
SORUNLAR



SORUNLAR
A. Çocukların D�j�tal
Ortamlarda Baştan
Çıkarılarak Mahrem
Görüntüler�n�n Alınması

Çevr�m�ç� Baştan Çıkarma,
gen�ş b�r çevr�m�ç� sömürü
kategor�s�d�r ve b�r
çocuğun c�nsel �çer�kl�
görüntüler çekmes� ve/veya
n�hayet�nde b�r�yle c�nsel
amaçlarla yüz yüze
görüşmes� veya çevr�m�ç�
olarak c�nsel b�r sohbete
katılması veya bazı
durumlarda, çocuğun
c�nsel �majlarını alınmasıyla
sonuçlanır. Bu tür b�r
mağdur�yet sosyal medya,
mesajlaşma uygulamaları,
oyun platformları vb. her
platformda
gerçekleşeb�lmekted�r.



Çocuk c�nsel �st�smarı
materyal� mağdurlarına �l�şk�n
araştırmalar sınırlı olmasına
rağmen, b�r araştırma ve
araştırma alanıdır.

Çocukları cezbetmek �ç�n
kullanılan en yaygın
yöntemler şunlardır:

Çocuktan kend�s�n�n c�nsel
�çer�kl� görüntüler�n� �steme
veya görüntüler� karşılıklı
olarak paylaşma.

İlt�fatlar yoluyla b�r �l�şk�
gel�şt�rmek.

Kend�ler�n�n müstehcen
görüntüler�n� gönderme veya
sunma.

Daha gençm�ş g�b�
davranmak.

Hed�ye kartı, alkol, uyuşturucu,
konaklama, ulaşım veya
yemek g�b� b�r vaatlerde
bulunma.



SORUNLAR
B. CSAM

İng�l�zce Ch�ld Sexual Abuse
Mater�al �fades�n�n
kısaltması olan CSAM,
çocukların c�nsel �st�smarı
n�tel�kl� materyal anlamına
gel�r. Fotoğraflar, v�deolar
ve b�lg�sayar tarafından
oluşturulan  görüntüler
dah�l ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere, reş�t
olmayan b�r b�rey�n
müstehcen görüntüler�n�n
kullanıldığı her türlü görsel
öğe, CSAM kapsamına
g�rer. CSAM, ABD’de 
 “çocuk pornograf�s�”
Türk�ye'de �se müstehcenl�k
suçu �ç�n resm� tanıma
uymaktadır.



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. 



SORUNLAR
C. Çocukların Fuhuşa
Sürüklenmes�

18 yaşından küçük b�r
çocuğun t�car� b�r c�nsel
eylem yoluyla reklamı
yapıldığında, talep
ed�ld�ğ�nde veya �st�smar
ed�ld�ğ�nde meydana gelen
b�r çocuk �st�smarı şekl�d�r.
T�car� b�r seks eylem�,
herhang� b�r k�ş�ye c�nsel
akt�v�te �ç�n para,
uyuşturucu veya kalacak b�r
yer g�b� değerl� b�r şey�n
ver�ld�ğ� veya bu k�ş�ler
tarafından alındığı
herhang� b�r c�nsel
eylemd�r.



Herhang� b�r çocuk b�r tac�r
tarafından hedef
alınab�l�rken, araştırmalar,
ver�ler ve hayatta kalanların
yaşadığı deney�m ve
uzmanlık, tac�rler�n ve
alıcıların genell�kle güçlü
destek ağlarından yoksun,
geçm�şte ş�ddete maruz
kalmış, evs�z kalmış veya
toplum tarafından
marj�nalleşt�r�lm�ş gençler�
hedefled�ğ�n� ortaya çıkardı.
İnsan tac�rler�, man�pülasyon
ustalarıdır ve çocuğu kend�
çıkarları �ç�n kontrol etmek
ve c�nsel olarak sömürmek
�ç�n ps�koloj�k baskı ve
korkutma g�b� yöntemler
kullanırlar. 

Çocuk �st�smarı t�caret�,
sağlık etk�ler�, ps�koloj�k ve
f�z�ksel travma ve hatta ölüm
dah�l olmak üzere an� ve
uzun vadel� yıkıcı sonuçlara
yol açab�l�r.



SORUNLAR
D. Evden Kaçan ve Tehl�ke
Altında Olan Çocuklar

F�z�ksel veya c�nsel �st�smar
A�le çatışması
C�ns�yet k�ml�ğ� veya c�nsel
yönel�m�n kabul ed�lmemes�
Madde bağımlılığı
Tıbb� sorun/gel�ş�msel veya f�z�ksel
engel
Gebel�k
B�r arkadaş, romant�k partner veya
b�yoloj�k a�le �le b�rl�kte olmak
Suça Sürüklenme
Fuhuşa Sürüklenme
Sosyal redded�lme veya zorbalık

Evden veya devlet bakımından
kaçmak �ç�n r�sk faktörler� çok
yönlüdür. Aşağıdak� faktörler, ergenl�k
dönem�ndek� çocukların evden veya
devlet bakımından kaçma
nedenler�nden başlıcalarıdır.



Çocukların maruz kaldığı b�r
�st�smar, �hmal, tehl�ke, 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.

Ulusal Kayıp Çocuk
Araştırma ve İst�smar
Önleme Merkez�, m�syonu
kayıp (tehl�ke altında) 
 çocukların bulunmasına
yardımcı olmak, çocukların
c�nsel (CSAM dah�l  ve başta
olmak üzere)  sömürüsünü
azaltmak ve çocuk
mağdur�yet�n� önlemek olan
ve kar amacı gütmeyen b�r
kuruluştur. 

BİLDİRİN
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