ve topluma yeniden kazanılması için 
olumlu adımlar olmakla birlikte, uluslararası 
kuruluşlar Türkiye’deki iyileşme uygulamaları 
hakkında kaygılar dile getirmişlerdir.  ABD  
 
Dışişleri Bakanlığının 2019 İnsan Ticareti Raporu 
Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının koruma 
çabalarının sivil toplum örgütlerini içermediğini 
ve hükümetin sivil toplum örgütlerinin mağdurları 
tespit etmesini ve onlara hizmet sunmasını 
engellediğini bildirdiklerini belirtmiştir.314 Benzer 
biçimde, 2019 GRETA raporu insan ticareti 
mağdurları için özel barınma merkezlerinin kısıtlı 
kapasitesine dikkat çekmiş ve daha önce sivil 
toplum örgütleri tarafından işletilen barınma 
merkezlerinin kapatıldığını veya devletin 
kontrolüne aktarıldığını belirtmiştir. 315 

Tazminata erişim 

Türkiye’de cinsel sömürünün çocuk mağdurlarına 
tazminat ödenmesi yerleşmiş bir süreç değildir. 
Tazminat için genel kurallar Borçlar Kanunu 
tarafından belirlenmiştir. Borçlar Kanunu’nun 49. 
Maddesine göre kusurlu veya yasaya aykırı biçimde 
başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle 
yükümlüdür.316 Borçlar Kanunu’nun 50. Maddesine 
göre zarar görenin zararını ve zarar verenin 
kusurunu kanıtlamakla yükümlüdür. Uğranılan 
zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa 
hakim zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak 
belirler317 51. Maddeye göre hakim tazminatın 
kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini 
ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak 
belirler.318

2019 GRETA Raporuna göre insan ticareti 

https://www.goc.gov.tr/icerik6/the-coordination-commitee-of-combating-human-trafficking-gathered-for-the-first-time_914_1015_10593_icerik
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http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160317-9.htm
https://rm.coe.int/report-concerning-the-implementation-of-the-council-of-europe-conventi/1680981563
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ÇOCUK VE  
MAĞDUR 
KATILIMI  

mağdurlarının Borçlar Kanunu’na göre tazminat 
talebinde bulunacak mağdurların hukuki  
 
giderleri karşılayamayacağı durumlarda Avukatlık 
Kanunu’nun 178. ve 179. Maddeleri uyarınca 
Barolara veya Baro Adli Yardım Bürolarına 
başvurması mümkündür.319 
 
2019 GRETA Raporu şu an Türkiye’de ÇCS türlerini 
de kapsayan şiddet türleri için devletin tazminat 
ödemesine yönelik hükümlerin bulunmadığını 
belirtmektedir.320 Yukarıda da değinildiği üzere  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

319  GRETA. (Ekim 2019). Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in 
Human Beings by Turkey. 47.

320  A.g.e., 8. 
321  A.g.e.,13.

 
 
 
Mağdur Hakları Kanun Tasarısı şiddet içeren 
suçların mağdurlarına devlet tarafından tek defaya 
mahsus maddi tazminat ödenmesini  
öngörmektedir. Ancak, yasa tasarısı yabancı 
uyruklu suç mağdurlarının devlet tazminatına 
erişimini ya vatandaşı oldukları ülkeyle karşılıklılık 
esasına göre, ya da yabancı mağdurların Türkiye’de 
yasal olarak en az üç yıl ikamet ediyor olmasına 
göre sınırlandırmayı amaçlamaktadır.321 

Geçtiğimiz yıl boyunca Türkiye hükümeti UNICEF 
ile iş birliğini sürdürerek çocukların kendilerini 
etkileyen konulardaki katılımına dair kurumsal 
mekanizmaları desteklemeye devam etmiştir.  
Çocukları kapsayan, Ulusal Çocuk Forumu gibi, 
bir dizi farklı girişim vardır. Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF tarafından 
yürütülen Ulusal Çocuk Forumu mülteci çocuklar 
da dahil olmak üzere ülke çapında çocuk 
temsilciler toplayarak onların TBMM’yi ziyaret 
etmesini ve Cumhurbaşkanı ve TBMM’ye çocuk 
hakları konularında tavsiyelerde bulunmalarını 
sağlamaktadır.322 2018 yılında Forum çocuk 
işçiliğine odaklanmış ve Türkiye’de çocuk işçiliğinin 
sonlandırılmasına dair bir dizi öneri sunulmuştur. 
2018 yılındaki kilit öneri çocuk işçiliğinin önlenmesi 
için il düzeyinde birimler oluşturulması olup, bu 
daha sonra hükümet eylem planında yer almıştır. 
323 Bu çocuk katılımı hakkında özellikle memnuniyet 
verici bir örnek olup, hükümetin çocukların 
tavsiyelerini etkin biçimde ele alıp onlara ulusal 
planlarda yer verme kararlılığını göstermektedir. 

Ulusal Çocuk Forumunun yan sıra hükümet 
ve UNICEF işbirliğiyle sürdürülen Çocuk Dostu 
Kentler girişimiyle de çocukların güvende ve 
seslerinin duyulduğunu hissetmelerinin sağlanması 
amaçlanmaktadır.324 Girişim kapsamında 
UNICEF çocuk ve genç gönüllülere Çocuk Hakları 
Sözleşmesi ve katılım konularında eğiticilik 

322  UNICEF. (2019). Turkey - UNICEF Country Programme of Cooperation 2016-2020: Annual Report 2018. 32.
323  A.g.e., 32.
324  UNICEF. (tarih yok). Child Friendly Cities.
325  UNICEF. (tarih yok). Adolescent engagement and social cohesion.
326  UNICEF. (tarih yok). Child Friendly Cities Initiative - Turkey.
327  A.g.e.

yapabilmeleri için eğitim vermiştir.325 2016 ve 2020 
yılları arasında girişim 150 belediyeye yayılmış  
olup, 10 bin çocuğa doğrudan ve iki milyon çocuğa 
dolaylı yoldan ulaşması beklenmektedir.326 Bu 
genişlemenin ana amaçları belediyelerin kanıt 
temelli politika ve program uygulamak için 
gereken bilgiye sahip olmasını ve yerel düzeyde 
gençleri güçlendirerek çocuk hakları konusunda 
savunuculuk yapmalarını sağlamaktır.327 Bu da 
merkezi hükümet ve yerel belediyelerin çocuklarla 
kilit sorunlar hakkında bir araya geldiğini gösteren 
memnuniyet verici bir örnektir. Gençlerin ÇCS’ye 
yönelik tedbirleri içeren Çocuk Hakları Sözleşmesi 
hakkında eğitim alıyor olması da cesaret vericidir. 
Çocuk Dostu Kentler girişiminin ademi merkeziyetçi 
olması ve çocukların sadece ulusal seviyede 
değil yerel seviyede de katılımını desteklemesi 
de memnuniyet vericidir, çünkü Türkiye’de farklı 
belediyelerin sınırları içerisinde yaşayan çocukların 
farklı tecrübeleri ve karşılaştıkları farklı zorluklar 
olacaktır. 

Yukarıdaki iki örnek de memnuniyetle karşılansa 
da cinsel sömürünün çocuk mağdurlarının onları 
doğrudan etkileyen politika veya programlara 
katılımına dair örnekler mevcut değildir. Türkiye 
için yüksek risk teşkil eden ÇEZE gibi ÇCS’nin 
belli türleri hakkındaki diyaloğa mağdurların da 
katılımı Türkiye’de politika ve program geliştirilmesi 
bakımından çok yararlı olacaktır. 

https://rm.coe.int/report-concerning-the-implementation-of-the-council-of-europe-conventi/1680981563
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https://www.unicef.org/turkey/media/6636/file/UNICEF TURKEY ANNUAL REPORT 2018.pdf
https://www.unicef.org/turkey/en/child-friendly-cities
https://www.unicef.org/turkey/en/adolescent-engagement-and-social-cohesion
https://childfriendlycities.org/turkey/
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EYLEM  
ÖNERİLERİ 

ÇCS’NIN ÖNLENMESİ İÇİN 
ULUSLARARASI VE BÖLGESEL 
YASALAR, KATILIM VE EŞGÜDÜM

	Ô Mevut uluslararası emniyet ve adli işbirliğinin 
çok-taraflı, bölgesel ve ikili düzenlemelerle 
güçlendirilerek çocukların cinsel sömürüsünün 
önlenmesi, araştırılması, kovuşturulması 
ve cezalandırılmasının iyileştirilmesi ve bu 
düzenlemelerin uygulanmasının eşgüdümü için 
mekanizmalar geliştirilmesi.

ÇCS TÜRLERİNE KARŞI ULUSAL YANIT
 
	Ô Kurbanlarıyla evlenmeleri koşuluyla cinsel 

suçluların affedilmesini sağlayan her türlü yasa 
tasarısının geri çekilmesi,

	Ô Çocukların cinsel sömürüsünün her türünün 
suç kabul edilmesi için yasa hükümlerinin 
uluslararası yasal standartlara uygun olacak 
biçimde değiştirilmesi ve güncellenmesi. 
Özellikle de:

 y Çocukların turizm ve seyahatte cinsel 
sömürüsünün ulusal yasalar tarafından ele 
alınmasının sağlanması;

 y Çocuk evliliklerinin açıkça yasaklanması için 
18 yaşından küçüklerin evlendirilmesini 
kolaylaştıran yasal hükümlerin kaldırılması;

 y Ceza Kanunu’nun 226. Maddesinin 
“müstehcenliğin” tanımını yapacak şekilde 
değiştirilmesi; 

 y Ceza Kanunu’nun 103. Maddesinin “cinsel 
davranışın” tanımını yapacak şekilde 
değiştirilmesi;

 y İnternet Kanunu’nun değiştirilerek web 
sitelerinin engellenmesi için özel ve iyi 
tanımlanmış temeller getirilmesi;

 y Ceza Kanunu’nun 18. (1) (a) maddesinde 
geçen suçlunun iadesi için eylemin iki ülkede 
de suç teşkil etmesini gerektiren hükmün 
kaldırılması;

 y Çocuk İzlem Merkezlerinin cinsel suç 
mağduru olan bütün çocuklara hizmet 
vermesinin ve her ilde erişilebilir olmasının 
sağlanması (insan ticareti ve cinsel 
sömürüyle ilgili tüm vakalar dahil olmak 
üzere),

	Ô ÇCS’nin tüm türlerine yönelik ulusal eylem 
planı oluşturulması;

	Ô Cinsel sömürünün çocuk mağdurlarının 
doğrudan sömürülmeleriyle ilgili 
eylemler yüzünden suçlanmaması ve 
cezalandırılmamasının, bunun yerine mağdur 
statüsüne göre muamele görmelerinin 
sağlanması;

	Ô Kız çocuklar başta olmak üzere mülteci 
çocuklar için nitelikli, erişilebilir ve eşitlikçi 
eğitim fırsatlarının artırılarak istihdamlarını 
sağlayacak beceri ve niteliklerin kazandırılması, 
böylelikle de cinsel sömürü içeren durumlara 
itilme ihtimallerinin azaltılması.

CİNSEL SÖMÜRÜNÜN ÇOCUK 
MAĞDURLARI İÇİN ADALET VE 
İYİLEŞTİRİCİ HİZMETLER HAKKINA 
ERİŞİM

	Ô ÇDM’lerin yalnızca sömürü veya istismar 
sırasında fiziksel temasa maruz kalan çocuklara 
değil, ÇCS’nin tüm mağdurlarına hizmet 
sağlaması;

	Ô Tazminata ve uygulama hakkındaki bilgilere 
erişimin daha çocuk dostu hale getirilmesi;

	Ô Tüm illerde çocuk dostu adli görüşme odaları 
açılması. 

ÇOCUK VE MAĞDUR KATILIMI 

	Ô Anka Destek Programının daha da geliştirilmesi 
için cinsel sömürünün çocuk mağdurlarının da 
dahil edilmesi;

	Ô Çocukları ve gençleri etkileyen çeşitli ulusal 
eylem planlarının hazırlanma ve uygulanma 
aşamalarında çocuk mağdurla da dahil çocuk 
mağdurların katılımının sağlanması. 

ARAŞTIRMA İHTİYAÇLARI VE 
GÜNDEMİ

	Ô Çocukların cinsel sömürüsünün tüm türleri 
hakkında ayrıştırılmış veri toplanması ve 
yayımlanması. 
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KISALTMALAR 

328/1 Phaya Thai Road, Ratchathewi, Bangkok, 10400 THAILAND
Tel: +662 215 3388 | Email: info@ecpat.org

Website: www.ecpat.org

International

CEDAW Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi

ÇEZE Çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler

ÇHS Çocuk Hakları Sözleşmesi

CSAM Çocuk cinsel istismar materyali

STÖ Sivil toplum örgütü

GRETA (Avrupa Konseyi) İnsan Ticaretine Karşı Eyleme İlişkin Uzmanlar Grubu

ITU Uluslararası Telekomünikasyon Birliği

NCMEC Ulusal Kayıp ve Sömürüye Uğramış Çocuklar Merkezi (ABD)

OCSE Çocukların çevrimiçi cinsel sömürüsü

AGİT Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 

ÇHSE Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile 
İlgili İhtiyari Protokol

SKH Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

ÇCS

ÇÇCS

ÇÇCM/ÇCİM

Çocukların cinsel sömürüsü 

Çocukların çevrimiçi cinsel sömürüsü

Çocukların cinsel sömürüsü/istismarını içeren materyaller

ÇTSCS Çocukların turizm ve seyahatte cinsel sömürüsü 

BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

TURSAB Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği 

UNWTO Birleşmiş Milletler Dünya Ticaret Örgütü 


	_heading=h.17dp8vu
	_heading=h.3j2qqm3
	_heading=h.2xcytpi
	_Hlk39511600



