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Bu yayın, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından 
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Çocuk Dostu Turizm 

“Çocuk Dostu Turizm”, turizm ve seyahatte çocuk haklarının korunması hedefi 
çerçevesinde çocukların her türlü şiddetten uzak, sağlıklı ve güven içinde 
olabildikleri seyahat ortamlarının oluşturulmasını amaçlayan bir anlayıştır. Bu 
kapsamda seyahat işletmeleri: 

Araçlarında çocuğun sağlık, hijyen ve güvenliğini sağlayacak önlemler almalı ve 
hizmetler sunmalı;

Seyahatte çocukları şiddetin her türünden ve cinsel sömürüden korumalı;

Personel ve müşterileri çocuk dostu turizm konusunda bilgilendirmeli; 

Çocuk odaklı toplumsal ve çevresel duyarlılık geliştirmeye katkı sağlamalıdır. 

Seyahatte Çocuk Haklarını Korumanın 
Havayolu İşletmelerine Faydaları: 

│Çocuk cinsel sömürüsü gibi organize suçlara karşı farkındalığı artan işletmelerin 
kendi alanlarında bu suça dair olası riskleri azaltması,
│
Çocuk dostu turizmin iyi bir iletişim stratejisi ile görünür kılınmasıyla toplumda 
oluşacak olumlu algı, ve medyada pozitif görünürlüğün artması,
│
Sektörde çocuk haklarını koruyan öncü firmalarla iş birliği ve ortaklığın 
güçlendirilmesi.

Bu Eğitim Notları havayolu işletmeleri personelini çocuğun cinsel istismarı 

veya sömürüsü ile karşılaştığında veya şüphelendiğinde yapması gerekenler 

konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Çocuk Cinsel İstismarı ve Sömürüsü 

Çocuk dostu turizme yönelik en büyük risklerden biri çocukların seyahat 
işletmelerinde veya araçlarında cinsel istismar ya da sömürüye uğramasıdır. Cinsel 
istismar bir çocuk ile yetişkin arasında, ya da yaş veya gelişim bakımından orantısız 
sorumluluk, güven ve güç ilişkisi içinde olan iki çocuk arasında gerçekleşen her 
türlü cinsel faaliyet olarak tanımlanırken, cinsel sömürü çocuğun nakit, mal gibi 
maddi veya başka tür bir menfaat karşılığında cinsel amaçlı kullanılmasıdır (örneğin 
çocuğun fuhuşa itilmesi, pornografide kullanılması, cinsellik amaçlı satılması). 

Risk Altındaki Çocuklar 
 

Kayıp veya sokaklarda yaşayan,

Irkı, etnik kimliği,  cinsel tercihi, fiziksel veya zihinsel engeli sebebiyle ayrımcılığa 

uğramış,

Mülteci, yalnız (refakatsiz) ve çocuklar, 

Aile içinde şiddet gören veya aileleri tarafından ihmal edilen çocuklar,

Turizm bölgelerinde yoksulluk içinde yaşayan, eğitime erişimi olmayan çocuklar 

diğer çocuklara göre daha yüksek risk altındadır. 

İstismarı Gerçekleştirenler/Sömürüde Bulunanlar

Sadece erkekler değil, kadınlar da olabilir. Bu kişilerin tipik bir yaş aralığı ve medeni 

hali yoktur. 

Toplumun her türlü sosyal, ekonomik, kültürel kesiminden olabilirler.  

Seyahat başlangıcında cinsel istismar ya da sömürü amaçları olmasa da, uygun 

bir ortam oluştuğunda istismar veya sömürüde bulunabilirler.

Ya da cinsel istismar veya sömürü amacı ile seyahat edebilirler.
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Çocuk veya çocuklar ile seyahat eden 
kişinin

Kayıt işlemleri sırasında mümkün 
olduğunca kısa cevaplar vermesi, 

Yanındaki çocuklar ile akrabalık/
vasi ilişkisine benzemeyen hal ve 
davranışlarda bulunması, çocuklar 
ile aynı dili konuşmaması

Çocukların 

Havaalanındaki polis ve güvenlik 
görevlilerinden korkup kaçınmaya 
çalışması 

Geldikleri veya gidecekleri yerden 
habersiz olmaları, veya tam 
aksine sorulan sorulara  önceden 
tembihlenmiş veya ezberlemiş gibi 
cevaplar vermeleri 

Kıyafetlerinin ortama uygun 
olmaması ve/veya gidecekleri 
yerdeki iklime uygun olmaması 

Pasaportlarının ve tüm seyahat 
belgelerinin yanlarındaki kişide 
olması 

Vücudunda yara bere izleri veya 
dövmeler olması 

Yiyecek, içecek, uyku veya temel 
sağlık ihtiyaçlarından yoksun 
bırakılmış gibi görünmesi 

Yer hizmetleri personeli  

5682 sayılı Pasaport Kanununun Uygulanmasına 
Dair Yönetmeliğe göre çocuk anne babasından veya 
yasal velisinden ayrı olarak tek başına veya üçüncü 
bir şahıs ile yolculuk yapacaksa, anne babadan veya 
yasal veliden noter huzurunda muvafakatname 
alınması gerekmektedir. Çocuğun pasaportu ve 
muvafakat belgesi dikkatlice incelenir. 

Verilen pasaportların veya belgelerin  geçerliliğinden 
şüphe duyulması halinde durum müdüre  
iletilir.  Müdür gerekli gördüğü takdirde durumu 
havaalanında gümrük polisine ve yetkili birimlere 
bildirir. 

Pasaportların geçerliliği konusunda problem olmasa 
da çocuğun hal ve hareketlerinden dolayı cinsel 
sömürü şüphesi oluşursa,  uçuş görevlilerine durum 
iletilir, yetişkin ve çocuğun gözlemlenmesi söylenir.

Uçuş görevlileri 

Uçağa binme esnasında tüm yolcular gibi çocuklar 
da selamlanır, özellikle çocuklarla göz teması 
kurulmaya dikkat edilir. 

Yolcular yerini aldıktan sonra tüm çocuklara 
çıkartma/oyun vb materyaller dağıtılırken çocuklarla 
kısa da olsa bir diyaloğa girilir. İstismara/sömürüye 
uğradığından şüphelenilen çocuklar varsa onların 
tepkilerine özellikle dikkat edilir. 

Yolculuk esnasında gözleme devam edilir ve yolcu 
bilgileri ile birlikte nelerden şüphelenildiği not edilir.   
Bu esnada uçuş görevlileri asla şüphelendikleri 
kişi ile yüzleşmemeli, ve doğrudan müdahale 
etmemelidir. 

Şüphe Uyandıran Durumlar Yapılması Gerekenler 

Türk yasaları çerçevesinde çocuğun cinsel istismarı ve sömürüsü suçtur. 

Bu suçlara dair makul şüphe duyulduğunda veya suça şahit olunduğunda 

polise ihbarda bulunmak yasal olarak zorunludur. Hem yer hizmetlerinde 

hem de uçaklarda görevli personel çocuk kaçakçılığını tespit etmede ve 

erken müdahalede önemli bir role sahiptirler.

Yandaki tabloda şüpheli durumlar ve yapılması gerekenler belirtilmiştir. 

Belirtilen şüpheli durumlar tek başına bazen bir anlam ifade etmemekle

beraber, durum veya kişinin görevli personelin dikkatini çekmesi halinde

şüphe çeken diğer etmenler ile birlikte değerlendirme yapılmalıdır.

Bahsedilen şüpheli durumlar ve personeli gözlemleri sonucunda makul şüpheye 
varılırsa veya suçüstü bir durum oluşursa pilota durum bildirilir. Pilot iniş yapılacak olan 
havaalanının kulesi vasıtasıyla durumu polise ihbar eder.  Uçak iniş yapar yapmaz polis 
duruma müdahale eder. Polise verilmesi gereken bilgiler: 

Havayolu, uçuş numarası, varış noktası ve saati 
Şüphelenilen kişilerin kimlik bilgileri 
Şüphelenilen durum, gözlemler, izlenimler 
Duruma şahit olan veya şüphe duyan personelin bilgileri
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Bu eğitim notunda yer alan konularla ilgili daha ayrıntılı bilgi ve materyaller 

için www.cocukdostuturizm.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Cinsel İstismar/Sömürü Durumlarında 
Çocuklarla İletişim

Çocuğun şiddete maruz kaldığı ve/veya acil müdahale gerektiren vakalarda 
çocukla iletişim halinde olan personel güven sağlamak için kendini tanıtmalı 
ve çocuğa nasıl yardım edebileceğini açıklamalıdır. Personel kendisi hakkında 
çok fazla kişisel bilgi vermemeye dikkat etmeli ve çocuğun o andaki ihtiyacına 
odaklanmaya çalışmalıdır.

Özellikle cinsel sömürüye maruz kalan (fuhuşa itilen, cinsel amaçlı satılan) 
çocuklar kolluk kuvvetlerinden çekinebilir.  Fakat yine de çocukla konuşurken 
tutulamayacak sözler (‘merak etme ailenin haberi olamayacak, olanları polise 
anlatmayacağım gibi) verilmemelidir. 

Çocuğun yaşadığı travma göz önünde bulundurularak olayı tekrar anlatmaya 
zorlanmamalı, olay hakkında fazlaca soru sorulmamalıdır. Çocuğun ifadesi yetkili 
makamlarca alınacaktır.  

Tüm bu süreç esnasında çocukla yaşına uygun, anlayacağı ve açık bir dille 
konuşulmalıdır. 

Çocuklar böylesi durumlar sırasında/sonrasında; zihinsel karmaşa, yoğun kaygı, 
öfke, şaşkınlık gibi durumlar yaşayabilirler. Bu duygu durumları da çocuğun o 
anda farklı tepkiler (yanlış bilgi vermek, var olan durumu abartarak anlatmak, 
iletişim kurmaktan kaçınmak, saldırgan davranışlar göstermek vb) vermesine 
neden olabilir.  Çocukların bu türden tepkilerinin, böyle bir durum için normal 
olduğu unutulmamalı ve söylediklerini ciddiye almayan, veya çocuğa karşı 
yargılayıcı, suçlayıcı, öfkeli tutumlardan kesinlikle kaçınılmalıdır.  



10 11

Notlar
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