
ÇOCUĞUN
TİCARİ CİNSEL

SÖMÜRÜSÜ

SUÇTUR!

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 



Onların sesi siz olabilirsiniz.

En ağır çocuk hakları ihlallerinden biri olarak çocuk ticareti; 
herhangi bir şahıs veya bir grup şahıs tarafından, ücret ya da başka herhangi bir şey karşılığında  

UNICEF verilerine göre;
dünyada her yıl yaklaşık

1 milyon çocuk
fuhuşa sürüklenmektedir.

Cinsel sömürü mağduru olan çocukların büyük bir kısmı suçu işleyenin kendisine ve 
yakınlarına zarar vereceğinden korktuğu,

nereye başvuracağını bilmediği veya kendini çaresiz hissettiği için durumu 

resmi makamlara bildirememektedir. bir çocuğun başka birine devredildiği herhangi bir fiil veya 
işlem anlamına gelir.



Sizi, çocuğunuzu veya çevrenizdeki herhangi bir çocuğu sömürmeye çalışan kişiler, tehdit, baskı veya şiddetin 
diğer türlerini de içeren yöntemler kullanabileceği gibi, kandırma veya kişilerin çaresizliklerinden yararlanma gibi 
yöntemlere de başvurabilirler. Bu kişiler akraba veya çocuğun yakın çevresindeki tanıdık kişiler veya insan tacirleri 
gibi bireysel veya örgütlü suç kapsamında kişiler de olabilirler. Bu kişilerin çocuk ticareti ve çocuğa yönelik cinsel 
sömürüde kullandıkları yöntemlerin bazıları şu şekildedir:

Ekonomik sıkıntılar yaşayan ailelere çocuklarını daha iyi koşullarda yaşatacağını vaat etme

Barınma, para, pahalı hediyeler veya iş teklif etme 

Kimlik ve seyahat belgesi sağlamayı vaat etme

Deniz botu, gemi vb. yoluyla sınır dışına çıkmak için ulaşım imkânları vaat etme

Çocuğa yönelik cinsel sömürüyü, erken yaşta evlilik/çok eşlilik/kumalık gibi kültürel olarak kabul görebilecek 
yollarla gerçekleştirmeye çalışma

Suçu İşleyenler Kimlerdir ve
Yöntemleri Nelerdir?

ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL SÖMÜRÜ
BİR ÇOCUK HAKLARI İHLALİDIR VE SUÇTUR!

Çocuğun cinsel sömürüsü, çocuğun nakit ve/veya ticari bir mal gibi maddi veya başka tür bir menfaat 
karşılığında cinsel amaçlı kullanılması olarak tanımlanır ve bu sömürü biçimi farklı biçimlerde karşımıza 
çıkabilir.

Cinsel istismar

Çocuğun pornografide kullanılması

İnternet, telefon üzerinden çocukların cinsel istismarı

Cinsel sömürü amacıyla turizm ve seyahat sektörünün kullanılması

Cinsellik amaçlı çocuk ticareti

Zorla veya hile kullanarak evlendirme

 Erken yaşta ve zorla evlilikler (Türkiye’de yasal evlilik yaşı 18’dir)

Çok eşlilik/ kumalık (Resmi vatandaşlık getiren bir mekanizma değildir, yasal ve geçerli değildir)



Mağdurlar, korku, çaresizlik ve utanç duyguları yaşarlar.

Geleceğe yönelik kaygıları olabilir.

Yasaları bilmedikleri için nereden yardım alacaklarını bilemezler.

Sömürüyü gerçekleştiren kişinin kendilerine/sevdiklerine zarar vermesinden korkarlar.

Cinsel ilişkiye girmeye zorlanabilir ve bunun sonucunda cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve istenmeyen 
gebelikler yaşayabilirler.

Fiziksel olarak kendilerine uygun olmayan koşullarda çalıştırılabilirler. 

Bilişsel, fiziksel ve duygusal gelişimleri olumsuz etkilenebilir.

İçinde bulunulan zor koşullar ve çaresizlik gibi nedenlerle çocukların evlendirilmesi tek çare gibi gözükebilir. 
Ancak, bu durum çocuğun fiziksel ve duygusal gelişimine geri döndürülmesi güç zararlar vereceği gibi çok 
büyük sağlık problemlerini de beraberinde getirecektir. 

Ülkemizin de taraf olduğu 7 Eylül 1956 tarihli Kölelik, Köle Ticareti ve Köleliğe Benzer Kurum ve 
Uygulamaların Lağvına Dair Ek Sözleşmeye göre çocukların erken yaşta evlendirilmesi bir kölelik 
uygulamasıdır.

Aşağıda risk altında olabilecek durumdaki çocuklara örnekler verilmiştir. Listede yer alan durumlar farklı 
çocuklar için farklı riskler oluşturabileceği gibi riskli durumlar aşağıda sıralananlarla sınırlı olmayabilir. 

Ergenlik dönemindeki çocuklar

Eğitim hakkından yoksun kalan çocuklar

Savaş mağduru çocuklar

Refakatsiz kalmış çocuklar (ailesinden ayrı düşmüş veya vasisi  olmayan) çocuklar

Ekonomik zorluk yaşayan çocuklar

Çalışan/çalışmaya zorlanan/sokakta dilendirilen çocuklar

Farklı gelişim gösteren (zihinsel/fiziksel) çocuklar

Suça itilmiş/suç mağduru çocuklar

Bir hanede birden fazla kişinin yaşaması

Türkiye’de yasalar tarafından kabul edilen nikâh “resmi nikâh” tır. Türk Medeni Kanunu’na göre 
çocukların evlendirilmesi ve çok eşli evlilik suçtur ve cezai yaptırımı vardır.  Dini nikâh gibi resmi 
olmayan nikâhın hukuki bir geçerliliği yoktur. 

Altında Olan Gruplar:Risk
CİNSEL İSTİSMAR VE CİNSEL SÖMÜRÜ

TRAVMATİK BİR YAŞAM DENEYİMİDİR!

UNUTMAYIN!

ÇOCUKLARIN PSİKO-SOSYAL GELİŞİMLERİNİ SEKTEYE UĞRATAN



Çocuğun kendinden oldukça büyük yaştaki kişilerle arkadaşlık etmesi

İş/okul saatleri dışında uzun saatler eve gelmeme

Sürekli değişen yeni 'arkadaşlar'

Lüks ve/veya çok sayıda farklı arabayla evden alınma  

Açıklanamayan maddi kazanç ve hediyeler

Çocuğun aile ile iletişimini koparması  

Dalgınlık

Çocukta davranış değişiklikleri

Sosyal medya ve telefon kullanımında dikkat çekici değişiklik

Sık sık arkadaşların evinde kalma isteği

Sık sık temizlenme/yıkanma isteği

Fiziksel belirtiler (darp izleri, vb.) 

Cinsellik konusunda gelişimine uygun olmayan konuşma ve davranışlar. 

Cinsel içerikli eylemlerin normalleştirilmiş olması

Engelli çocuklarda artan sinir krizleri

Şüphelenilen durumlarda ailelerin çocukları suçlayıcı, korkutucu veya baskılayıcı 
bir tavır içine girmekten çekinmeleri gerekir.

Şüpheli Durumlar
Çocuğun Risk Altında Olduğuna Dair

ve İletişim Bilgileri:
Başvuru Mekanizmaları

Şüpheli gördüğünüz durumlarda aşağıdaki birimleri arayarak adli bildirimde bulunun.

155-  Polis İmdat
156- Jandarma- (il ve ilçe belediye hudutları dışında kalan ve polis teşkilatı bulunmayan yerlerde)
183- Sosyal Destek Hattı
112- Acil Sağlık Hizmetleri 
157- Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER)

YİMER Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça,  Almanca ve Farsça olmak üzere 6 dilde ve 7 gün 24 saat kesintisiz 
hizmet vermektedir. Yabancıların vize ve ikamet izni ile uluslararası koruma ve geçici koruma gibi konularda; 
insan ticareti mağdurlarının kurtarılması ve göçmen kaçakçılığı mağduru yabancıların denizde kurtarılma 
operasyonlarına yönelik olarak da ihbar ve yardım hattı olarak hizmet vermektedir. 

444 48 68- UNHCR-SGDD 
(Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği) Danışma Hattı

Türkiye’deki mülteciler ve sığınmacılara yönelik Arapça, Farsça, İngilizce ve Türkçe dillerinde hizmet 
sunmaktadır. Pazartesi ve Perşembe günleri 09.00 -17.00, Cuma günleri ise 09.00-16.00 saatleri arasında 
açıktır.

168- Türk Kızılayı Acil Yardım Hattı

Türkçe, Arapça, İngilizce, Farsça ve Peştuca olmak üzere 5 ayrı dilde hizmet vermektedir.

SESSİZ KALMAYIN!



Adli süreç ve bildirimle ilgili kaygılarınız mı var?

Kendimi yalnız hissediyorum. Bana kim destek olabilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Alo 183 - Sosyal Destek Hattı’nı 
arayabilirsiniz. 

Türk Kızılayı Acil Yardım Hattı’na (Alo 168) ulaşabilirsiniz. Kızılay Toplum 
Merkezinden yönlendirme isteyebilirsiniz. Bu hat Türkçe, Arapça, İngilizce, 
Farsça ve Peştuca olmak üzere 5 ayrı dilde hizmet vermektedir ve bu hat 
aracılığıyla dil desteği, psikososyal destek, hukuki destek, avukat desteği 
sağlanmaktadır.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), Birleşmiş milletler 
Mülteci Örgütü (UNHCR) (444 48 68 ) veya MUDEM (Mülteci Destek Derneği) 
(+903124272702) gibi kurumlarla bağlantı kurabilirsiniz. 

UNFPA Mülteci Destek Hattı (08508880539) intersex bireyler ve cinsel yolla 
bulaşan hastalıklar için tıbbi ve psikolojik destek hattı, 7/24 kesintisiz hizmet 
vermektedir. 

Ya herkes öğrenirse!

Adli süreçte ve başvuru yapılan diğer tüm kuruluşlarda gizliliğin korunması ilkesi 
vardır.

Türkçe Bilmiyorum!

Adli süreç içerisinde emniyet ve/veya savcılık birimlerinden ücretsiz tercüman 
yardımı talep edebilirsiniz. Ayrıca, bulunduğunuz ilde mültecilerle çalışan örgütler 
de (SGDD, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Danish Refugee Council vb.) 
hizmetlerden yararlanmanıza yardımcı olabilmek için tercüme ve eşlik desteği 
sağlayabilmektedir. YİMER (157) ile iletişim kurup dil desteği alabilirsiniz.

Avukatım Yok!

Adli bildirimde bulunduktan sonra size adli yardım (Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca) kapsamında 
zorunlu olarak avukat atanır. Böyle bir atama yapılmadığı takdirde itiraz etme hakkınız vardır. Ayrıca, 
adli süreç boyunca veya öncesinde avukatların meslek örgütü olan Baroları da arayarak gönüllü 
hukuki destek talebinde bulunabilirsiniz. Türkiye Barolar Birliği’nde çocuklarla ilgili bildirimlere 
öncelik tanınmaktadır.

Param/Maddi imkânım yok!

Adli süreçteki avukat desteği, tercüman sağlanması gibi hizmetler ücretsizdir. Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Kaymakamlıklar ve il/ ilçe Belediyeleri ile iletişim kurup ayni veya 
nakdi yardım talebinde bulunabilir ve değerlendirme sonrası ihtiyacınıza uygun yardımı alabilirsiniz. 

*TÜRKİYE’DE ÇOCUKLA İLGİLİ KANUNLAR,
AYIRT EDİLMEKSİZİN TÜM ÇOCUKLARIN KORUNMASI İÇİN GEÇERLİDİR. 



Bu yayın Avrupa Birliği finansal desteği ile üretilmiştir. Yayının içeriği sadece Uluslararası Çocuk 
Merkezi’nin sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmaz.


