
ÇOCUK İSTİSMARINI BİLDİRİN



BİLDİRİN
Çocukların C�nsel İst�smarı

5237 sayılı ve 26/9/2004 kabul
tar�hl� Türk Ceza Yasası
uyarınca, çocuk; henüz on
sek�z yaşını doldurmamış
k�ş�ler� �fade etmekted�r. 15
yaşının altında her çocuğun ne
şek�lde olursa olsun c�nsel
dokunulmazlığının �hlal
ed�lmes� yasalarca suç olarak
düzenlend�ğ� g�b� 15 yaş ve
üzer�ndek� her çocuğunda
ceb�r veya kullanılarak c�nsel
dokunulmazlığının �hlal� suç
olarak düzenlenm�şt�r. 

Çocukların maruz kaldığı b�r
�st�smar, �hmal, kötü 
 muamele, saldırı, sömürü veya
müstehcenl�ğe konu b�r
durum söz konusu olduğunda
olayı detaylarıyla beraber
yard�m@uka�m.org adres�ne
b�ld�r�n.

mailto:yardim@ukaim.org


Bununla beraber, 9 Aralık 1994
tar�h�nde kabul ed�len ve
ülkem�zde 27.01.1995 tar�hl�
Resm� Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe g�ren B�rleşm�ş
M�lletler Çocuk Hakları
Sözleşmes� m. 34 gereğ�nce
taraf devletler, çocuğu, her türlü
c�nsel sömürüye ve c�nsel
su��st�male karşı koruma
güvences� verm�ş ve bu amaçla
taraf Devletler, çocukların
pornograf�k n�tel�kl� göster�lerde
ve malzemede kullanılarak
sömürülmes�n� önlemek
amacıyla ulusal düzeyde ve �k�l�
�le çok taraflı �l�şk�lerde gerekl�
her türlü önlemler� almakla
mükellef kılınmıştır.

İsteğe Bağlı Protokol’ün 2.
Maddes�nde çocuk pornograf�s�,
“çocuğun gerçekte veya takl�t
suret�yle bar�z c�nsel
faal�yetlerde bulunur şek�lde
herhang� b�r yolla teşh�r
ed�lmes� veya çocuğun c�nsel
uzuvlarının, ağırlıklı olarak c�nsel
amaç güden b�r şek�lde
göster�lmes� anlamına gel�r.”
şekl�nde tanımlanmaktadır.



İnternet ve d�ğer gel�şen
teknoloj�lerde çocuk
pornograf�s�ne er�ş�leb�l�rl�k
artmıştır. Bu nedenle, İht�yar�
Protokol �le ülkeler çocuk
pornograf�s�n�n üret�m�n�,
dağıtımını, yayılmasını,
�thalatını veya �hracatını,
sunumunu, satışını veya
bulundurmayı yasaklamayı ve
cezalandırmayı garant�
etm�şlerd�r (İsteğe Bağlı
Protokol madde 3).

Avrupa Konsey� tarafından
23.11.2001 tar�h�nde �mzaya
açılan ve Türk�ye tarafından
10.11.2010 tar�h�nde �mzalanıp
22.04.2014 tar�hl� Resm� Gazete
‘de yayımlanarak yürürlüğe
g�ren 6533 Sayılı Kanun’la
onaylanması uygun bulunan
Sanal Ortamda İşlenen Suçlar
Sözleşmes�n�n Çocuk
Pornograf�s� İle Bağlantılı
Suçlar başlıklı m. 9 gereğ�nce: 
 B�r b�lg�sayar s�stem�
üzer�nden dağıtımını yapmak
amacıyla çocuk pornograf�s�
üretmek,



B�r b�lg�sayar s�stem�
üzer�nden çocuk
pornograf�s�n� sunmak veya
er�ş�leb�l�r hale get�rmek, B�r
b�lg�sayar s�stem� üzer�nden
çocuk pornograf�s�n� dağıtım
veya �let�m�n� yapmak,
Kend�s� veya başkası �ç�n
b�lg�sayar s�stem� üzer�nden
çocuk pornograf�s� tem�n
etmek ve bu kapsamda b�r
b�lg�sayar s�stem�nde veya
b�lg�sayar ver� depolama
aygıtında çocuk pornograf�s�
bulundurmak eylemler� taraf
ülkelerce suç olarak
tanımlanacaktır.

Çocukların maruz kaldığı b�r
�st�smar, �hmal, kötü 
 muamele, saldırı, sömürü
veya müstehcenl�ğe konu
b�r durum söz konusu
olduğunda olayı detaylarıyla
beraber yard�m@uka�m.org
adres�ne b�ld�r�n.

mailto:yardim@ukaim.org


Ayrıca sözlü ya da yazılı fark
etmeks�z�n çocuklara karşı her
türlü müstehcen �let�ş�m veya
davranış suçun oluşmasına
sebeb�yet vereceğ� g�b�,
çocukların uygunsuz veya
yet�şk�nlere uygun �çer�klerle
karşı karşıya kalmasına sebep
olan k�ş� veya k�ş�ler�n kanunda
sayılar eylemler� �ç�n
yaptırımlar öngörülmüştür. Söz
konusu �çer�kler�n çocuklara
�let�m� de farklı yollarla
olab�lecekt�r. Çocuğa uygunsuz
v�deo, fotoğraf ve her türlü
görüntünün göster�lmes� veya
uygunsuz yazıların okutulması
suret�yle müstehcenl�k suçu
meydana geleb�lmekted�r. Söz
konusu bu �çer�kler uygunsuz
v�deolar veya fotoğraflar,
müstehcen �çer�kl� yazılar,
sesler ve sözler de olab�l�r.

Bu durum da Türk Ceza
Kanununda, müstehcenl�k  
 suçu kapsamında
düzenlenm�ş olup, 5651 sayılı
yasa gereğ� �çer�ğe er�ş�m
engellenmes� zorunluluk
taşımaktadır.  



Çocuk c�nsel �st�smarı
vakaları yelpazes�, ensest
�st�smar , pornograf�, çocuk
seks tur�zm�, çocuk fah�şel�ğ�
ve c�nsel sömürü olup,
kaçırma olup. Araştırmalar,
c�nsel �st�smara uğrayan
çocuklar üzer�nde f�z�ksel
etk�ler olduğunu
gösterm�şt�r. TÜİK ver�ler�ne
göre 2014 yılında 74.064 olan
çocuk mağdur sayısı 2016
yılında 83.552’dır. Adl� S�c�l ve
İstat�st�k Genel
Müdürlüğü’ne göre; Çocuk
c�nsel �st�smarı hükümlü
yüzdes� %42,5’ten (2006’da)
%58,8’e (2016’da)
yükselm�şt�r C�nsel suç
mağduru çocukların yüzdes�
2014’ten 2016’ya %33
artmıştır.



Çocukların c�nsel �st�smarına
karışanlar genell�kle
aşağıdak� yöntemler�
kullanırlar: 

Çocuğun �lg� alanları, arkadaşları,
okulu, a�les� vb. hakkında b�lg�
ed�nmek �ç�n sosyal medyayı
kullandıktan sonra b�r çocuğa
yaklaşırlar.

Çocukla olan �let�ş�mler�n� kasıtlı
olarak b�r çevr�m�ç� platformdan
d�ğer�ne taşırlar.  Sosyal
medyadan özel görüntülü
sohbet veya mesajlaşma
uygulamalarına geç�şler en sık
görülenlerd�r. 



Karşılık vaad� (“Bana
göster�rsen ben de sana
göstereceğ�m”)
Başlangıçta çocuğa c�nsel
�çer�kl� fotoğraflar/v�deolar
karşılığında para veya
uyuşturucu g�b� b�r şey tekl�f
ed�lmes�.
Çocuğun c�nsel görüntüler�n�
elde etmek �ç�n b�r mankenl�k
ajansında çalışıyormuş g�b�
davranmak yöntem�.
Arkadaşlık/romant�k �l�şk�
kurarak çocukla bağ
gel�şt�rme yöntem�. 
Görüntülü sohbetler sırasında
çocuğun c�nsel �çer�kl�
v�deolarını g�zl�ce kaydetme
yöntem�.
Çocuğa veya çocuğun a�le
üyeler�ne f�z�ksel olarak zarar
vermek veya c�nsel saldırıda
bulunmakla tehd�t etme
yöntem�.

Çocukları zorlamak �ç�n
aşağıdak�ler dah�l bazı yöntemler�
kullanırlar:



B�r çocukla �let�ş�m kurmak
�ç�n b�rden fazla çevr�m�ç�
k�ml�k kullanma.
Daha genç ve/veya karşı
c�nsten b�r�ym�ş g�b�
davranma.
Çocuğun çevr�m�ç� hesabına
�z�ns�z olarak er�şmek ve
çocuğun c�nsel res�mler�n�
veya v�deolarını çalma.
D�j�tal düzenleme araçlarını
kullanarak çocuğun c�nsel
res�mler�n� veya v�deolarını
oluşturmakla tehd�t etme.
Çocuk c�nsel res�m veya
v�deo sağlamazsa �nt�har
etmekle tehd�t etme.
Çocukla c�nsel �çer�kl�
konuşmaları kaydetme ve
bunları �nternette
yayınlamakla tehd�t etme.



Durumun daha �ler�
boyutları bakımından �se,
müstehcen görüntü, yazı
veya sözler� �çeren ürünler�n
üret�m�nde çocukları, tems�l�
çocuk görüntüler�n� veya
çocuk g�b� görünen k�ş�ler�
kullanan k�ş�, beş yıldan on
yıla kadar hap�s ve beşb�n
güne kadar adlî para cezası
�le cezalandırılır. Bununla
beraber bu ürünler� ülkeye
sokan, çoğaltan, satışa arz
eden, satan, nakleden,
depolayan, �hraç eden,
bulunduran ya da
başkalarının kullanımına
sunan k�ş�, �k� yıldan beş yıla
kadar hap�s ve beş b�n güne
kadar adlî para cezası �le
cezalandırılır.

CSAM olan b�r bağlantı, web
s�tes� veya �çer�kle
karşılaşırsanız bunu pol�se,
NCMEC‘ye, UKAİM’e,
cybercr�me@egm.gov.tr'ye, s
veya bulunduğunuz
bölgedek� �lg�l� savcılığa
b�ld�reb�l�rs�n�z. 




