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ÖNSÖZ

Turizm son yıllarda en hızlı büyüyen sektörler arasında yer almaktadır. Dünya Turizm 
Örgütü (DTÖ) verilerine göre küresel alanda her 11 işten biri turizm sektöründe yer 
almaktadır.1 Türkiye turistler tarafından en çok ziyaret edilen 8’inci ülke olup, 2017 
yaklaşık 38 milyon yabancı ziyaretçi ağırlamış, toplam turizm geliri 22.5 milyar dolara 
yaklaşmıştır. 2 

Turizm sektöründeki büyüme bir yandan ekonomik kalkınma adına önemli bir 
potansiyel oluştururken, öte yandan yasal düzenlemelerdeki boşluklar, sektörde 
kapasite yetersizliği, profesyonelleşememe, beraberinde gelen mağduriyet ve 
ihlaller ülkenin imajına ve sektöre ciddi zararlar verebilmektedir.

Bu çerçevede son yıllarda sürdürülebilir turizm kavramı giderek önem kazanmaya 
başlamıştır. Sürdürülebilir turizm, ev sahibi ülkenin çevre ve doğal kaynaklarına ve 
kültürel mirasına zarar vermeyen, ekolojik tarımı ve yerel istihdamı destekleyen, 
insan haklarına saygılı, özellikle çocuk, yaşlı ve engelliler gibi daha savunmasız 
grupların haklarının korunmasına önem veren bir turizm anlayışıdır. 

Sürdürülebilir turizmin önemli bir öğesi olan ‘Çocuk Dostu Turizm’, seyahat ve 
turizm işletmelerinin tesis ve araçlarını çocuklar için daha güvenli, sağlıklı, hijyenik 
ve eğlenceli ortamlara dönüştürmelerini amaçlar. Çocuk dostu turizm işletmeleri, 
çocukların sağlıklı bir biçimde her türlü şiddetten uzak, oynayıp öğrenebildikleri ve 
güven içinde olabildikleri turistik ortamlardır. 

Çocuk Dostu Turizm anlayışı açısından en büyük risk faktörlerden biri, çocuğa karşı 
işlenen en ağır suçlardan olan çocuğun cinsel istismarı ve sömürüsüdür. Turizm 
sektörünün hızla büyümesi, turizmin kontrolsüz geliştiği yerlerdeki gelir eşitsizliği 
ve yoksulluk,  seyahat etmenin ve internete erişimin kolaylaşması, toplumda 
konuyla ilgili farkındalık eksikliği, mevzuat ve uygulamadaki aksaklıklar gibi faktörler 
sebebiyle ne yazık ki hem dünyada hem de Türkiye’de turizm sektörü bu suçların 
işlenmesinde araç olarak kullanılabilmektedir. Oysaki çocuğun cinsel istismar ve 
sömürüsü konusunda farkındalığı olan, şüpheli durumlarda ne yapılması gerektiğini 
bilen donanımlı bir iş gücüne sahip, adli makam ve ilgili kurumlarla etkin işbirliği 
yapabilen turizm işletmeleri bu suçların önlenmesinde hayati bir rol oynayabilirler. 

Bunun yanı sıra ‘Çocuk Dostu Turizm’ anlayışını benimsemiş işletmeler hem yerel 
hem uluslararası pazarda saygınlıklarını artıracak, turistler tarafından daha çok 

1 UNWTO, 15 Years of the UNWTO World Tourism Network on Child Protection: A Compilation, s.1 (2014)
2 UNWTO Tourism Highlights, 2018 Edition, https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876 
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tercih edilecek,  kendi işletmelerinde böyle vakaların gerçekleşme riskini en aza 
indirecek ve en nihayetinde ülkenin olumlu imajına katkıda bulunacaktır. Bu anlayış 
çerçevesinde, kendi işletmelerindeki işgücüne katma değer sağlarken, toplumda 
çocuk hakları konusunda farkındalık ve duyarlılık yaratılmasında öncü kuruluşlar 
olacaklardır.  

Bu noktadan hareketle, Uluslararası Çocuk Merkezi, ‘Çocuk Dostu Turizm’ anlayışının 
yaygınlaştırılması; çocuk haklarının hayata geçirilmesi ve korunmasında turizm 
sektörünün sorumluluklarını gerçekleştirmesine katkı sağlamak amacıyla bu el 
kitabını hazırlamıştır. 
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GİRİŞ 

Bu El Kitabını Neden Hazırladık?

‘Çocuk Haklarına Saygılı Özel Sektör İşbirliğinde Seyahat ve Turizmde Çocuk 
Haklarının Korunması: Çocuk Dostu Turizm’  kapsamında, ‘Çocuk Dostu Turizm’ 
anlayışının benimsenmesi ve yaygınlaşması amacıyla turizm sektöründe konaklama 
ve seyahat işletmelerine yönelik eğitici eğitimleri düzenlenmesi öngörülmüştür. 

El Kitabı,  eğitici eğitimlerinin içeriğine dair temel bilgileri kapsamakta olup, eğitime 
katılan kurumların kendi iç eğitimlerini hazırlarken konuya dair yararlanabilecekleri 
bir rehber niteliğini taşımaktadır.  Bu kapsamda el kitabının temel amaçları aşağıda 
belirtilmiştir:

Çocuk dostu turizm konusunda farkındalık yaratmak,
Turizm ve seyahatte çocuklarla iletişimin temel ilkelerini açıklamak,
Turizm sektörü çalışanlarının çocuk hakları, hak ihlalleri, özellikle çocuğun 
cinsel istismar ve sömürüsü ile ilgili bilgi düzeylerini arttırmak,
Çocuğun cinsel istismar ve sömürüsünün turizm sektöründeki farklı türleri ve 
belirtilerini, istismarcı ve mağdur profillerini ve ilgili yasal mevzuatı açıklamak;
Turizm sektörü kurum ve çalışanlarını istismar ve sömürüyü engellemedeki 
rolleri, özellikle ilgili vakalar ile karşılaşıldığında veya şüphelenildiğinde 
atmaları gereken pratik adımlar konusunda bilgilendirmek;
Cinsel istismar ve sömürü ile etkin mücadele ve önleme adına yol 
göstermek, bu kapsamda; ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini ve 
kullanılabilecek yöntemleri tanıtmaktır. 

El kitabından kimler faydalanabilir? 

El kitabı genel hatlarıyla tüm turizm sektörüne hitap etmekle beraber, ağırlıkla 
konaklama (oteller) ve seyahat işletmelerine (taksi, otobüs, havayolları, seyahat 
acenteleri) odaklanmıştır. Kitap aynı zamanda sektördeki yönetici ve karar alıcılara 
da kurumsal düzeyde alınabilecek önleyici politikalara dair örnekler sunmaktadır.  

Bunun yanı sıra, el kitabının içeriğinden çocuk hakları ve/veya turizm ve seyahat 
alanlarında çalışan araştırma merkezleri, sivil toplum kurumları ve benzer kuruluşlar 
faydalanabilir. 

1 UNWTO, 15 Years of the UNWTO World Tourism Network on Child Protection: A Compilation, s.1 (2014)
2 UNWTO Tourism Highlights, 2018 Edition, https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876 
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El kitabı nasıl kullanılır? 

El kitabı 5 bölümden oluşup, her bölüm sonunda temel bilgiler içeren özet yer 
almaktadır. Bunun yanında metinlerin rahat anlaşılabilmesi ve etkin okunabilmesi 
amacıyla çeşitli semboller kullanılmıştır. 

Bu sembol ve açıklamalar aşağıda yer almaktadır: 

İyi uygulama örneği

Önemli bilgi 

Daha fazla bilgi için kaynaklar 
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I. ÇOCUK HAKLARI VE ÇOCUK DOSTU TURİZM

i. Çocuk ve Çocuk Hakları

Hem uluslararası hukukta hem de Türk mevzuatında tanımlandığı haliyle 18 
yaşından küçük her insan çocuktur.

Neden çocuk haklarına ihtiyaç vardır?

Çocuklar da yetişkinler gibi insan haklarına sahip olmakla beraber yetişkinlere göre 
daha çok korunmaya ihtiyaçları vardır. Örneğin; çocuklar maruz kaldıkları ihmalkârlık 
ve şiddet gibi durumlarda mağdur olduklarının farkında dahi olmayabilirler, olsalar 
bile ne yapmaları gerektiğini ve kimlerle konuşmalarını gerektiğini bilemeyebilirler, 
bir şikâyette bulunduklarında kendilerini yeterince açık şekilde ifade edemeyebilirler. 
Bu ve benzeri faktörler nedeniyle çocuklar sahip oldukları insan haklarının yanı 
sıra korunmaya yönelik bazı özel haklara da sahiplerdir. Bu bağlamda; çocuk 
hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan 
sahip olduğu, eğitim, sağlık, barınma ile fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye 
karşı korunma gibi hakların hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir 
kavramdır.3  Çocuk haklarının “evrensel” olması bütün çocukların cinsiyet, ırk, etnik 
köken, yaş, ekonomik ve/veya siyasi statü ve din farkı gözetmeksizin onur ve haklar 
bakımından eşit olmalarından kaynaklanır.

Çocuk hakları neleri içerir?  

Uluslararası alanda çocuk haklarının düzenlendiği en kapsamlı belge Birleşmiş│ 
Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmedir. Hukuki bağlayıcılığı olan sözleşmeye, 
Türkiye de dâhil olmak üzere 196 ülke taraf olmuştur. Türkiye taraf bir ülke olarak 
kendi yasalarını sözleşmenin ilke ve esasları ile uyumlu hale getirmekle yükümlüdür.

Sözleşme, 54 madde ile çocuk haklarının korunmasına dair standartları belirler ve 
bu kapsamda hükümet organlarına, ailelere, topluma ve özel sektörün de dâhil 
olduğu hükümet dışı kuruluşlara çeşitli sorumluluklar öngörür. 

Sözleşme’nin tüm maddelerinin hayata geçmesinde dikkat edilmesi gereken dört 
temel ilke şunlardır: 

3 B.Ulukol, A.Köseli, Çocuğa Karşı Şiddetin Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı, s.16, UNICEF 
(2013) 
4 Children’s Rights Alliance, What are Children’s Rights,
https://www.childrensrights.ie/childrens-rights-ireland/childrens-rights-ireland
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‘Ayrımcılığa uğramama’5 (tüm hakların istisnasız olarak ‘ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal 
ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve 
diğer statüler nedeniyle ayrım gözetmeksizin’ bütün çocuklara tanınması); ‘çocuğun 
yüksek yararı’6  (çocuklarla ilgili her tür faaliyette tümünün yüksek yararının öncelikli 
olarak gözetilmesi); ‘yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkı’7  (çocuklara yanlızca 
yaşama hakkını tanımanın ötesinde, çocukların hayatta kalması ve gelişimlerini 
azami düzeyde sağlayabilmeleri için taraf devletlerin yükümlülükleri);  ‘katılım ve 
çocuğun görüşlerine saygı’8  (çocukları etkileyen her konuda onların dinlenmesi  
ve görüşlerinin ciddiye alınması). Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan ‘hakların 
uygulanması için önlemler ve kaynaklar’9  maddesi de (Taraf Devletlerin Sözleşme’de 
tanınan hakların uygulanması için her türlü yasal, idari ve diğer önlemi alması ve 
kaynaklarını kullanması)bazı kaynaklarda şemsiye hakların içinde yer almaktadır.

Bu maddelerin ötesinde Sözleşme, çocuklara birçok farklı alanda detaylı esaslarla 
düzenlenmiş haklar tanır. Bu hakların bir kısmı çocuğu farklı şiddet türlerinden veya 
çocuğun özel durumundan kaynaklanan risklerden korumaya yöneliktir. Söz konusu 
haklara örnek olarak ‘ticari ve cinsel sömürüye karşı korunma hakları’ (madde.32 
ve 34), ‘kaçırılma ve kaçakçılıktan korunma hakkı’ (madde.35), ‘mülteci çocukların 
durumlarına özgü hakları’ (madde. 22) verilebilir.  

Çocuk hakları, aynı insan hakları gibi, birbirine bağlıdır ve bölünemez. Bir hakkın 
kısıtlanması diğer hakları da olumsuz yönde etkiler. 

Çocuk haklarının turizm sektörü ile ne gibi bir bağlantısı vardır?  

Konaklama ve seyahat sektörlerindeki hemen hemen her işletme ve çalışan 
doğrudan veya dolaylı olarak çocuklarla etkileşim halindedir. Bu etkileşime örnek 
olarak; 

Tek başına seyahat eden 15 yaşındaki bir kız çocuğunu havaalanından alan 
taksici, 
Okul gezisi kapsamında bir hafta boyunca ortaokul öğrencilerini taşıyan 
otobüs şoförü, 
Çocuklara yönelik kültür turu organize eden seyahat acentesi ve görevli tur 
rehberi, 
Yabancı bir turistin yanındaki çocuğun bilgilerini alarak check-in (otel kaydı) 

5 BMÇHS, Madde 2
6 BMÇHS, Madde 3
7 BMÇHS, Madde 6
8 BMÇHS Madde 12
9 BMÇHS Madde 4
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10 UNWTO Tourism Highlights, 2018 Edition, https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876  
11 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, http://basin.kulturturizm.gov.tr/TR-220273/turizm-icin-kuresel-etik-
kurallari-ozel-sektor-bildirge-.html (Ulaşım Tarihi, 10.01.2019)
12 BM Dünya Turizm Örgütü, 
http://ethics.unwto.org/content/global-code-ethics-tourism, (Ulaşım Tarihi, 10.01.2019) 

işlemini yapan ön büro görevlisi 
Animatör ve ‘kids club’larda çalışanlar 
Tıbbi bir şikâyetle gelen çocuğu muayene eden otel doktoru
Otelde geçici olarak çalışan 18 yaş altı stajyerleri eğiten müdür vb. verilebilir. 

Kolluk kuvvetleri çocukların güvenliğinden öncelikli olarak sorumlu olsa dahi turizm 
işletmeleri de hizmet sektörünün en önemli aktörlerinden biri olarak her kademede 
görev alan çalışanlarını, hizmet alan grup olan yetişkinler ve öncelikli olarak 
çocukların hakları konusunda bilinçlendirmeyi ve bu bilinci pratikte uygulamayı ilke 
edinmelidirler. 

ii. Sürdürülebilir Turizm ve Çocuk Dostu Turizm 

Türkiye turistler tarafından en çok ziyaret edilen sekizinci ülke olup,  2017 
yılında yaklaşık 38 milyon ziyaretçi ağırlamış, toplam turizm geliri 22.5 milyar 
dolara yaklaşmıştır.10 Bu bağlamda, turizm sektörünün ülkelerin sosyoekonomik 
kalkınmasındaki önemi yadsınamaz.

Turizm sektöründeki büyüme bir yandan ekonomik kalkınma adına önemli bir 
potansiyel oluştururken, öte yandan büyük bir sorumluluk getirmektedir. Yasal 
düzenlemelerdeki boşluklar, sektörde kapasite yetersizliği, profesyonelleşememe, 
beraberinde gelen mağduriyet ve ihlaller ülkenin çevre ve doğal kaynaklarına, 
endüstrisine ve imajına ciddi zararlar verebilir.

Bu nedenle 1980’li yıllardan itibaren sürdürülebilir turizm anlayışı ortaya çıkmıştır. 
Sürdürülebilir turizm; seyahat edenlerin, sektörün ve ev sahibi ülkenin doğası ve 
toplumunun gereksinimlerini karşılayan; aynı zamanda da turizm sektörünün mevcut 
ve ileriye dönük ekonomik, sosyal ve ekolojik etkilerini göz önünde bulunduran bir 
yaklaşımdır.

Turizmin sorumlu ve sürdürülebilir gelişimini bir dizi ilkeye bağlamak amacıyla, 
Dünya Turizm Örgütü 1999 yılında Turizm için Küresel Etik Kurallar Bildirgesi’ni kabul 
etmiştir. Türkiye’den hem Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, hem de sektörde önde 
gelen birçok kurumun imza attığı bildirge11  hükümetlerin, hükümet dışı kuruluşların, 
turizm işletmelerinin ve turistlerin uygulaması gereken bir dizi standardı içerir.12  
Bildirge’nin ‘Turizmin Bireysel ve Kollektif Yönleri’ başlığı altındaki iki standart 



12

doğrudan çocuk haklarını ele almaktadır: 
“Turizm faaliyeti insan haklarının, özellikle de çocuk, yaşlı, engelli, etnik 
azınlıklar gibi daha savunmasız grupların bireysel haklarının gelişmesine 
katkı sağlamalıdır.” 

“Hangi şekilde olursa olsun insan sömürüsü, özellikle cinsel açıdan ve 
çocuklara uygulandığında, turizmin temel amaçlarına karşıdır. Bu turizmin 
bir eksikliğidir. Tüm ülkeler tarafından gerekli yasal önlemler alınarak, 
yasaklanmalı ve cezalandırılmalıdır.”  

Turizm için Küresel Etik Kurallar Bildirgesi’nin turizmde çocuk haklarının önemini 
vurgulaması ve hem dünyada hem de Türkiye’de ekonomik refahın artmasıyla 
yıldan yıla çocuklarla çıkılan aile seyahatlerinin yaygınlaşması ‘Çocuk Dostu Turizm’ 
kavramının ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur.  Bu bağlamda Çocuk Dostu 
Turizm, seyahat ve turizm işletmelerinin tesis ve araçlarını çocuklar için daha 
güvenli, sağlıklı, hijyenik ve eğlenceli ortamlara dönüştürmelerini amaçlar. Çocuk 
dostu turizm işletmeleri, çocukların her türlü şiddetten uzak, sağlıklı olabildikleri, 
oynayıp öğrenebildikleri ve güven içinde olabildikleri turistik ortamlardır. 

Çocuk Dostu Turizm Neleri Kapsar? 

Çocuk dostu turizm anlayışının üç temel bileşeni vardır:

 1. Çocuk dostu güvenli tesisler
 2.  Çocuk dostu hizmetler
 3.  Çocuk dostu kurumsal politikalar 

Çocuk Dostu Güvenli Tesisler
‘Çocuk Dostu Turizm’ kapsamında hem çocuk misafirlerin hem de sektörde çalışan 
çocukların emniyeti elbette önceliklerin başında gelir. Dünyada yılda yaklaşık 1,5 
milyondan fazla çocuk kazalar nedeniyle hayatını kaybetmektedir ve bu kazaların 
bir kısmı tatil sırasında meydana gelmektedir.13  Bu nedenle, çocukların yaşama ve 
hayatta kalma haklarının korunması amacıyla hem konaklama tesislerinde hem de 
seyahat araçlarında bir dizi önlemler alınması gerekmektedir. 

Bu önlemlere örnek olarak: 
Havayollarında bebek ve çocuklar için özel tasarlanmış oksijen maskeleri, 
can yelekleri ve emniyet kemerlerinin verilmesi,
Otel yerleşkeleri tasarlanırken çocuk güvenliğinin göz önünde 

13 Hotels&Restaurants Hi-Tech Dergisi, ‘Oteller Çocuk Dostu Olacak’ http://www.hotelrestaurantmagazine.
com/oteller-cocuk-dostu-olacak-2/, (Ulaşım Tarihi, 10.01.2019)
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bulundurulması, su parkı gibi ıslak mekânlarda, deniz kenarlarında ve diğer 
riskli alanlarda (asansör boşlukları, merdiven aralıkları, oda balkonları gibi) 
güvenlik standartlarına uygun şekilde inşa edilmesi,

Mevcut yerleşkelerde çocuk güvenliği esas alınarak ilgili değişikliklerin 
yapılması verilebilir.  

Çocuk Acil Tıp Derneği ve Türkiye Sağlık Turizmi Tanıtım Organizasyonu 
tarafından yürütülen ‘’Çocuk Dostu Otel Projesi’yle Rixos Gruba bağlı 16 
otelde çocuklar için riskli alanların tespiti ve yeniden düzenlenmesi ile 
ilgili çalışmalara başlandı. Bunun yanında otel çalışanlarına olası kazalarda 
çocuklara yönelik ilk yardım eğitimi verildi.(1)  

(1) http://www.cafesiyaset.com.tr/otellerde-cocuk-guvenligi-artiyor_254443.html

İyi Uygulama Örneği 

Çocuk Dostu Hizmetler 

‘Çocuk Dostu Turizm’ kapsamında bir başka önemli faktör ise; çocukların başlı başına 
birer birey olduklarını göz önünde bulundurarak, çocukların özel ihtiyaçlarına uygun 
ve onların gelişimine katkıda bulunacak hizmetler sunulmasıdır. Bu hizmetlere 
örnek olarak:

Havayolları tarafından uçuş esnasında çocuklar için boyama kitap ve 
kalemlerinin dağıtılması, 
Otel restoranlarında çocukların rahatça yiyebileceği sağlıklı çocuk menüleri 
oluşturulması,
Otellerin iç mimarisinde çocukların erişebilirliğinin göz önünde 
bulundurulması, (asansör düğmeleri, küçük boy tuvaletler veya yataklar, 
çocuk yüzme havuzu, vb.)
Çocuklar için özel oyun alanları, ‘kids club’ların kurulması gösterilebilir. 

Çocuk Dostu Kurumsal Politikalar 

‘Çocuk Dostu Turizm’ sadece otel tesislerinde ve araçlarda alınan fiziksel güvenlik 
önlemleri ve çocuklara yönelik özel hizmetlerden ibaret değildir. ‘Çocuk Dostu 
Turizm’  anlayışını tam anlamıyla benimseyip hayata geçirebilmek için kurumların 
turizmde çocuk haklarını etkin bir şekilde korumayı amaçlayan kurumsal politikalar 
geliştirmeleri gerekir. Bu politikalar özellikle: 
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Turizm istihdamı alanında çocuk haklarının korunması (yasaya uygun olarak 
stajyer çalıştırılması, staj programı dışında çocuk işçi çalıştırılmaması),14 
Turizmde çocukların şiddetten ve cinsel sömürüden korunmaları, 
Personelin ve müşterilerin turizmde çocuk haklarının korunması konusunda 
bilgilendirilmeleri, 
Toplumsal ve çevresel duyarlılığın çocuk özelinde geliştirilmesine 
değinmelidir. 

Güney Asya’da faaliyet gösteren Khiri Seyahat Acentesi çocuk 
çalıştırmayacağını, sadece öğrencilere yönelik staj programları 
sunacağını şirket politikasında açıkça belirtmiştir. (1)

Marriott Otel zinciri 2012 yılından itibaren İnsan Hakları ve Etik İlkeler 
eğitim programına çocuk hakları ile ilgili ayrı bir bölüm eklemiş, bu 
eğitimi bütün çalışanlar için zorunlu tutmuştur.(2)

Chiltern Railways çocuklar ve gençler için güvenli internet hizmet 
sağlamakta ve bu şekilde yolcuların uygun ve güvenli bir yolculuk 
geçirmelerini sağlamaktadır. (3)

Hilton Oteller zinciri 2013 yılından beri “Turizm ve Seyahatte Çocukların 
Cinsel Sömürüden Korunması Davranış Kurallarını” benimsemiş ve otel 
politikası geliştirmiştir. Bu kapsamda Global Hilton Oteller Zinciri devamlı 
olarak personelini çocukların cinsel sömürüden korunması konusunda 
eğitmekte ve müşterilerini bilgilendirmektedir. (4) 

(1) https://khiri.com/sustainable-tourism/human-resources-policy/ 

(2)http://www.marriott.com/Multimedia/PDF/Corporate/HumanRightsCommitment.

pdf  

(3) https://www.friendlywifi.com/transport 

(4) http://thecode.force.com/apex/publicPdf?id=0019000000GxgQIAAZ&year=2015 

İyi Uygulama Örneği 

14 Milli Eğitim Bakanlığı 14.07.2017 tarihinde ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin stajlarına yönelik 
‘İşletmelerde Mesleki Eğitim /Staj Sözleşmesi’ni içeren bir genelge yayınlamıştır. Turizm işletmelerinde 
yapılan mesleki eğitim/stajların bu sözleşmeye uygun olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Sözleşmeye 
http://mtegm.meb.gov.tr/www/isletmelerde-mesleki-egitim-staj-sozlesmesine-iliskin-duyuru/
icerik/1781 linkinden ulaşılabilir.

Çocuğun cinsel istismarı/sömürüsünü engellemeye yönelik kurumsal politikaların 
örnekleri kitabın son bölümünde detaylı olarak gösterilmiştir.
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ÇOCUK HAKLARI VE ÇOCUK DOSTU TURİZM

1. Hem uluslararası hukukta hem de Türk mevzuatında tanımlandığı haliyle 18 yaşından küçük 

her insan çocuktur. 

2. Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip 

olduğu, eğitim, sağlık, barınma ile fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi 

hakların hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavramdır.

3. Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre ayrımcılığa 

uğramama; çocuğun yüksek yararı; yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkı; katılım ve 

çocuğun görüşlerine saygı, temel ilkeler olup, diğer tüm hakların uygulanmasında rehber 

görevi taşır. 

4. Turizm ve seyahat sektöründeki hemen hemen her işletme ve çalışan doğrudan veya dolaylı 

olarak çocuklarla etkileşim halindedir. Turizm ve seyahat işletmelerinin hem misafirlerine 

en iyi şekilde hizmet verebilmek için hem de yasalara uygun bir biçimde 18 yaş altı stajyer 

çalıştırmak adına çocuk hakları konusunda yeterli bilgi ve kapasiteye sahip olup, hizmetlerini 

çocuk haklarını koruyacak ve hakları ihlal etmeyecek şekilde sunmaları gerekmektedir.

5. Sürdürülebilir turizm; seyahat edenlerin, sektörün, ve ev sahibi ülkenin doğası ve toplumunun 

gereksinimlerini karşılayan; aynı zamanda da turizm sektörünün mevcut ve ileriye dönük 

ekonomik, sosyal ve ekolojik etkilerini göz önünde bulunduran bir yaklaşımdır.

6. Sürdürülebilir  turizm anlayışı çerçevesinde ortaya çıkan “Çocuk Dostu Turizm” çocukların 

her türlü şiddetten uzak, sağlıklı olabildikleri, oynayıp öğrenebildikleri ve güven içinde 

olabildikleri turistik ortamların oluşturulmasını amaçlayan bir turizm anlayışıdır.

7. Çocuk dostu turizmin uygulanmasında en önemli kriterler: 

Turizm tesisleri ve seyahat araçlarında çocuğun sağlık hijyen ve güvenliğini sağlayacak 

önlemler almak, 

Çocukların sağlıklı gelişimine yönelik hizmet ve aktiviteler sunmak, 

Turizm istihdamı alanında çocuk haklarını korumak

Turizmde çocukları şiddetten ve cinsel sömürüden korumak 

Personel ve müşterileri çocuk dostu turizm konusunda bilgilendirmek, 

Çocuk odaklı toplumsal ve çevresel duyarlılık geliştirmektir.

Daha fazla bilgi için:

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme:  

https://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23c.html

BÖLÜM ÖZETİ
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II. TURİZM VE SEYAHATTE ÇOCUKLARLA 
İLETİŞİM

Turizm ve Seyahat Sektöründe Çocuklarla İletişim Neden Önemlidir?

Çocuklu aileler, tatil turizmi müşteri kitlesinin önemli ve giderek büyümekte olan bir 
kesimini oluşturmaktadır. Turizm ve seyahat sektöründe satın alma davranışına ilişkin 
yapılan araştırmalar, çocukların, ailelerinin tatil satın alma kararlarında doğrudan ya 
da dolaylı olarak önemli etkilerinin olduğunu ve dijital dünyadaki gelişmelerle ve 
bilgiye erişim kolaylığı ile de eskisine kısayla daha bilinçli ve deneyimli tüketiciler 
haline geldiklerini göstermektedir. Çocukların tatil yeri seçimi kararlarına doğrudan 
katılımının yanı sıra, ebeveynlerin tatil seçimlerinde konaklama tesisinin fiziksel 
koşullarının çocuk dostu olması, çocuklara özgü alan ve aktivitelerin varlığının yanı 
sıra çocuk gelişim konusunda eğitim almış personelin bulunması gibi faktörlerin 
de etkili olduğu bulunmuştur. Ebeveynlere tatillerinden ve hizmet aldıkları 
sektörden beklentileri sorulduğunda, tatili, dinlenmenin yanı sıra, çocuklarının hem 
eğlenebileceği hem de sosyal açıdan yeni deneyimler kazanabileceği; eğitsel 
faaliyetlere katılabilecekleri, sosyal bağlarını güçlendirebilecekleri bir fırsat alanı 
olarak değerlendirdiklerini belirtmişlerdir. 

Müşteri konumundaki çocukların yanı sıra turizm ve seyahat sektöründe çocuk 
temsilinin önemli bir kısmını da stajyer öğrenciler oluşturmaktadır. Stajyerler ileride 
sektörün her türlü iş kolunda çalışmaya aday bireyler olduğu için onlarla kurulan 
etkili iletişim ve örnek model oluşturma, çocuk haklarına uygun bir davranış ilkesi 
olmanın yanı sıra sektörün geleceğine yatırım olarak da değerlendirilebilir. Tüm 
bunlar bir arada düşünüldüğünde, çocuklarla olan iletişim becerilerini güçlendirmek 
sürdürülebilirlik anlamında da sektöre katkı sağlayacak önemli unsurlardan biridir. 

Çocuklarla İletişim Neden Önemlidir?

Çocuklar için iletişim bir ihtiyaçtır.

Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren etraflarındaki insanlarla iletişim kurmaya 
başlarlar. Sağlıklı iletişim kurabildikleri bir ortam, çocukların kendilerine ve çevreye 
olan güvenlerinin oluşmasına yardımcı olur ve gelişimlerini destekler.  

Çocuklar öğrenmek, içinde bulundukları dünyayı keşfetmek ve meraklarını 
gidermek için yetişkinlerle ve akranlarıyla iletişim kurma ihtiyacı duyarlar ve sorular 
sorarlar. Burada önemli olan, çocuğun sorularını ve ifade etmek istediklerini 
duymaktır. İletişim kurulan kişi, çocuğun sorduğu soruyu dinlemiş ve duymuş ise 
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bu, onu dikkate aldığının, önemsediğinin ve ona değer verdiğinin bir ifadesidir. Oysa 
yetişkinler çocuk ve gençlerle olan iletişimlerinde suçlama, emir verme, eleştirme, 
uyarma, utandırma, yargılama gibi yollara sık sık başvurabilmektedirler. Bu durum 
ise çocukların kendilerini suçlu hissetmelerine, sevilmediklerini düşünmelerine, 
sert tepki ile cevap vermelerine ve öz güven sorunları yaşamalarına neden 
olabilmektedir. 

İletişim Yöntemleri

İletişim deyince ilk akla gelen çoğu kez ağızdan çıkan kelimeler olsa da iletişim 
şekilleri sözel ifadelerle sınırlı değildir. İnsanlar arasında konuşma olmadan da 
iletişim kurulmaktadır. İletişim sözcüklerin yanı sıra beden hareketleri, jestler, 
ses tonu, vurgulamalar vb. gibi sözel olmayan birçok unsuru da içermektedir. 
Sözel iletişim,  geribildirimin anında gerçekleşmesi ile iletişim kuranlar arasında 
oluşabilecek yanlış anlaşılmaların hızlı çözümlenebilmesi gibi avantajlar barındırır. 
Diğer yandan, sözel iletişim yolu ile verilen mesajın sözel olmayan iletişim unsurları 
ile tutarlı olması gerekir. Örneğin;  bir ön büro görevlisinin herhangi bir konuda 
talebini dile getiren bir çocuğa,  “Buyurun, nasıl yardım edebilirim?” derken, çocukla 
göz teması kurmayıp çalışma ekranına bakması sözel ve sözel olmayan iletişim 
unsurlarının tutarsız mesajlar içermesine neden olur.

Çocuklarla sağlıklı iletişimin en önemli unsurlarından biri de etkin dinlemedir. Etkin 
dinlemede yetişkin suskun ve pasif değildir. Çözüm bulma konusunda ortam 
hazırlayarak çocuğa yardım eder. Mesajın çocuğa ulaşıp ulaşmadığını kontrol 
edebildiğinden, bu yöntem en sağlıklı iletişim yöntemi olarak kabul edilir. Etkin 
dinlemede, konuşan çocuğun sözleri açılarak tekrar edilmektedir. Yetişkinin verdiği 
sözel mesaj aslında onun mesajı değildir. Sadece çocuğun bir önceki sözünü yansıtır 
ve onun tekrarıdır. Bu yöntem, 

Çocukların sahip oldukları olumsuz duygulardan dolayı rahatsız olmalarını 
engeller. 
Yetişkin ile çocuk arasında sıcak bir ilişkinin kurulmasını sağlar. 
Sorunların çözümlenmesini kolaylaştırır. 
Çocuğun kendine güvenini geliştirir. 
Çocuğun sorumluluklarını kabullenmesini ve sorunlarına kendi başına 
çözüm getirebilmesini sağlar. 

Etkin dinleme, etkin bir geribildirim gerektirir.
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Sağlıklı İletişimi Engelleyen Unsurlar

Yetişkinler genellikle çocuklarla iletişimde etkin birer dinleyici olduklarını 
düşünseler de zaman zaman çocuklar konuşurken sürekli ikaz etme, hatırlatma, 
sözünü bölerek önerilerde bulunma, fikir yürütme, yargılama, sözünü tamamlama 
gibi müdahalelerden geri duramazlar. Bir sıkıntısını paylaşmaya veya talebini 
dile getirmeye çalışan bir çocuğa yönelik yargılama gibi müdahaleler, çocuğun 
susmasına veya kendini duyulmamış hissederek küsmesine, içine kapanmasına, 
anlatacaklarını farklı biçimde anlatmasına neden olabilir. Bu gibi müdahalelere 
“iletişim engelleri” denir. Başlıca iletişim engelleri şu şekilde sıralanabilir;

1. Emir Vermek, Yönlendirmek: Bu iletiler çocuğun duygularının önemsiz olduğu 
mesajını verir. Çocuk karşısındakinin istediğini yapma zorunluluğunu hissedebilir.

2. Uyarmak, Gözdağı Vermek:  Çocuğun isteklerine saygı duyulmadığı mesajını 
verebilir.

3.  Ahlak Dersi Vermek:  Çocukta zorunluluk ya da suçluluk duyguları yaratabilir. 
Çocuğun yaşa bağlı olarak ya durumunu daha şiddetle savunmasına ya da 
sorgulamadan boyun eğmesine yol açabilir.

4. Nutuk Çekmek, Öğüt Vermek ve Çözüm Önerileri Getirmek: Uygunsuz zaman 
ve konularda etkin dinleme eylemini göz ardı ederek sunulan öğütler ve çözüm 
önerileri çocuğun sorunlarını kendi kendisine çözme yeteneğinin olmadığına 
inanıldığı izlenimi yaratabilir. 

5. Yargılamak, Eleştirmek, Suçlamak: Bu değerlendirmeler çocuğun benlik 
saygısı üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Çocuklar hakkında yapılan olumsuz 
değerlendirmeler çocuğun kendisini değersiz ve yetersiz görmesine neden olabilir.

6. Uygunsuz Biçimde Övmek, Sürekli Aynı Düşüncede Olmak: Çocuğun öz 
imgesine uymayan, sürekli ve abartılı olumlu değerlendirmelerin yapılması çocuğun 
iletişim kurulan kişinin samimiyetini sorgulamasına neden olabilir ve çocukta öfke 
yaratabilir. 

7. Ad Takmak, Alay Etmek: Çocuğun bireysel özelliklerine saygı duyulmadığı 
mesajı verebilir. Çocuğun, kendine olan güveninin zedelenmesine, iletişim yollarını 
kapatmasına neden olabilir.

8. Verilen Sözü Tutmamak, Oyalamak, Şakacı Davranmak, Konuyu Saptırmak: 

Çocuğa soru ve sorunların önemsiz, saçma sapan ve geçersiz olduğu anlamını 
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verebilir. Bu anlam çocuğun yaşamında bir güçlükle karşılaştığında açık 
davranmaktan çekinmesine yol açabilir.

9. Başkalarıyla Kıyaslamak: Her çocuğun kendine özgü özellikleri, güçlü ve 
gelişmeye açık yönleri ile bir bütündür ve olduğu haliyle kabul ve saygı görme hakkı 
vardır. Çocuğu başkalarıyla, özellikle akranlarıyla kıyaslamak ona olduğu şekliyle 
kabul görmediği, sevgi ve saygı görmesinin belirtilen koşulları sağlamasına bağlı 
olduğu mesajını verir. 

Hem konaklama hem de seyahat sektörü personelinin çocuklarla iletişimin temel 
ilkeleri benimsemeleri gerekmektedir. Aşağıda bu temel ilkeler açıklanmaktadır:

Çocukların Fikirlerine, İnançlarına ve Düşüncelerine Saygı Duyulmalıdır 

Çocukların hem kendileri adına alınan kararlarla ilgili hem de başlarına gelen şeylerle 
ilgili fikirlerini, inançlarını ve düşüncelerini açıklamaya hakları vardır. Çocuklara 
gerekli durumlarda düşünce ve fikirlerini paylaşmaya (veya paylaşmamaya) hakları 
olduğu aktarılmalıdır. Örneğin, animasyon ekibi tarafından bir aktiviteye katılması 
için davet edilen çocuk, katılmak istemediğini belirtirse ikna etmek konusunda 
ısrarcı olunmamalı, zorla aktivite içine dâhil edilmeye çalışılmamalı, çocuğun katılım 
konusundaki kararına saygı gösterilmelidir. 

Kullanılan Dile Özen Gösterilmelidir

Sağlanan hizmetler sırasında çocuklarla iletişim kurarken uygunsuz içerikte, 
çocukları utandıracak şakalar yapmaktan kaçınılmalı, çocukların duyabilecekleri 
alanlarda kullanılan sözcüklerin onların gelişimlerine uygun olmasına azami 
düzeyde özen gösterilmelidir. Ayrıca iletişim sırasında, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 
ve geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini destekleyecek ifadelerden de kaçınmak 
önemlidir. Örneğin, kız çocuklarına “Prenses gibisin.” veya ağlayan bir erkek 
çocuğuna “Erkek adam ağlar mı hiç, aslan gibisin sen.” gibi ifadelerden kaçınmak 
gerekmektedir.

Çocuğun Mahremiyet Haklarına Saygı Duyulmalıdır

Kişisel telefon, kamera vs. kullanarak çocukların fotoğrafı ve/veya videoları 
çekilmemelidir. Ayrıca otel fotoğrafçısının da aile izni olmadan poz verdirip fotoğraf 
çekmemesi gerektiği; çektiği fotoğrafları reklam aracı olarak kullanamayacağı 
konusunda bilgilendirilmesi önemlidir. 
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Bedeninin kendisine ait olduğu unutulmamalıdır

Tanımadığı kişilerin gerekmediği sürece çocuklarla fiziksel temas kurması çocuğun 
bedeninin sınırları ve iyi dokunuş-kötü dokunuş ayrımı konusunda kafasının 
karışmasına neden olabilir. Çocukların kendileri ve bakımlarından sorumlu kişiler 
izin vermediği sürece çocuklarla fiziksel temas kurulmamalıdır.  

İkramlar ve Hediyeler

Personelin bağlı olduğu departman özellikle müşterilere yönelik ikramlardan 
sorumlu değilse, bakım sorumluluğunda olan kişiler veya ebeveynlerin izni olmadan 
çocuklara hediye verilmemeli, yiyecek içecek ikramında bulunulmamalıdır.

Farklı Özellikteki Çocuk Gruplarıyla Çalışmak 

Çocuklar yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde benzer evrelerden geçerek 
gelişmektedir.  Diğer yandan, çocuklar homojen bir grup değildir. Gelişimsel farklılıklar 
çocukların iletişim ihtiyaçlarında da farklılıklara neden olmaktadır. Örneğin; yaygın 
gelişimsel bozukluklar, dil ve konuşma güçlükleri olan çocuklar iletişim, öğrenme 
gibi temel beceriler açısından akranlarından farklılık gösterebilirler. 

Gelişimsel farklılıkların yanı sıra, kronik rahatsızlıklara sahip olan çocuklar, travmatik 
deneyimleri olan çocuklar, kayıp ve yas evresinde olan çocuklar hem yetişkinlerle 
iletişim kurarken hem de akranları ile iletişim kurup aktivitelere katılırken çekimser 
davranabilir. Bu çocukların fiziksel uyarılma eşikleri düşük, ani seslerden irkilme 
refleksleri yüksek olabileceğinden katılım sağlayacakları aktivitelerde çocuklarda 
huzursuzluğa neden olabilecek düzeyde uyaran olmamasına özen gösterilmelidir. 

Farklı etnik kökenden gelen, ana dili Türkçe olmayan ve göçmen çocukların 
karşılaşabilecekleri iki önemli iletişim engeli; sözlü iletişim kanallarından 
yararlanmakta güçlük çekmeleri ve kültürel değerlerine saygı duyulmamasıdır. 
Örneğin dile ilişkin engelleri ortadan kaldırmak için çocuk alanlarında yazılı 
yönergelerin yanı sıra, daha evrensel niteliğe sahip görsel yönergeler de kullanmak 
faydalı olacaktır. 

Tesis hizmetlerinden faydalanan engelli bir çocuk olabilir. Engelli çocuklar ile iletişim 
kurarken her çocuğun güçlü yönlerine odaklanılması gerektiği unutulmamalı, 
kendisine acınıldığını düşünmesine sebep olabilecek ifadelerden kaçınılmalı, kendi 
başına yapamayacağı varsayılarak ısrarcı ve sürekli bir şekilde yardım talebinde 
bulunulmamalıdır.
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Müşteri konumunda hizmet alan çocukların yanı sıra hizmet veren konumundaki 
stajyer ve çalışan çocukların temel ihtiyaçlarının da diğer çocuklardan farklı olmadığı, 
birlikte çalışırken iletişim engeli oluşturabilecek buyurgan, alay edici, aşağılayıcı 
üsluptan kaçınılması gerektiği, çocukların çalışma koşulları ve saatlerinin fiziksel ve 
sosyal gelişimlerine uygun olarak tasarlanması gerektiği ve iş kanununda belirtilen 
saatlerden daha uzun sürelerde ve ağır işlerde çalıştırılamayacağı unutulmamalıdır.  
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III. TURİZM VE SEYAHATTE ÇOCUĞA KARŞI 
ŞİDDET VE İLGİLİ MEVZUAT

Genel Tanım ve Kavramlar 

Çocuk Dostu Turizm’e yönelik en büyük risklerden biri çocukların turizm tesislerinde 
veya seyahat araçlarında şiddete maruz kalabilmeleridir. Çocuğa karşı şiddet, 
çocuk haklarının en ağır ihlallerinden biri olup, bedensel veya zihinsel her tür saldırı, 
yaralama ve istismar, ihmal ve ihmalkâr davranış, kötü muamele ve cinsel istismar 
dâhil her tür sömürü şeklinde tanımlanmaktadır.16 

Çocuğa karşı şiddet farklı ortamlarda ve farklı şekillerde ortaya çıkar ve toplumun 
her kesiminden çocukları etkileyebilmektedir. Şiddet ifadesi genellikle orantısız 
fiziksel güç uygulanması ile eş anlamlı olarak kullanılsa da çocuğa yönelik şiddetin 
tanımı her türlü istismarı ve ihmali de kapsamaktadır. Genel hatlarıyla çocuğa karşı 
şiddet fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal olmak üzere dört ana kategoride 
sınıflandırılabilir.17  

Şiddet Tipleri

Fiziksel, Cinsel ve 
Duygusal Şiddet
(İstismar)

İhmal

Sömürü

Kaçırma ve alıkoyma
Zorbalık (Sanal/internet 
ortamları dahil)
Ölüm Cezası
Aile İçi Şiddet
Yargısız İnfaz
Namus Cinayetleri

Sağlığın ve bakımın ihmali
Terk etme, yoksun bırakma

Çocuğun fuhuşa itilmesi 
Çocuğun pornografide 
kullanılması
Çocuk ticareti ve satışı 

Öldürme
İşkence ve zalimce, insanlık 
dışı ve aşağılayıcı muamele
Fiziksel Cezalandırma
Onur kırıcı muamele
Erken yaşta ve zorla 
evlilikler

Tehlikeli, zararlı veya 
sakıncalı işlerde çalıştırma, 
çalışmasını göz ardı etme, 
göz yumma

Kölelik
İşyerinde şiddet
Çocuk İşçiliği 18

Şiddetin Ortaya Çıkış Şekilleri

16 BMÇHS 19. madde
17 Ulukol B, Kahiloğulları A, Sethi D. Adverse childhood experiences survey among university students in 
Turkey, 2014.
18 Çocuk işçiliği, çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve eğitsel gelişimine zarar verecek işlerde çalışması olarak 
tanımlanır, ve uluslararası sözleşmelerce yasaklanmıştır. Fakat çocuk işçiliği ile çocukların çalışma hayatına 
katılımı karıştırılmamalıdır. Çocukların, kendi yaş ve becerilerine uygun, birkaç saat ile kısıtlanmış, çocuğun 
eğitimi ve boş vakit aktivitelerine engel olmayan, çocuklara önemli becerileri, teknikler ve sosyal değerler 
kazandıracak işlerde çalışmaları çocuk işçiliği değildir. Daha fazla bilgi için: Terres des Hommes International 
Federation, http://www.terredeshommes.org/causes/child-exploitation/, (Ulaşım Tarihi, 10.01.2019)
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Sömürü şiddetin farklı bir kategorisi olmamakla birlikte birçok şiddet türünün altında 
yer alır ve çocuğun bir çıkar amacı ile kullanılmasını işaret eder. Çocuğun cinsel 
istismarı ve sömürüsü çocuğa karşı şiddetin en ağır biçimlerinden biri olup her 
sektörde olabildiği gibi turizm sektöründe de görülmektedir. Sadece görülmekten 
öte turizm ve seyahat işletmeleri, sömürüyü gerçekleştirenler tarafından bir araç 
olarak da kullanılabilmektedir.  Öyle ki; son yıllarda  ‘turizm ve seyahatte çocuk 
cinsel sömürüsü’  cinsel sömürünün özel bir türü olarak nitelendirilmektedir. Bu 
nedenle cinsel istismar ve sömürü ile ilgili terimlerin daha detaylı tanımlanmasının 
sektör çalışanlarının farkındalığının artması hususunda faydası vardır.19

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 cinsel istismar olarak tanımlanır.

Fiziksel temas gerçekleşmeden de bir çocuk cinsel istismara uğrayabilir. Örneğin; 
istismar edenin çocuğa genital bölgesini göstermesi, çıplak erkek/kadın resimleri 
göstermesi, çocuğu cinsel içerikli eylemleri izlemeye, şahit olmaya zorlaması, 
çocuğun cinsel içerikli fotoğraflarını çekmesi de cinsel istismara girer. 
│

Çocuğun cinsel sömürüsü:20

Çocuğun nakit ve mal gibi maddi veya başka tür bir menfaat karşılığında cinsel 
amaçlı kullanılması olarak tanımlanır.  Çocuğun cinsel sömürüsü üç temel biçimde 
ortaya çıkar: 

1) Çocuğun fuhuşa itilmesi: Ödeme olarak para veya herhangi bir ücret ya 
da bedel verilmesi veya vaat edilmesi karşılığında, bu ödemenin, vaadin veya 
bedelin çocuğa mı yoksa üçüncü bir kişiye mi yapıldığına bakılmaksızın, bir 
çocuğu cinsel faaliyetler için kullanma eylemidir.

Not: Bu noktada ‘itilmek’ sadece zorlama ve tehdit ile ilişkilendirilmemelidir. 
Çocuğa yiyecek, kalacak yer vermek, güvenliğini sağlamak,  okulda yüksek 

19 Bu bölümde yer alan tanım ve ifadeler UÇM, Türkiye’de Çocuğa Karşı Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismar 
Bilgi Notu’ndan alınmıştır. (Bkz. s1.2)
20 Çocukların Cinsel İstismar ve Sömürüden Korunmasında Terminoloji Rehber İlkeleri (Luxembourg 
Guidelines) tarafından tavsiye edilen terim ‘Çocuğun Cinsel Sömürüsü ‘dür. Fakat hem uluslararası 
hem ulusal platformlarda aynı anlamı karşılayan ‘Çocuğun Ticari Cinsel Sömürüsü’ terimi de halen 
kullanılmaktadır. Fakat sömürü kelimesinin anlam olarak ticari kazancı kapsaması sebebiyle son yıllarda 
uluslararası dokümanlarda ticari ifadesinin ÇTCS’den giderek çıkarıldığı gözlenmektedir. ÇTCS artık daha 
çok çocuğun cinsel sömürüsünde organize suç örgütleri ve onların sağladıkları maddi kazanca vurgu 
yapılan durumlarda kullanılmaktadır. Bkz: ILO (2016), Terminology Guidelines for the Protection of Children 
from Sexual Exploitation and Abuse  s.26.
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not vaat etmek, tüketim ürünleri satın almak veya cep harçlığı vermek gibi 
çocuğun savunmasızlığından yararlanıp kandırmak suretiyle kontrol altına 
almak da bu kapsama girer. Bu bağlamda, çocukları fuhşa dâhil etmeyi 
normalleştirmemek ve meşrulaştırmamak adına ‘çocuk fuhşu’ teriminden 
kaçınılması tavsiye edilir. 21 

2) Çocuğun pornografide kullanılması: Görsel olarak bir çocuğun gerçek 
veya temsili açık cinsel ilişkiye girdiğini ortaya koyan veya bir çocuğun cinsel 
organlarının cinsel amaç öncelikli olarak her türlü gösterimini içeren herhangi 
bir materyalin kullanılmasıdır.

Çocuklar pornografi amaçlı eylemlere kandırılma ya da zorlanma 
yoluyla itilebilirler veya haberleri dahi olmadan görüntüleri çekilebilir. 
Çocuğun pornografik anlamda sömürülmesini meşrulaştırmamak ve 
normalleştirmemek adına ‘çocuk pornografisi’ terimi mümkün olduğunca 
kullanılmamalıdır.22  

3) Cinsellik amaçlı çocuk ticareti: Kandırma, zorlama, borç köleliği ya 
da dolandırıcılığını da içerecek biçimde çocukların cinsel sömürü amaçlı 
çalıştırılması, nakledilmesi veya satılmasını kapsar. 

Cinsellik amaçlı çocuk ticareti ülkeler arasında olabildiği gibi aynı ülkede kırsaldan 
şehirlere doğru da görülebilir.

21 Interagency Working Group on Sexual Exploitation of Children, Terminlogy Guidelines for the Protection 
of Children from Sexual Exploitation and Abuse, s.29-34, (2016). 
22  a.e. s.35-45

Cinsel istismar ile çocuğun cinsel sömürüsü arasındaki fark, birincisinde 
çocukların cinsel haz ya da şiddet uygulama amaçlı, ikincisinde ise para veya 
menfaat karşılığında cinsel olarak kullanılmasıdır.

Neden Turizm Sektörü?

Çocuğun cinsel istismarı ve sömürüsünün turizm sektöründe ortaya çıkmasında 
belli faktörler rol oynar:

Cezasızlık algısı: Bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat eden kişiler, çocuklarla 
cinsel eylemlerde bulunsalar dahi yabancı turist olmalarından ötürü başlarına bir 
şey gelmeyeceğini düşünebilir. Hatta bu faaliyetlerin yerel halk tarafından kabul 
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edildiği, maddi kazanç adına göz yumulduğu algısına kapılabilir. Bunun yanı 
sıra, turizm sektöründe ‘müşteri her zaman haklıdır’ anlayışının sorgulanmadan 
uygulanması bu cezasızlık algısına katkıda bulunmaktadır.23  

• Seyahat sektöründe kapasite ve bilgi eksikliği: Seyahat sektörü, özellikle de 
kara ve deniz yolunda faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler insan 
kaçakçılığı yapan örgütler tarafından tercih edilebilirler. Örneğin; şehirlerarası 
otobüs firmalarında bilet kesilirken kimlik sorulması zorunlu iken, turizmde 
çocuğun cinsel sömürüsü konusunda bilgi ve farkındalık eksikliği çocukların 
kimlik kontrolünün ihmal edilmesi, bu tarz işletmelerin çocuk ticareti yapan 
örgütler tarafından rahatça kullanılmasına sebep olabilir.  

• Konaklama sektöründe kapasite ve bilgi eksikliği: Otellerin çocuk istismarı 
ve sömürüsüne karşı etkin bir politikalarının olmaması, çalışanların şüpheli 
bir durumda ne yapacaklarını bilmemeleri, bilseler dahi otelin adının kötü 
haberler ile anılmaması ve müşteri potansiyeline zarar gelmemesi için harekete 
geçmemesi gibi faktörler konaklama sektöründe büyük risk oluşturmaktadır.

• Üçüncü kişilerin kayıtsızlığı: Kısa süreliğine tatile gelmiş olup otelde 
konaklamakta olan turistler bir çocuk istismar veya sömürü vakasına doğrudan 
doğruya tanık olmadıkları sürece, şüphe uyandıran durumlar karşısında harekete 
geç(e)meyebilirler. Bunun sebepleri arasında çocuk istismarı ve sömürüsü ile 
ilgili yeterli bilgiye sahip olmamak, tatil esnasında adli makamlara ifade vermek 
gibi durumlarla uğraşmak istememek, yabancı bir ülkede/yerdeki çocuklara 
karşı sorumluluk hissetmemek gösterilebilir. 

Bütün bu faktörler çocuğun cinsel istismar ve sömürüsünün turizm sektöründe baş 
göstermesine ve rapor edilmemesine sebep olmaktadır. 

Çocuk Cinsel İstismar ve Sömürüsü Turizmde Ne Şekilde Ortaya Çıkar?

Çocuklarla cinsellik yaşama amacı ile gelmiş olan turist fuhşa itilmiş çocuğu 
bu amaçla kullanılan bir mekânda ya da otel odasında istismar edebilir. Bunun 
dışında, istismarcı gelmiş olduğu ülkede veya şehirde fuhşa itilmemiş herhangi 
bir çocuğu kandırmak suretiyle kaldığı otele getirip cinsel istismarda bulunabilir. 

Not: Bu bölümde kullanılan turist ifadesi klasik anlamda yurtiçinden veya yurt 
dışından tatil amaçlı gelmiş insanların yanı sıra iş seyahati için gelmiş kişiler, kısa 
süreli /geçici işler için çalışmaya gelip otel/pansiyon konukevinde kalan kişileri 
de kapsayacak şekilde anlaşılmalıdır. 

23 ECPAT Uluslararası, Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm ile Mücadele: Sorular ve Yanıtlar s.11 (2008)
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24 ECPAT, ECPAT Uluslararası, Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm ile Mücadele: Sorular ve Yanıtlar 
s.19 (2008)
25  A. Hawke, A. Raphael, Global Study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism, p.49, ECPAT 
(2016)
26  UÇM, Türkiye’de Çocuğa Karşı Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismar, s.3 (2014)

Turizm merkezleri ve özellikle otel odaları çocuğa yönelik cinsel istismarın kayda 
alınarak pornografik materyal üretiminde kullanılabildiği yerlerdir. Bu materyali 
üreten kişiler para ya da başka bir çıkar karşılığında  görüntüleri başkalarıyla 
paylaşabilir ya da internete koyabilir. Böylece çocuğun pornografide kullanılması 
belirli bir turizm merkezine daha fazla istismarcıyı çekmekte bir araç olarak 
kullanılabilir.24

Otellerde çalışan 18 yaş altı stajyerler (dönem stajı yapan turizm okulu 
öğrencileri) otelde çalışanlar tarafından ya da turistler tarafından cinsel istismara 
uğrayabilirler. 

Otelde konaklamakta olan turist çocuklar otel çalışanları tarafından istismara 
uğrayabilirler.

Çocuklarla cinsellik yaşama amacıyla gelmiş turistlere sunulmak için hem ülke 
içinden hem diğer ülkelerden çocuklar kaçırılabilir veya çeşitli vaatlerle kandırılıp 
getirilebilir ve sonrasında turizm merkezlerinin yoğun olduğu alanlarda fuhşa 
zorlanabilir.25 Özellikle mülteci çocuklar bu konuda diğer çocuklara göre daha 
fazla risk altındadırlar. 

Cinsel İstismar ve Sömürüde Bulunanlar Kimlerdir?

Dünya genelinde yapılan araştırmaların gösterdiği üzere, çocuğa yönelik cinsel 
istismar veya sömürüde bulunan kişilerin belli bir profili veya kolayca tespit 
edilebilen ortak özellikleri yoktur.26

İstismarcılar yalnızca erkekler değil kadınlar da olabilir.  

Bu faaliyetlerde bulunan kişilerin medeni hali, yaşı, cinsiyeti bir tartışma 
konusu değildir. Toplumun her türlü sosyal, ekonomik, kültürel kesiminden 
olabilirler. 

Cinsel istismar/sömürü hem yabancı hem de yerli turistler tarafından 
gerçekleştirilebilir. 
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Belli bir profile sahip olmamakla beraber turizm sektöründe çocuğa yönelik cinsel 
istismar ve sömürüde bulunanlar iki ana kategoriye ayrılabilir:

1) Fırsatçı/Durumsal istismarcılar: Başlangıçta çocuklara yönelik cinsel 
yönelimleri olmamakla beraber, turist olarak gittikleri yerde kendilerine böyle bir 
teklif sunulduğunda geri çevirmeyen,  ya da turist olmanın getirdiği ‘cezasızlık’ 
algısı çerçevesinde, kendi ülkesinde kalkışamayacağı şeyleri deneyimlemek 
isteyen kişilerdir. 

Turizm sektöründe çocuğa yönelik istismar ve sömürü vakalarının büyük bir 
çoğunluğu fırsatsal/ durumsal istismarcılar tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Fakat bu kişiler genellikle organize pedofili ağları ile aktif halde iletişimde 
olmadıklarından ve çocukların kullanıldığı pornografik malzemeleri 
bulundurmadıklarından yakalanmaları kolay değildir.27

  
2) Tercihli istismarcılar: Bu kişiler ya özel olarak çocuklarla cinsellik amaçlı 
seyahat ederler ya da başka amaçla çıktıkları seyahatlerde özellikle çocuklarla 
cinsel temas arayışındadırlar. 

Risk Altında Bulunan Çocuklar Kimlerdir?

Çeşitli faktörler bazı çocukları daha yüksek risk altında bırakabilir. Daha yüksek risk 
altında bulunan gruplar arasında: 

Turizm merkezinin olduğu bölgelerde yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, 
Sokaklarda yaşayan çocuklar,
Kayıp çocuklar,
Irkı, etnik kimliği,  cinsel tercihi, fiziksel veya zihinsel engeli sebebiyle ayrımcılığa 
uğramış veya dışlanmış çocuklar,
Mülteci çocuklar, özellikle yanlarında anne babaları olmadan iltica etmek 
durumunda kalanlar,
Aile içi şiddet gören veya aileleri tarafından ihmal edilen çocuklar,
Eğitime erişimi olmayan çocuklar vardır.28 

27 ECPAT, ECPAT Uluslararası, Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm ile Mücadele: Sorular ve Yanıtlar s.11 
(2008)
28  A. Hawke, A. Raphael, Global Study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism, s.50-53, 
ECPAT (2016)
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Önemli Bilgi 

29 UN World Health Organization, http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/
followup_activities/en/, (Ulaşım Tarihi, 10.01.2019). 
30 UNICEF for Every Child, https://www.unicef.org/media/media_45451.html, (Ulaşım Tarihi, 10.01.2019).
31 T.C. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Adli İstatistikler 2016, s. 57
32  T.C. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Adli İstatistikler 2017 s. 51 /tablo 2

Sadece kız değil erkek çocuklar da mağdur olabilir.  Fakat kız çocuklarının 
istismara uğrama riski erkeklere göre 3 kat daha fazladır. 

Mağdur çocuklar her yaştan olabilir

Kızlar için yaşla birlikte istismara uğrama riski artmaktadır.(1)

(1) UÇM, Türkiye’de Çocuğa Karşı Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismar, s.3 (2014)

Rakamlarla Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Cinsel İstismarı ve Sömürüsü
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Dünya Sağlık Örgütü’nün dünya çapındaki araştırmasına göre 
cinsel ilişkiye zorlanmış veya cinsel şiddet ve sömürünün bir 
biçimine maruz kalmış çocukların sayısı29

UNICEF’e göre dünyada her yıl fuhşa sürüklenen çocukların 
tahmini sayısı30

Türkiye’de 2009- 2015 yılları arasında çocuk cinsel istismarı 
suçundan açılan dava sayısındaki artış31 

2017 yılında cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen tüm suçlar 
içinde çocuğa karşı işlenenlerin oranı32  
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Türkiye’de 15-24 yaşları arasındaki kız çocukları ve genç 
kadınlarla yapılan bir araştırmaya göre; 15 yaşından küçükken 
cinsel istismara maruz kalmış olanların oranı 33

9-16 yaş arasındaki çocuklarda telefon veya internet yoluyla 
cinsel içerikli mesaj alanların oranı35 

Türkiye dâhil Avrupa’da cinsel şiddetin herhangi bir biçiminin 
mağduru olan çocukların oranı36 

2014 yılı verilerine göre; Türkiye’de her ay Adli Tıp Kurumu’na 
gönderilen çocuk sayısı 34 

33 T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet, (2009), http://
www.hips.hacettepe.edu.tr/TKAA2008-AnaRapor.pdf  s.67
34 CTCS Mücadele Ağı, politika Notu, s.1 2014
35 Z. Mutlu,  Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsünü Önleme ve Mağdur Çocukları Koruma Alanında Çalışanlar 
İçin Temel Eğitim Materyali, 2016, s. 9
36 Avrupa Konseyi’nin Çocuğa Karşı Cinsel Şiddeti Durdurmak için Beş’te Bir Kampanyası, Uluslararası 
Çocuk Merkezi, http://5te1.cocukhaklariizleme.org, (Ulaşım Tarihi, 10.01.2019).

Çocuğun Cinsel İstismarı ve Sömürüsü ile İlgili Ulusal Mevzuat

Türk mevzuatında cinsel istismar ve sömürü kapsamına giren eylemlerden 
bazıları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) çeşitli maddelerince suç olarak 
tanımlanmıştır.  Buna göre TCK 103. maddeye göre çocukların cinsel istismarı: 

a) On beş│ yaşını tamamlamamış│ veya tamamlamış│ olmakla birlikte fiilin hukuki 
anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş│ olan çocuklara karşı 
gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış│,

b) Diğer çocuklara (15 – 17 yaş ) karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi 
etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar 
olarak tanımlanır ve cezası suçun işlenme şekline göre 27 yıla kadar çıkabilir.  
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37  Maddenin bu fıkrası tek başına alındığında cinsel sömürüden ziyade cinsel istismar olarak nitelendirilebilir. 
Fakat müstehcenlik maddesinin geri kalan maddeleri çocuğun pornografide kullanılmasına dair olduğundan 
müstehcenlik maddesi cinsel sömürü başlığı altında incelenmiştir.

Çocukların cinsel istismarı suçunun soruşturulması için mağdur çocuğun şikayeti 
aranmaz. Suça tanık olanların veya bu suçtan şüphelenenlerin yetkili mercilere 
ihbar etmesi yasal olarak zorunludur ve  ihbar üzerine soruşturma başlatılır.

TCK’da çocukların cinsel sömürüsü başlı başına bir suç olarak tanımlanmamakla 
beraber, çocuğun cinsel sömürüsünün en belirgin biçimleri TCK’nın farklı 
maddelerince işlenmiştir. Bu bağlamda; 

TCK 226. Madde ‘Müstehcenlik’ suçu kapsamında ;

Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek, 
okutmak, dinletmek,37  

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, 
temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanmak on yıla 
kadar hapis cezası olan bir suçtur.

TCK 227. Madde ‘Fuhuş’ suçu kapsamında çocuğu fuhuşa teşvik etmek, bunun 
yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla tedarik etmek veya barındırmak ya da 
çocuğun fuhuşuna aracılık etmek on yıla kadar hapis cezası olan bir suçtur. 
Ayrıca bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi 
cezalandırılır. 

TCK 80. Madde ‘insan ticareti’ suçu kapsamında cinsellik amaçlı çocuk ticareti 
12 yıla kadar hapsi olan bir suçtur. 

 
Görülebileceği üzere çocuğun cinsel istismarı ve sömürüsü ile ilgili eylemler Türk 
Ceza Kanunu’nca suç olarak nitelendirilmiştir. Bunların ötesinde yasal mevzuatta 
turizm sektörünü ilgilendiren iki önemli husus daha vardır: 

1) Suçüstü durumda müdahale: Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 90. madde 
bir kişiye suçu işlerken rastlanması ve suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin 
kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının 
bulunmaması durumlarında  herkese ‘geçici yakalama’ yetkisi vermektedir.             
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2) Suçu bildirmeme suçu: TCK’ya göre ( TCK 278.- 279.maddeler) işlenmekte 
olan bir suçu yetkili makamlara bildirmemek hapis cezası olan bir suçtur. Suç 
mağdurunun çocuk olması cezayı ağırlaştıran bir faktördür.

Adli Kurumların Görevleri 

Polis: Polisler, Emniyet Teşkilat Kanunu’nda yer alan temel prensiplere uygun 
olarak, yetkili adli makamların talimatları doğrultusunda soruşturma evresinin bir 
parçası olarak görev alırlar. Kamu düzenini bozucu bir suç işlendiğinde adli polis 
delilleri toplamak, suçu işleyen şahısları yakalamak, savcı adına soruşturmayı 
yürütmek ve suçluları adalete teslim etmekle yükümlüdür. Ceza soruşturmasını 
başlatan suç duyurusu, şikâyet ve ihbar gibi eylemler savcılıklara yapılabileceği 
gibi karakollarda veya 155 aranarak emniyet güçlerine de yapılabilir. Özellikle, 
suçüstü hali veya suçun işlenmesinin hemen ardından tespiti halinde olay yerine 
polisin intikal ederek yapacağı kontroller ve tutacağı tutanaklar yargılama açısından 
önem arz etmektedir. Eğer turizm veya seyahat işletmesi idari olarak Jandarma 
bölgesindeyse aynı işlemler için 156 aranarak jandarmaya ulaşılabilir. 

Ayrıca çocuğun cinsel istismarı veya sömürüsünün önlenmesi ya da soruşturulması 
ve çocukların yüksek yararının gözetilmesi amacıyla yapılacak suç duyurularında 
183 numaralı ücretsiz sosyal hizmetler danışma hattından da yararlanılabilir.

Savcılık: Cumhuriyet Savcısı, ihbar veya başka bir suretle suç haberini alır almaz 
kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin 
gerçeğini araştırmaya başlayan, bu amaçla doğrudan veya emrindeki adli kolluk 
görevlileri aracılığıyla her türlü araştırmayı yapabilen, maddi gerçeğin araştırılması 
ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri 
toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlü 
bulunan, toplanan deliller suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa 
bir iddianame düzenleyerek kamu davası açmakla görevli olan ve yürütme erki 
içinde yer alan bir devlet memurudur. Karakol yerine doğrudan savcılıklara da 
başvurularak suç duyurusunda ve şikâyette bulunulabilir.

Önemli Bilgi 

Bu durumda örneğin; bir otel çalışanı, otelde bir cinsel istismar vakasına suç 
işlenmekteyken tanık olursa, kolluk kuvvetleri gelene kadar istismarcıyı geçici 
olarak alıkoyabilir. 
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2005 yılında yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanunu’na göre çocuklarla ilgili 
vakalarla Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Kolluk Kuvvetleri’nin Çocuk Büroları 
ilgilenir. Çocuk büroları korunma ihtiyacı olan, suç mağduru veya suça 
sürüklenen çocuklardan yardıma, eğitime, işe, barınmaya ihtiyacı olan veya uyum 
güçlüğü çekenlere ihtiyaç duydukları destek hizmetlerini sağlamak üzere, ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmak, 
bu gibi durumları çocukları korumakla görevli kurum ve kuruluşlara bildirmekle 
yükümlüdür.
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TURİZM VE SEYAHATTE ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDET VE İLGİLİ MEVZUAT

1. Çocuğa karşı şiddet, çocuk haklarının en ağır ihlallerinden biri olup, bedensel veya zihinsel 

her tür saldırı, yaralama ve istismar, ihmal ve ihmalkâr davranış│, kötü muamele ve cinsel 

istismar dâhil her tür sömürü│ şeklinde tanımlanmaktadır.

2. 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 cinsel 

istismar olarak tanımlanır.

3 Çocuğa  karşı cinsel sömürü ise çocuğun nakit ve mal gibi maddi veya başka tür bir menfaat 

karşılığında cinsel amaçlı kullanılmasına denir. Cinsel sömürünün üç ana biçimi çocuğun fuhşa 

itilmesi, çocuğun pornografide kullanılması ve cinsellik amaçlı çocuk ticaretidir. 

4. Çocuğun cinsel istismarı ve sömürüsünün turizm sektöründe ortaya çıkmasında cezasızlık 

algısı, seyahat ve konaklama işletmelerinde kapasite ve farkındalık eksikliği gibi faktörler rol 

oynar. 

5. Turizm sektöründe çocuğun cinsel istismar ve sömürüsü birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir. 

Buna örnek olarak turistlerin çocuklar ile fuhuş eyleminde bulunması, turizm merkezlerinde 

çocukların çıplak görüntülerinin çekilmesi ve pornografik materyal üretiminde kullanılması, 

otelde konaklamakta olan ve çalışan stajyerlerin cinsel istismara uğraması gibi örnekler 

verilebilir. 

6. Cinsel istismarda bulunanlar evli veya bekâr, zengin veya fakir olabilirler. Belli bir yaş aralığı 

yoktur. Büyük çoğunluğu erkek olmakla birlikte kadınlar da bu eylemde bulunabilirler.  

7. İki tip istismarcıdan söz edilebilir: Tercihli istismarcı (özel olarak çocuklarla cinsellik amaçlı 

seyahat edenler) ve Fırsatçı/Durumsal istismarcı (Başlangıçta çocuklara yönelik cinsel sömürü 

ya da istismar amacı olmamakla beraber, turist olarak gittikleri yerde bu suçu işleyenler)

8. Cinsel istismar ve sömürü mağduru olan çocukların tek bir ortak profili olmamakla birlikte 

yoksulluk, ayrımcılık, iltica etmek, aile içi şiddet ve eğitime erişimin olmaması gibi faktörler 

istismar ve sömürüye maruz kalma riskini artırır.  

BÖLÜM ÖZETİ
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9. Türk Ceza Kanunu’nda  çocuğun cinsel istismarı başlı başına bir suç olarak tanımlanmıştır ve 

27 yıla kadar hapis cezası vardır. 

10. Cinsel istismar suçunun soruşturulmasında çocuğun şikayeti gerekli değildir. Suça tanık 

olanların veya bu suçtan şüphelenenlerin ihbar etmesiyle soruşturma başlar. 

11. Türk Ceza Kanunu’nda  çocukların cinsel sömürüsü başlı başına bir suç olarak 

tanımlanmamış olmakla beraber, çocuğun cinsel sömürüsünün en belirgin biçimleri TCK’nın 

‘müstehcenlik’, ‘fuhuş’ ve ‘insan ticareti’ suçları kapsamında çocuklara özel hükümlerle suç 

olarak tanımlanmıştır. 

12. Ceza Muhakemeleri Kanunu herkese bir suça işlenirken tanık olma durumunda suçu 

işleyen kişiyi kolluk kuvvetleri gelene kadar geçici olarak yakalama yetkisi verir.

13. TCK’ya göre işlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmemek hapis cezası olan bir 

suçtur. Suç mağdurunun çocuk olması cezayı ağırlaştıran bir faktördür. 
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IV. ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI VE 
SÖMÜRÜSÜ İLE MÜCADELEDE TURİZM 
SEKTÖRÜNÜN ROLÜ

El kitabının önceki bölümlerinde de belirtildiği üzere turizm sektörünün hızla 
büyümesine karşılık olarak son yıllarda sürdürülebilir turizm anlayışı yaygınlaşmıştır. 
Sürdürülebilir turizmin bir parçası olan ‘Çocuk Dostu Turizm’ çocukların her türlü 
şiddetten uzak, sağlıklı olabildikleri, oynayıp öğrenebildikleri ve güven içinde 
olabildikleri bir ortam yaratmayı amaçlar. 

Çocuğa karşı şiddet, özellikle çocuğun cinsel istismar ve sömürüsü turizm 
sektöründe de ne yazık ki görülebilmektedir. Seyahat edenlerdeki cezasızlık algısı, 
sektörde farkındalık ve kapasite eksikliği gibi çeşitli faktörler turizm sektöründe 
çocuğun ticari cinsel sömürüsü vakalarının ortaya çıkmasını kolaylaştırır.  Öyle 
ki, son yıllarda dünyada turizm ve seyahatte çocuk cinsel sömürüsü ne yazık ki 
yaygınlaşmıştır ve bu kavram cinsel sömürünün özel bir biçimi olarak ayrıca ele 
alınmaktadır. Hem uluslararası hem Türk mevzuatınca çocuğun cinsel istismarı ve 
sömürüsü suçtur ve turizm sektörü çalışanları bu suçlarla mücadelede ve suçların 
önlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.  Bunun çeşitli sebepleri vardır: 

Turizmde çocuğun cinsel istismarı ve sömürüsü vakalarının çoğunluğu açık 
alanlarda alenen gerçekleşmez. Fakat konaklama sektöründe çalışanlar (diğer 
hizmet sektörü alanlarına göre) işleri gereği otel müşterileri ile birebir iletişim 
halindedir ve müşterinin kaldığı odadan pasaport bilgilerine kadar büyük 
bir yelpazede bilgiye erişimleri mümkündür. Otel personeli rutin bir şekilde 
işlerini yapmaktayken, normalde başkaları tarafından fark edilemeyecek 
cinsel istismar/sömürü belirtilerine rastlayabilir. Aynı şekilde taksi şoförleri, 
isteseler de istemeseler de, seyir esnasında müşterilerinin hal ve hareketlerine, 
konuşmalarına yakından şahit olurlar.  Bu bağlamda turizm sektörü çalışanlarının 
istismar ve sömürünün belirtilerinin farkında olması ve harekete geçebilmesi, bu 
suçların ortaya çıkarılmasında büyük önem taşır. 

Cinsel şiddet ve sömürü ne yazık ki yetişkin mağdurlar tarafından dahi ihbar 
edilmesi güç olan suçlardır. Çocuklar bu suçlara maruz kaldıklarında, büyük 
çoğunluğu çocuk olmalarının getirdiği birçok sebepten ötürü cinsel istismar 
ve sömürüyü açıklayamaz, bildiremez ve ihbar edemez. Bunun birçok sebebi 
vardır: 38

38 Z. Mutlu,  Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsünü Önleme ve Mağdur Çocukları Koruma Alanında Çalışanlar 
İçin Temel Eğitim Materyali, s 13, (2016)
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İstismarı/sömürüyü kavrayamama: Küçük yaştaki çocuklar cinsel istismar 
ya da sömürünün ne olduğunu bilmeyebilir, yaşadıklarının bir oyun veya 
normal bir durum olduğunu düşünebilirler. 

Kandırılma: Çocuklar yetişkinlere göre daha kolay kandırılıp psikolojik olarak 
manipüle edilmeye açıktırlar. İstismar eden kişi hediyeler, vaatler veya 
rüşvetler ile çocuğu kandırabilir ve istismara devam edebilir. 

Korkma: İstismar eden kişi çocuğu tehdit edebilir, dolayısıyla çocuk rapor 
etmenin sonuçlarından korkar. Tehdit durumu olmasa bile çocuk ailesinin 
durumu öğrenmesi, ailesini utandırma, ailesinden ayrılma, çevresi tarafından 
ona inanılmaması ve hatta suçlanma korkusundan istismarı kimseye 
anlatamayabilir.

Kendini suçlama: Çocuk istismarın/sömürünün kendi hatası olduğunu 
düşünebilir, engelleyemediği, daha önce yardım istemediği gibi pek çok 
sebeple kendini suçlayıp sömürüyü hak ettiğini düşünebilir. 

Bu sebepler tüm çocuklar için geçerli olmakla beraber, zihinsel veya fiziksel engeli 
bulunan çocuklar ve özellikle bulunduğu ülkenin dilini konuşamayan göçmen/
mülteci çocuklar kendilerini rahatça ifade edemedikleri için suçu ihbar etme 
noktasında ayrıca zorluklarla karşılaşırlar.

Çocukların bu suçu ihbar etmesini beklememek, şüpheli bir durumda 
en kısa zamanda harekete geçmek gerekmektedir. Suçu bildirmek ve 
çocuğun korunma hakkını kollamak turizm çalışanları açısından yasal bir 
zorunluluktur.

Önemli Bilgi 

Belirtilen sebepler ışığında bu bölüm cinsel istismar ve sömürünün belirtilerini 
aktaracak,  konaklama ve seyahat sektörüne ayrı ayrı olmak üzere, şüphe uyandıran 
ve suçüstü durumlarda neler yapılması gerektiği ile ilgili pratik bilgiler verecektir.

Cinsel İstismar/Sömürü Durumlarında Çocuklarla İletişim

Suçüstü veya acil müdahale gerektiren vakalarda çocukla birebir iletişimde 
olan personel güven sağlamak adına önce kendini tanıtmalı ve ona nasıl 
yardım edebileceğini açıklamalıdır. Bu esnada olaydan haberdar olan diğer 
personel meraktan veya başka sebeplerle (iyi niyetli olsa dahi) çocukla 
görüştürülmemelidir. 
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Özellikle cinsel sömürüye maruz kalan (fuhşa itilen, cinsel amaçlı satılan) 
çocuklar kolluk kuvvetlerinden çekinebilir.  Fakat yine de çocukla konuşurken 
tutulamayacak sözler (‘merak etme ailenin haberi olamayacak, polisi 
çağırmayacağız, olanları anlatmayacağız gibi) verilmemelidir. 
Çocuğun yaşadığı travma göz önünde bulundurularak olayı tekrar anlatmaya 
zorlanmamalıdır. Çocuğun ifadesi yetkili makamlarca alınacaktır.  
Tüm bu süreç esnasında çocukla yaşına uygun, anlayacağı şekilde 
konuşulmalıdır. 
Çocuğun söylediklerini ciddiye almayan veya çocuğa karşı yargılayıcı, suçlayıcı, 
öfkeli tutumlardan kesinlikle kaçınılmalıdır.  
Çocuklara yaş, cinsiyet, dil, din, etnik köken, cinsel yönelim ve engellilik durumu 
gibi özelliklere göre farklı şekilde muamele edilmemelidir.

İstismar Mağduru Çocukla İletişim Kurarken Karşılaşılabilen Durumlar

İstismara veya şiddetin başka bir biçimine maruz kalmış çocuk ile iletişim kurarken 
bilgi almaya çalışan kişinin gözlemleyebileceği ve çocuğun yararı açısından 
önlem alınması gereken pek çok duygusal ve davranışsal tepkiyle karşılaşmak 
mümkündür. Bu tepkiler konusunda bilgi sahibi olmak, bunların travmatik deneyim 
sonucunda gözlemlenebilecek doğal tepkiler olduğunu bilmek hem zaman zaman 
yanlış yere çocuğun verdiği bilgileri tutarsızlık olarak yorumlamaktan kaçınmamızı 
hem de iletişim ve bilgi alma süreci esnasında bizde açığa çıkabilecek duygulara 
karşı iç görü sahibi olmamızı sağlar. 

Şiddet Durumları ve Sonrasında Çocukta Ortaya Çıkabilecek Olası 
Tepkiler

Travmatik deneyimi anlatmak kolay olmadığından, çocuğun “en kötüsü” olarak 
gördüğü olay ifadede en son açıklanabilir. 
İlk başta verilen bilgi hemen arkasından inkâr edilebilir. 
Çocuğu sessiz kalmaya iten, tehdit ve telkinler ya da onun hakkında ne 
düşüneceğinizdir. 
Çocuk gizliliğinin korunacağına güvenmeyebilir.  
Bazı olgularda ise çocuk, iletişim kuran kişiye karşı aşırı güven ve bağlılık 
sergileyebilir, bu durumda çocuğa yerine getiremeyeceğiniz sözler vermenin 
çocuğun ileride daha büyük hayal kırıklığına uğramasına neden olacağı 
unutulmamalıdır. 
Özellikle küçük yaştaki çocuklarda, itaat etme eğilimi, korku gözlemlenebilir. 
Yaşadıklarından dolayı utanç duyabilir ve kendini sorumlu hissedebilir. 
İçe kapanabilir ve iletişim kurmak istemeyebilir. 
Kendine veya çevresine zarar verecek davranışlar sergilemeye çalışabilir.
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Çocukların Olası Tepkilerine Karşı Bizim Tepkilerimiz Neler Olmalıdır?

Çocuğun tutarsız bilgi verdiğini düşünmemeliyiz. Yaşadığı şokun etkisi ile 
zihinsel bir karmaşa yaşıyor olabilir. 
Yalan söylediğini düşünmemeliyiz.
Abarttığını düşünmemeliyiz
Bir gücü olduğunu unutmamalıyız
Tepkilerin çocuktan çocuğa, durumdan duruma değişebileceğini akılda 
tutmalıyız
Travmatik durumu daha da kötüleştirecek bir iletişimden kaçınmalıyız
Çok fazla soru sormamalıyız

“Çocukta ortaya çıkan tepkilerin travmatik deneyimde gözlemlenebilecek doğal 

tepkiler olduğunu bilmek iletişim esnasında sizde oluşabilecek öfke, çaresizlik 

duygularıyla başa çıkmak konusunda güçlenmenize destek olabilir...”

Turizm ve Seyahatte Çocuk Temsilcisi Kimdir?

Turizm ve seyahat sektöründe uluslararası bazı kurumlar kendi tesisleri içerisinde 
çocuk temsilcileri ile çalışmaktadır. Çocuk temsilcisi, çalıştığı kurumda çocuklara 
özgü mekânların fiziksel koşullarının çocuğun gelişimine uygunluğu açısından 
denetleyen, çocuk aktivitelerinin düzenlenmesini ve yürütülmesini koordine eden, 
kurumun çocuk dostu niteliklerini gözden geçirerek raporlayan çalışanlardır. 
Eğitimleri genellikle çocuk gelişimi alanındadır. Çocuk temsilcilerinin temel 
özellikleri ve sorumlulukları şunlardır;

Çocuklara ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeleri ve yasal mevzuatın 
personele aktarımı
Kids Club aktivitelerinin tasarlanması ve denetlenmesi
Personel seçimi ve personel alımları sırasında başvurucunun çocuk hakları ve 
çocuklarla iletişim açısından niteliklerinin değerlendirilmesi
Personelin çocukla iletişim konusunda eğitilmesi
Çocuklara ilişkin acil durumlarda müdahalede bulunur
Çocuklarla ve ebeveynlerle görüşmeler yaparak tesisin çocuk dostu niteliğinin, 
beklentilerin, geliştirilmesi gereken yönlerin değerlendirilmesi

KONAKLAMA SEKTÖRÜ

Cinsel istismar/sömürünün belirtileri ve şüphe uyandıran durumlar

Turizmde çocuk cinsel istismarı ve sömürüsünün belirtileri konaklama sürecinin 
farklı aşamalarında kendini gösterebilir.
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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

1 - Rezervasyon aşamasındaki belirtiler39:

Rezervasyon aşamasındaki davranışlar tek başlarına bir gösterge olmamakla 
beraber, sonraki aşamalarda (otele varış, konaklama vb.) ortaya çıkan belirtilerle 
birlikte değerlendirildiğinde makul şüpheye yer verebilir. Aşağıdaki tabloda şüpheli 
davranışlar ve ilgili personelin çocuğu koruma adına yapması gerekenler yer 
almaktadır.

Şüpheli Davranış Rezervasyon / Satış Görevlilerinin 
Yapması Gerekenler 

Bilgi vermekten kaçınma

Tercihli istismarcılar, özellikle 
çocuklarla cinsellik amaçlı seyahat 
edenler, rezervasyon aşamasında 
kendi kimlik bilgilerini vermekten 
ve kaç kişi ile geleceğine dair kesin 
bilgi vermekten mümkün olduğunca 
kaçınır. Örneğin oteli arayıp oda rezerve 
etmek istediğini ama o an yoğun 
olduğunu, otele varınca gerekli kimlik 
bilgilerini verebileceğini söyleyebilir. 
Ya da başkasının adını vererek otele 
rezervasyon yapmak isteyebilir.

Kredi kartı ile ödemeden kaçınma

Kredi kartı ile yapılan harcamaların 
kolluk kuvvetleri tarafından kolayca 
takip ve tespit edilebilir oluşu, 
istismar/sömürüde bulunanların 
genellikle nakit harcamayı tercih 
etmelerine sebep olur.

Otel politikasına göre, oda satışının yapılabilmesi için 
odada kaç kişi kalacağı ve isimlerinin alınması gerektiği 
bildirilir.

Israrla bilgi vermekten kaçınılması durumunda otele 
varışta çocuklar da dâhil olmak üzere tüm misafirlerin 
kimliklerinin isteneceği kibarca hatırlatılır.

Standart prosedür gereği rezervasyonu teyit etmek için, 
ücret kredi kartından çekilmeyecek de olsa kredi kartı 
bilgilerinin gerekli olduğu hatırlatılır.   

Israrla kaçınılması üzerine otele girişte nakit 
ödenebileceği bilgisi verilir.   

39 Oxford Brookes University, University of West London, Lapland University of Applied Science, Ratiu 
Foundation for Democracy, Trafficking in Human Beings in the Hotel Industry, Reference Guide for Hotel 
Staff , s. 29-35 (2016)
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Şüpheli Davranış Rezervasyon / Satış Görevlilerinin 
Yapması Gerekenler 

İzole oda isteği

Rezervasyon aşamasında istismarcı 
mümkün olduğunca diğer turistler 
tarafından çok fazla önünden 
geçilmeyen izole bir oda isteyecektir.  
Bunu isterken ‘sessiz sakin bir oda 
olsun, gürültü istemiyorum’ gibi ifadeler 
kullanabilir.

Müşteriye oda tercihinin not edildiği bilgisi verilir. 

Diğer belirtilerin varlığı veya şüphe uyandıracak başka 
göstergelerin olması üzerine durum not edilir, ön büro 
görevlisine müşterinin otele varışında başka belirtilerle 
karşılaşılması durumunda izole oda vermemesi 
gerektiğine dair bilgi iletilir. 

2- Otele geliş /check-in (otel kaydı)  aşamasındaki belirtiler40

İstismarcının otele giriş yaptığı an, özellikle de o esnada yanında çocuk varsa 
istismar veya sömürünün en kuvvetli belirti verebileceği zamanlardan bir tanesidir. 
Bu belirtilerden bazıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Şüpheli Davranış Ön Büro Görevlisinin Atması Gereken Adımlar 

Bir yetişkinin bir çocukla, kimlik belgesini 
ibraz etmeden, akrabası olduğunu 
belirterek otele giriş yapması

Bir yetişkinin yanında kendi çocuğuna veya 
akrabasına benzemeyen bir çocukla otele 
giriş yapması istismar veya sömürüye dair 
şüphe uyandıran bir durumdur. Bunun 
ötesinde otele giriş saatinin gece veya tenha 
bir zamanda olması, yetişkinin check-in (otel 
kaydı) işlemleri için acele etmesi, çocuğun 
yaşını olduğundan büyük gösterecek 
şekilde giyinmiş/makyajlı olması bu şüpheyi 
kuvvetlendirir.

Kibar ama net bir ifadeyle kayıt işlemlerinin yapılması 
için çocuğun kimliği istenir.

Çocuklar da dâhil olmak üzere herkesin kimlik ibraz 
etmesinin yasal zorunluluk olduğu belirtilir (1174 nolu 
Kimlik Bildirme Kanunu).

Yanında kimlik olsun veya olmasın, çocuğun yaşının 
18’den küçük olduğu çok açık bir biçimde belliyse veya 
oldukça muhtemelse, çocuğun saçı, kıyafeti, makyajı 
itibariyle fuhşa itildiğine dair göstergeler varsa bu 
durumda hemen harekete geçilmelidir. 

Yetişkinin kimliği alınır. 
Check-in (otel kaydı) sisteminde geçici arıza 
bahanesi ile arka ofise geçilir, müdüre haber verilir. 
Müdür yetkili mercilere ihbarda bulunur.41  
Bu esnada yetişkin ve çocuk odaya alınmaz, lobide 
oyalanır, içecek ikram edilir. 42 

40 Oxford Brookes University, University of West London, Lapland University of Applied Science, Ratiu 
Foundation for Democracy, Trafficking in Human Beings in the Hotel Industry, Reference Guide for Hotel 
Staff , s. 29-35 (2016)
41 Yetkili makamlara ihbarda bulunduktan sonra yapılması gerekenler için bu bölümde yer alan ‘Suçüstü 
veya acil durumlarda yapılması gerekenler’ kısmına bakabilirsiniz.
42 ACCOR, Risk Management Department, Suspected Case of Tourism Guidelines, s.1-2
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Şüpheli Davranış Ön Büro Görevlisinin Atması Gereken Adımlar 

Kimlik vermekten kaçınma / sahte kimlik 

Yetişkinin kendi kimliğini vermekten 
kaçınması, ya da kendisininkini verip 
çocuğunkini vermek istememesi yine 
ciddi şüphe uyandıran durumlardır. 
Yetişkin çocuğun yeğeni olduğunu 
söyleyebilir, kimliğinin yanlarında 
olmadığını ya da o an bulamadıklarını 
ama odaya çıktıktan sonra iyice bakıp 
resepsiyona ileteceğini söyleyerek 
geçiştirebilir. 

Çocuğun kimliğinin gerçek /orijinal 
bir kimliğe benzememesi ciddi şüphe 
duyulması gereken bir durumdur. 

Çocuğun hal ve hareketleri

Yanında akrabası gibi görünmeyen bir 
yetişkinle otele gelen çocuğun korkak/ 
çekingen görünmesi, otel çalışanları ve 
üçüncü kişilerle göz teması kurmaması, 
konuşmaktan kaçınması, check-in (otel 
kaydı) yapılırken geride veya uzakta 
durması dikkat edilmesi gereken 
hareketlerdir. 

Fuhşa itilen bazı çocuklar böyle 
durumlarda çekingenliğin tam tersine 
otel personeline flörtöz yaklaşabilir. Bu 
durumun çocukların fuhuşta kullanılması 
için bir gerekçe olmayacağı, çocuğun 
rızasına işaret etmeyeceği ve çocuğun 
mağdur olduğu unutulmamalıdır.

Kimlik vermekten kaçınma / sahte kimlik 

Çocuğun kimliğinin verilmemesi üzerine otel prosedürü 
ve yasal zorunluluklar gereği kimliği olmayan kişiler için 
check-in (otel kaydı) işlemi yapılamayacağı net bir şekilde 
belirtilir. O halde müşteri başka bir otel için rezervasyon 
yapma talebinde bulunursa bu talep de kibarca reddedilir. 

Çocuğun kimliği verildiği takdirde, şüpheli bir durum 
varsa, kimlik belgesi dikkatle incelenir; emin olamama 
halinde durum, müdüre bildirilmek üzere not edilir. 
Özellikle mülteci çocuklara düzenlenen geçici koruma 
kimlik belgesinin evrakta sahteciliğe açık olabileceği 
unutulmamalıdır. 

Bu kimlikler http://www.goc.gov.tr/gecicikoruma/Pages/
YabanciKimlikSorgulama.aspx adresinden sorgulanabilir. 

Yabancı çocuklar için (mültecilik durumu dışında) 
mutlaka pasaport istenmeli, onun dışındaki kimlikler 
kabul edilmemelidir. Çocuğun pasaportunun kendinde 
olmaması insan ticareti mağduru olduğuna işaret edebilir.

Çocukta korku/endişe/çekingenlik durumları söz 
konusuysa hal ve hareketlerini daha iyi gözlemlemek 
için mümkün olduğunca check-in (otel kaydı) işlemi 
yavaşlatılır, içecek ikram edilir, bu esnada kibarca 
iyi olup olmadığı, (yaşını anlamak için) kaçıncı sınıfa 
gittiği sorulabilir. Bir şeye ihtiyacı olursa resepsiyonu 
arayabileceği belirtilir. 43

Tercih ne yönde olursa olsun, yetişkin ve çocuğa en 
görünür yerdeki odalardan biri verilir. 

43  ECPAT,  Prevention of the sexual exploitation of children in travel and tourism, TOT for the focal points 
of Accor Watch Programme (pptx)
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Önemli Bilgi 

Şüpheli Davranış Rezervasyon / Satış Görevlilerinin 
Yapması Gerekenler 

Bagajsız ve/veya aynı şehirde ikamet 
eden yetişkin 

Kimlik ve adres bilgilerine göre otele 
gelen yetişkinin ikamet adresinin aynı 
şehirde olması ve bagajının olmaması es 
geçilmemesi gereken bir durumdur.44  

Bagajı olmayan müşteriye nazikçe bagajının daha 
sonradan gelip gelmeyeceği sorulur, tepkisi gözlenir. 

Bagajsız olmak ve/veya otelin bulunduğu şehirde ikamet 
ediyor olmak tek başına bir gösterge olmamakla beraber 
kuşku duyulan başka durumların varlığıyla birleşince bir 
anlam ifade edebilir. 

Yukarıdaki durumlarda derhal müdahale gerektiren haller dışında (çocuk istismarına 
/ sömürüsüne, sahte kimliğe dair kuvvetli şüphe) müşteri ve çocuğun prosedürlere 
uygun olarak check-ini (otel kaydı)yapılır fakat yine de ön büro görevlisi şüpheli 
durum ile ilgili not almalıdır. Not mümkün olan en yakın zamanda ilgili müdüre 
iletilmelidir. Müdür durum değerlendirmesinden sonra otelin diğer personelini 
gerekli görürse bilgilendirebilir.

Notun içermesi gereken bilgiler: 

Yetişkin ve çocuğun kimlik bilgileri 
Varsa, otele gelişte kullanılan aracın plakası 
Otele giriş tarih ve saati 
Şüpheye yol açan durum, durumun yaşandığı yer, tarih ,saat 
Şüpheli durumla karşılaşan personelin adı soyadı 

44 London Metropolitian Police, Child Sexual Exploitation Training for Hotel Staff https://beta.met.police.
uk/about-the-met/campaigns/operation-makesafe/, (Ulaşım Tarihi, 10.01.2019).

3- Otelde konaklama esnasında veya otel tesislerinde cinsel istismar/
sömürüye dair şüphe uyandıran durumlar

Önceki bölümlerde belirtildiği gibi, otel tesislerinde çocuğun cinsel istismarı/
sömürüsü bir yetişkinin otele çocukla gelmesi ve kalması durumunun dışında, çok 
farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin, 

• Otele yalnız giriş yapan ve kalmakta olan bir müşteri dışarıdan bir çocuğu 
misafir olarak otele sokmaya çalışabilir;
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Otele gece geç saatte bir araba ile 
bırakılan çocuk/çocuklar 

Lobide amaçsızca duran, bekleyen 
çocuklar 

Bir odaya olağan dışı saatlerde yetişkin 
misafirlerin gelmesi, kısa süre sonra 
ayrılmaları 

Varsa otelin güvenlik görevlisi aracın plakasını not etmelidir.  
Ön büro görevlisi çocuğun doğrudan odaya çıkmasına 
müsaade etmeyerek otel müşterisi olup olmadıklarını 
kontrol etmeli, değilse kimlik istemelidir ve hangi odaya 
geldiğini sormalıdır.  

Sadece oda numarası değil, kimi ziyaret etmeye geldiği de 
sorulmalıdır ve otel kayıtlarından isim kontrol edilmelidir. 
Çocuğun sadece oda numarasını bilmesi, odada kalan 
kişinin adını bilmemesi de önemli bir göstergedir. 

Bu noktada çocuğun istismar /sömürüye maruz kalacağına 
dair kuvvetli şüphe duyulursa derhal harekete geçilmeli, 
müdüre veya görevde bulunan en yetkili personele haber 
verilmeli ve durum polise rapor edilmelidir. 

Çocuk bir süre gözlenir. Çocuğun tek başına beklemeye 
devam etmesi durumunda kibarca yaklaşıp otel müşterisi 
olup olmadığı sorulur. Yardıma ihtiyacı varsa resepsiyonda 
istediği kişiyi arayabileceği söylenir. 

Gelen her misafirin kimliği alınır. 

Misafir kabul edilen odada bir çocuğun olması durumunda 
eğer cinsel istismar/sömürünün diğer göstergeleri de 
mevcutsa derhal harekete geçilmeli ve durum müdüre 
haber verilmelidir. 

45  Alberta Hotel and Lodging Association, Child Sexual Exploiation Brochure, s.3

• Otelde kalan bir müşteri ya da bir otel personeli otelde kalan çocukları istismar 
etmeye yeltenebilir;

• Otelde stajyer olarak çalışan çocuklar otel müşterileri veya diğer otel çalışanları 
tarafından istismara uğrayabilir. 

Aşağıda sadece şüpheli durumlar ve farklı personel gruplarının yapması gerekenler 
belirtilmiştir. Suçüstü şahit olunan durumlar bir sonraki bölümde anlatılmıştır.

Güvenlik ve ön büro personelinin dikkat etmesi gereken durumlar 45

Şüpheli durum Yapılması Gerekenler 
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Otelde konaklanan süre boyunca 
oda kapısında ‘rahatsız etmeyiniz’ 
notunun asılı olması, oda temizliğinin 
reddedilmesi

Kat hizmetlilerinin oda temizliği 
sırasında46  

Aşırı alkol veya uyuşturucu 
kullanıldığına dair ibareler ( boş 
şişeler, iğne vb.)
Sürekli kapalı halde kullanılan 
perdeler
Çok sayıda kullanılmış prezervatif  
Pornografik materyal (dergi, fotoğraf, 
CD gibi) 
Odada kalan kişi sayısından fazla 
sayıda pasaport, kimlik, bilgisayar vb. 
Odada çocuk kalmadığı halde çocuk 
kıyafetlerinin olması 
Profesyonel video kayıt ekipmanları 
(ışık sistemi vb.) bulması

Belli bir odanın normalden çok daha sık 
havlu ve çarşaf istemesi

Rahatsız etmeyiniz notu bir günden fazla asılı kalırsa kat 
hizmetlerinden sorumlu müdüre durum iletilir. 

Bu konuda kurumsal politikalar otelden otele 
değişebilmektedir. Bazı oteller rahatsız etmeyiniz notunun 
bir günden fazla asılı kalmasına izin vermemektedir. Böyle 
durumlarda gerekirse müşteriye cep telefonundan ulaşıp 
odanın temizlik amaçlı açılacağı bilgisi verilmektedir.

Kat hizmetlileri gördüklerini detaylıca not eder, durumu ilgili 
müdüre bildirir. 

Daha sık ve fazla havlu ve çarşaf istenmesi tek başına bir 
şey ifade etmemekle beraber, cinsel istismar/sömürüden 
şüphelenilen durumlarda ek bir gösterge olabilir. Bu 
durumda bu da alınan notlara eklenebilir.

Kat hizmetlerinden sorumlu personelin dikkat etmesi gereken durumlar 

Şüpheli Durum Yapılması Gerekenler 

46 Safeaction Project Housekeeping Hotel Warning Signs for Child Sex Trafficking www.safeactionproject.
com, (Ulaşım Tarihi, 10.01.2019).
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Otelin restoran ve yemek alanlarında 
yemek yerine sürekli odaya yemek 
ve alkol istenmesi, yiyecek içecek 
geldiğinde odanın içi görünmeyecek 
şekilde kapıdan teslim alınması. 

Otelin restoran, havuz gibi alanlarında 
birinin bir çocukla/çocuklarla 
normalden fazla ilgilenmesi, 
fotoğraflarını çekmesi; bir yetişkin ile 
çocuğun aralarında akrabalık ilişkisine 
benzemeyen hal ve hareketler olması,48

Otel personelinin veya müşterisinin 
otelde staj yapan çocuklara fazla 
derecede yakın ilgi göstermesi, 
cinsellik içeren şakalar yapması, 
odasına davet etmesi  

Otel barında bir süre yalnız bekleyen 
sonrasında bir yetişkin tarafından 
gelip alınan çocuklar/gençler49  

Çocukların yanında cüzdan, telefon 
gibi kişisel eşyaların olmaması

Ürkek tavır sergilemeleri, göz 
temasından kaçınmaları, 

Ortama, mevsime, yaşlarına uygun 
giyinmemiş olmaları 

Buluştukları kişinin yaşça büyük olması 

Bu tek başına bir gösterge olmamakla beraber, otel yönetimi 
tarafından şüpheli addedilmiş bir müşteri sürekli oda 
servisinden yararlanıyorsa bu da alınan notlara eklenebilir. 

Oda servisi politikaları otelden otele farklı olmakla beraber 
odaya alkol servisi yapılırken odadaki çocukların kimliklerinin 
sorulması önerilen bir uygulamadır.47  

Bu alanlarda çalışan ve böyle bir duruma şahit olan 
personel not almalı ve müdürüne iletmelidir. 

Böyle bir duruma şahit olan personel not almalı, bu 
davranışa maruz kalan stajyere böyle bir durumun normal 
olmadığı ve üst yönetime veya kolluk kuvvetlerine şikâyette 
bulunması gerektiği söylenir. 
 
Not: Bir çocuğa cinsel anlamda sarılmak, çocuğun cinsel 
bir biçimde öpülmesi şüphe uyandıran bir durum değil, acil 
müdahale gerektiren bir durumdur ve yapılması gerekenler 
bir sonraki bölümde anlatılmıştır.

Bu göstergeler çocuğun fuhşa sürüklendiğine veya insan 
ticareti mağduru olduğuna işaret edebilir. 

Otelde böyle durumlarla karşılaşan personel not almalı ve 
müdürüne iletmelidir. 

Otellerin restoran, bar, havuz tesislerinde çalışan personelin dikkat 
etmesi gereken durumlar  

Şüpheli Durum Yapılması Gerekenler 

47   Alberta Hotel and Lodging Association, Child Sexual Exploiation Brochure, s.3
48  ECPAT,  Prevention of the sexual exploitation of children in travel and tourism, TOT for the focal points 
of Accor Watch Programme (pptx)
49  Safe Action Project, Food and Beverage Warning Signs for Child Sex Trafficking,
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Yukarıda belirtilen durumlarda yeme içme personelinin alacağı notlar 
aşağıdaki bilgileri içermelidir. 

Oda numarası / otel misafiri değilse kredi kartı bilgileri 
Şüpheye yol açan ibareler (odada /otel tesislerinde görülenler, duyulan 
diyaloglar, izlenimler), 
Şüpheli durumun yaşandığı/karşılaşıldığı tarih ve saat
Şüpheli durumla karşılaşan personelin adı soyadı 

Önemli Bilgi 

Bu gibi durumlarda çocuğun acil olarak korunmaya ihtiyacı vardır. Bu 
nedenle durumu sadece gözlemleyip, not almak yerine derhal harekete 
geçilmelidir.

Önemli Bilgi 

Suçüstü veya Acil Müdahale Gerektiren Durumlar 

Bir önceki bölümde cinsel istismar/sömürüye dair şüphe uyandıran durumlarda 
neler yapılması gerektiği ile ilgili pratik bilgiler sunulmuştur. Fakat bazen sadece 
bir şüpheli durumun ötesinde; otel personeli veya otel müşterileri cinsel istismar/
sömürüye doğrudan doğruya şahit olabilir, bu suç kendilerine bildirilebilir veya 
suçun çok yakında işleneceğine dair bir ibareye rastlayabilirler.  Bu durumlara örnek 
olarak:

İstismar/sömürü mağduru olan çocuğun gelip suçu bir otel personeline 
bildirmesi,

Otel misafirinin şahit olduğu çocuk istismarı veya sömürüsünü otel personeline 
bildirmesi,

Güvenlik görevlisinin veya kat görevlisinin bir yetişkin ile fuhşa itildiği anlaşılan 
bir çocuğu odaya çıkarken görmeleri,

Otel personelinin restoran, bar, havuz, kids club gibi yerlerde çocuklara yönelik 
herhangi bir cinsel eyleme şahit olmaları verilebilir. 
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Suçüstü veya Acil Müdahale Gerektiren Durumlarda Yapılması Gerekenler

Eğer otel personeli cinsel istismar/sömürü vakasına birebir şahit olmamış, fakat 
durum hakkında bir üçüncü kişi tarafından (otelde konaklayan bir turist vb.) 
bilgilendirilmişse: 

│Kişiye olayı rapor ettiği için teşekkür edilir, mümkün olduğunca detaylı bilgi 
istenir (olayın gerçekleştiği yer, zaman, istismar edenin eşkâli) 

│Olay teyit edildiği takdirde polise haber verileceği ve kendisinin de bu çerçevede 
tanık olarak ifade vermesi gerekebileceği hatırlatılır. 

│Rapor eden kişiye istediği takdirde başka bir oda verebileceği söylenir. 

│Bir otel personeli derhal olayın gerçekleştiği yere yönlendirilir, aşağıdaki adımlar 
izlenir.50  

Cinsel istismarın/sömürünün teyit edildiği veya müdahale edilmediği takdirde 
gerçekleşeceğine dair kuvvetli şüphe duyulduğu andan itibaren: 

1- Çocuk ile istismarcı asla yalnız bırakılmamalı, çocuk derhal güvenli bir 
yere alınmalıdır. 
 

│Eğer cinsel temas gerçekleşmişse polis ekipleri gelene kadar çocuk üstünü 
değiştirmemeli, yıkanmamalıdır 
│
Bu aşamada çocuğa şefkatle yaklaşılmalı, acil ihtiyaçları (yiyecek, tuvalet vb.) 
karşılanmalıdır.
│
Böyle bir durumda çocuğa şefkat göstermek, destek olmak ya da sakinleştirmek 
gibi bir gerekçe ile dahi olsa sarılmak, öpmek, koluna girmek vb. şekilde fiziksel 
temastan kaçınılmalıdır. 

2- En kısa zamanda polis aranmalı, mağdurun çocuk olduğu özellikle 
belirtilmeli, mümkünse çocuk polisi ile görüşülüp,  çocuğa nasıl 
davranılacağı konusunda bilgi alınmalıdır.

3- Polis gelene kadar güvenlik görevlileri,  yoksa otel personelinden bir 
veya iki kişi istismarcının kaçmasını engelleyecek önlemler alabilir. 

50 ACCOR, Risk Management Department, Process to Act in Crises, Hazards and Emergencies, Confirmed Case of 
Sex Tourism, p.2 
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Önemli Bilgi 

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 90. madde bir kişiye suçu işlerken rastlanması 
ve suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya 
hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması durumlarında  herkese 
‘geçici yakalama’ yetkisi vermektedir.
│
Mağdur da istismarcı da mümkün olduğunca otel misafirlerinin yoğun olduğu 
bölgeden uzakta tutulmalıdır.

4- Polis gelene kadar olayın gerçekleştiği yer, delillerin bozulmasını veya 
kaybolmasını önlemek için olduğu gibi korunmalıdır. 

Olay odada gerçekleştiyse oda temizlenmemeli, odadaki telefon vb araçlar 
kullanılmamalıdır.

5- Polise verilmek üzere bir olay kaydı tutulmalı, bu kayıtta: 

Olaya karışan istismarcının kimlik veya pasaport bilgileri 

Mağdurun bilgileri 

Olayın gerçekleştiği yer, tarih, zaman

Olayın gerçekleşme şekli

Yalnızca makul şüphe nedeniyle bildirimde bulunulduğunda şüpheye neden 
olan durumlar hakkında detaylı bilgi 

│Olaya müdahalede otelin nasıl ve ne kararlar aldığı, sorumlu müdürün bilgileri 
│Otelin olaya müdahalesine dâhil olan personelin bilgisi yer almalıdır.

6- Polis ekipleri olay yerine geldikten sonra: 

Tutulan kayıtlar teslim edilmeli, geri kalan işlemlerde polisle tam bir işbirliği 
içinde olunmalıdır. 

Otel tarafından yapılan müdahalelerin tek amacı acil durumlarda çocuklara 
koruma sağlamak ve mümkün olduğunca delillerin ortadan kalkmasını 
engellemektir. Bunun dışında otel çalışanları işlenen suç ne kadar ağır 
olursa olsun kendi başlarına delil toplamaya, istismarcıyı cezalandırmaya 
veya uygunsuz müdahalelerde bulunmaya kalkışmamalıdırlar. Bu tarz 
davranışlar hem kendi güvenliklerini tehlikeye atabilir hem de masumiyet 
karinesine aykırıdır.



51TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇOCUK HAKLARININ KORUNMASI EL KİTABI

SEYAHAT SEKTÖRÜ  

Çocuğa yönelik cinsel istismar ve sömürü, sadece konaklamada değil seyahat 
işletme ve araçlarında da farklı biçimlerde ortaya çıkabilir: 

Cinsel istismarda bulunanlar, özellikle yurtdışı seyahatlerinde seyahat acenteleri 
veya tur rehberlerinin hizmetlerini kendi amaçları için kullanmak isteyebilirler.

Çocuğun fuhşa itildiği vakalarda, fuhşun yapılacağı yere ulaşımda veya 
çocukların getirilip götürülmelerinde taksiler sıklıkla kullanılmaktadır. 

Sınır ötesi olmayan çocuk ticaretinde sömürücüler sıklıkla şehirlerarası otobüs 
işletmelerini kullanırlar. 

Cinsellik amaçlı çocuk ticaretinde havayolları yaygın olarak kullanılmaya devam 
etmektedir. 

Dolayısıyla turizmde çocuk haklarının korunması sadece konaklama merkezlerini 
değil, seyahat acentelerini, havayolu çalışanlarını, otobüs işletmelerini ve taksicileri 
de ilgilendirmektedir. Bu meslek kollarının çocuk istismarı ve sömürüsü belirtilerini 
fark etmede ve bu suçları engellemede çok önemli rolleri vardır.  Bu bölümde 
seyahat sektörünün belirtilen alt kolları için çocuk cinsel istismar ve sömürüsünün 
belirtileri ve şüphe uyandıran durumlarda yapılması gerekenler ile ilgili pratik bilgiler 
verilmektedir. 

Seyahat Acenteleri ve Rehberler 

Seyahat acenteleri ve tur rehberlerinin çocuk cinsel istismarı ve sömürüsünü 
engellemede önemli rolleri vardır. Seyahat acenteleri özellikle yurtdışı turlarının 
planlama aşamasında verecekleri bilgi ve mesajlarla önleyici faaliyetlerde 
bulunabilirken, tur rehberleri işleri gereği müşterilerle sürekli iletişim halinde 
olduklarından çocuk cinsel istismarı/sömürüsüne dair belirtilerle karşılaştıklarında 
harekete geçebilirler. Aşağıdaki tabloda şüpheli durumlar ve yapılması gerekenler 
açıklanmıştır.
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Şüphe Uyandıran Durumlarda Yapılması Gerekenler

Rezervasyon aşamasında acente 
yetkilisine gece hayatı ile ilgili ısrarlı 
sorular sorulması

Yurt dışına seyahat rezervasyonu 
yaparken acenteye eğlence ve gece 
hayatı ile ilgili soru sormak elbette ki 
tek başına şüpheli bir durum değildir. 
Fakat müşterilerin (turla gidecek 
grubun) sadece erkeklerden oluşması, 
çoğunlukla gece hayatı odaklı sorular 
sormaları ve ‘rehber bizi istediğimiz 
yere götürür mü’ gibi isteklerde 
bulunmaları şüpheye yol açabilir. 

Seyahat esnasında tur rehberinden 
aracılık istemi 

Çocuk istismarında bulunma niyeti 
olan kişiler seyahat acentesine bunu 
hiç belli etmeyip, seyahat başladıktan 
sonra tur rehberinden aracılık etmesini 
isteyebilirler ( kendilerini red-light 
bölgesine götürme, çocukları kullanan 
escort şirketlerine erişim sağlama vb.) 

Acente yetkilisi kibarca ve suçlayıcı ifadeler kullanmadan 
gidilecek ülke (örneğin Tayland, Ukrayna) ile ilgili genel 
bilgiler verirken, 

Ülkenin turizminde çocuk cinsel istismarı ve 
sömürüsünün yaşandığı, 

Buna karşılık ülke yönetiminin giderek daha 
sıkı önlemler aldığı ve çocuk cinsel istismarı ve 
sömürüsünün suç olduğu,

Bu suçlardan turistler de dâhil olmak üzere cezai 
sorumluluk doğacağından kısaca bahsetmelidir. Bu 
bilgiler tek başına değil, gidilecek ülke ile ilgili dikkat 
edilmesi gereken genel hususlar çerçevesinde 
verilebilir (hırsızlıktan korunma, sağlık-hijyen önlemleri 
gibi). 

Bu kapsamda önerilen bir uygulama seyahat acentesinin 
turizmde çocukları cinsel istismar ve sömürüden 
korumaya yönelik bir kurumsal politika geliştirmesidir. 
Böyle bir kurumsal politika hem acente yetkililerini hem 
de rehberleri cinsel istismar/sömürüde araç olarak 
kullanılmaktan koruyacak, hem de müşterilere açık ve 
net bir mesaj verecektir. Kurumsal politikalar ile ilgili daha 
ayrıntılı bilgi El Kitabının 5. Bölümü’nde bulunmaktadır.  

Bu tür durumlarda rehber kesin bir ifadeyle çocukların 
cinsel istismar ve sömürüsünün suç olduğunu ve 
kendisinin böyle bir suça aracılık edemeyeceğini 
belirtmelidir. 51 

Bu tarz vakalarda seyahat acentesinin kurumsal 
politikasının olması rehberin tutumunu güçlendirecek bir 
faktör olur.

Şüpheli Durum Yapılması Gerekenler 

51 Yasalar ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle beraber birçok ülkenin ceza kanunlarında çocukların 
cinsel istismarı ve sömürüsü suç olarak tanımlanmaktadır (Bkz. ECPAT, Offenders On The Move, Global 
Study 2016, s.16). Ayrıca ABD dışında dünyadaki tüm ülkeler tarafından imzalanmış ve yürürlüğe sokulmuş 
olan BMÇHS ülkelere cinsel istismar ve sömürü ile mücadelede devletleri sorumlu tutmaktadır. 
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Müşterinin yerli çocuklara olan 
yaklaşımı 

Tur esnasında müşterinin yerel 
çocuklarla aşırı samimi olması 

Tek başına tura katılan müşterinin 
otelde veya tur faaliyetlerinde 
bir çocukla görülmesi veya grup 
aktivitelerine katılmayıp çocukla 
tek başına bar/restoran/eğlence 
mekânlarına gitmesi 

Tur rehberi bütün gruba hitap ederek, yerel halka ve 
kültürle ilgili genel bilgi verme çerçevesinde, çocuklardan 
izinsiz fotoğraflarının çekilmesinin veya sarılma, öpme 
gibi kişisel alana müdahalenin, fiziksel temasın uygun 
olmadığını kibarca hatırlatır.   

Yetişkine eşlik eden çocuk fuhşa sürüklenmiş olabilir 
veya istismarcı tarafından çeşitli vaatlerle kandırılmış 
olabilir. Böyle vakalarda tur rehberi durumu mutlaka otel 
yetkililerine, özellikle de ön büro birim müdürüne bildirip 
müşterinin çocuğu misafir olarak odasına götürmeye 
çalışması durumunda gerekli önlemleri almasını 
istemelidir. 

Şüpheli Durum Yapılması Gerekenler 

Suçüstü veya Acil Müdahale Gereken Durumlarda Yapılması Gerekenler

Şüpheli durumların ötesinde tur rehberleri çocuk cinsel istismarı veya sömürüsüne 
birebir şahit olabilir veya turist grubundan suça şahit olan kişi rehbere gelip durumu 
anlatabilir. Böyle vakalarda ihbar eden kişiden gerekli bilgiler alınır ( nerede, ne 
zaman, tam olarak neye şahit olduğu) ve vakit kaybetmeden otelden yetkili bir kişi 
ile koordine olarak harekete geçilir. Otellerde gerçekleşen suçüstü durumlarda ne 
yapılması gerektiği ayrıntılı olarak bir önceki bölümde anlatılmıştır. Olay yurt dışında 
gerçekleşmiş ise yerel kolluk kuvvetlerinin yanı sıra, ülkedeki ECPAT ofisi ile de 
irtibata geçilebilir. ECPAT (Çocuk Fuhuşuna, Pornografisine ve Cinsel Amaçlı Çocuk 
Ticaretine Son)  çocukların ticari amaçlı cinsel sömürüsüne son vermek amacıyla 
oluşturulmuş bir ağ olup 88 ülkede faaliyet göstermeketdir. Bulunulan ülkedeki  
ECPAT ofisinin (veya ECPAT’ın yerel ortağı olan kurumun) iletişim bilgileri 
http://www.ecpat.org adresinden elde edilebilir. 

Taksiler  

Taksi şoförleri, mesleklerinin doğası gereği müşterilerini bir yerden bir yere 
götürürken onların hal ve hareketlerine ve konuşmalarına yakından şahit olurlar. 
Bu durumdan dolayı şoförler cinsel istismar ve sömürüyü fark etmede, rapor 
etmede ve hatta bu suçu engellemede önemli bir role sahiptirler. Alınabilecek basit 
önlemlerle cinsel istismar/sömürüden mağdur olan çocukların gelecekleri hatta 
hayatları kurtulabilir. 
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Şüphe Uyandıran Durumlarda Yapılması Gerekenler

Aşağıdaki tabloda çocuğun cinsel istismarı/sömürüsünün belirtileri ve şüphe 
uyandıran durumlarda taksi şoförlerinin atması gereken adımlar belirtilmiştir.52 

Yol ortasında veya normalde yolcu 
alımı yapılmayan yerlerden çocuk veya 
gençlerin alınması için taksi çağırılması 

Çocukların başka arabalardan 
alınması için taksi çağırılması, taksi 
ücretinin çocuğun getirileceği yerde 
ödeneceğinin belirtilmesi

Okulda olmaları gereken saatlerde 
veya gece geç saatlerde çocukların 
sık sık taksi ile evlere, otellere, masaj 
salonlarına götürülmesi 

Şehrin fuhuş yapıldığı bilinen belli 
bölgelerinde çocukların yetişkinler ile 
birlikte bar/restoranlardan çıkıp bir yere 
gitmek üzere taksi çağırmaları

Otelden tek başına çıkan müşterinin bir 
adrese gidip (kendi çocuğu olmadığı 
gözlenen) bir çocukla beraber otele 
dönmesi veya başka bir yere gitmesi 

Yetişkinlerle birlikte taksiye binen 
çocuğun; 

Hal ve hareketlerinde tuhaflık olması, 

Ürkek veya korkak olması, 
konuşmaktan çekinmesi

Alkol ve/veya uyuşturucu madde 
etkisi altında olduğunun gözlenmesi 

Vücudunda yara berelerin olması

Cinsel istismara veya sömürüye uğradığından 
şüphelenilen çocuk bir yetişkinle birlikte araca bindiyse: 

Yetişkin ve çocuğun hal ve hareketleri gözlenir. 

Duruma dair bilgiler (alınan yerin adresi, varsa olaya 
dâhil olan aracın plakası ve tipi, araca binen kişilerin 
görünüşleri, seyahat esnasındaki konuşmalarda geçen 
isimler vb.) mümkün olduğunca hafızada tutulmaya 
çalışılır. 

Şoför hem kendi güvenliğini, hem de mağdur olduğunu 
düşündüğü çocuğun emniyetini gözeterek mümkün 
olan en kısa zamanda polise ihbarda bulunur. İhbarda 
bulunurken 

Varsa taksideki görüntülü /sesli kayıtlar polise teslim 
edilir.

Şüphelenilen cinsel istismar/sömürü vakası ve 
şüpheye yol açan belirtiler tarif edilir.

Müşterilerin alındığı, bırakıldığı adresler, yetişkin ve 
çocukların eşkâlleri ve seyahat sırasında şahit olunan 
isimler, konuşmalar aktarılır. 

Böyle bir durumda en doğru yol, mümkün olan en kısa 
zamanda şüpheli durumu polise ihbar etmektir. Araç seyir 
halindeyken şüphelendiğini bariz bir biçimde belli etmek 
veya doğrudan müdahale etmeye kalkmak hem şoförün 
hem de mağdur olduğundan şüphelenen çocuğun 
hayatını riske atabilir. 

Şüpheli Durum Yapılması Gerekenler 

52 West Sussex City Council, Handbook for Taxi and Private Hire Drivers 
https://www.westsussex.gov.uk/media/11102/wsx-cse-taxi-handbook.pdf, (Ulaşım Tarihi, 10.01.2019).
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Cinsel istismara veya sömürüye uğradığından 
şüphelenilen çocuk tek başına araca bindiyse: 

Çocuğun hal ve hareketleri gözlenir.

Çocuğun yardım talebinde bulunmasını beklemeksizin, 
bir şeye ihtiyacı olup olmadığı, istediği takdirde yardım 
edilebileceği söylenir. 

Cinsel istismara/sömürüye maruz kalmış bir çocuk 
kolayca taksi şoförüne güvenmeyebilir. Bunun için şoför 
merkez ofisle telsiz yoluyla iletişime geçip bulunduğu 
yeri, gitmekte olduğu adresi bildirebilir. Bu durum 
çocuğun bir nebze güven duymasını sağlayabilir.  

Şoför mağdur olduğundan şüphelendiği çocuk ile 
fiziksel temastan kaçınmalı, yargılayıcı suçlayıcı ifadeler 
kullanmamalıdır. 

Çocuğun uğradığı cinsel istismar veya sömürüyü 
bildirmesi veya yardım istemesi halinde çocuk en yakın 
polis merkezi veya çocuk polisine teslim edilir. 

Şüpheli Durum Yapılması Gerekenler 

Suçüstü Durumlarda Yapılması Gerekenler 

Şoförler dikiz aynalarından arka koltukta oturan kişileri rahatlıkla görme imkânına 
sahiplerdir.  Seyir halindeyken şoför eğer çocuğun cinsel istismara uğradığına 
doğrudan şahit olursa, yasanın suçüstü durumlarda suça şahit olan herkese verdiği 
yetki çerçevesinde duruma müdahale edebilir. 

Böyle bir durumda öncelikle hem çocuğun hem de şoförün can güvenliği göz 
önünde bulundurulmalıdır. Olayın oluş biçimi, bulunulan yer ve saate göre aşağıdaki 
önlemlerden uygun olanı alınabilir. 

Güzergâh üzerinde polis kontrolü görülürse, polis çevirmesi olmasa dahi 
çevirmeye girip polise durum ihbar edilir. 

Müşterinin verdiği adres yerine, belli etmeden en yakın polis merkezine gidilir. 

Tek başına taksiye binen ve fuhşa itildiği 
gözlenen çocuğun taksi şoförüne flörtöz 
yaklaşması, taksi ücreti yerine cinsel 
ilişki teklifinde bulunması 
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İngiltere’de West Sussex, Hertfortshire, Oxford gibi birçok bölge ve şehirde, 
kolluk kuvvetleri, şehir konseyleri ve çocuk haklarına odaklanan sivil toplum 
örgütleri ortaklığında taksi şoförlerine çocukların cinsel istismarı/sömürüsü 
ile mücadele üzerine kapsamlı eğitimler verilmektedir. 

Oxford’da bu eğitim zorunlu kılınmış ve eğitimin başarıyla tamamlanması 
taksi şoförlüğü lisansı alınabilmesi için ön koşul olarak getirilmiştir. (1)

(1) https://www.oxford.gov.uk/info/20178/drivers/95/safeguarding_children_and_

vulnerable_people_-_information_for_taxi_drivers

Toplu Taşım İşletmeleri (Otobüs, Tren, Vapur)

Cinsellik amaçlı çocuk ticareti yapanlar uluslararası hava taşımacılığında güvenlik 
önlemlerinin artmasıyla otobüs başta olmak üzere kara, deniz ve demir yolu 
taşımacılığını tercih etmektedir.  Ülke sınırları içerisindeki cinsellik amaçlı çocuk 
ticareti vakalarında da çoğunlukla şehirlerarası otobüs işletmelerinin kullanıldığı 
bilinmektedir. Bu nedenle otobüs işletmeleri başta olmak üzere uluslararası veya 
şehirlerarası taşımacılık yapan araçların çalışanlarının çocuk cinsel istismarı/
sömürüsünün belirtileri ve bu suçlarla mücadelede bilgi sahibi olmaları 
gerekmektedir. Bu bölümde özellikle otobüslere odaklanılmakla beraber, aşağıda 
ifade edilen cinsel istismar/sömürü belirtileri ve yapılması gerekenler tren, vapur 53 

gibi araçlarda da duruma göre uygulanabilir. 

53 Türk karasularında faaliyet gösteren vapurlarda işlenen suçlarda müdahaleyi sahil güvenlik yapar, 
yargılama Türk hukukuna tabidir. Cinsel istismar/sömürü vakaları birçok ülkenin karasularından ve açık 
denizlerden geçen Cruise gemilerinde de ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda kaptanların acil müdahale 
yetkisi vardır. Karaya varıldığı zaman kolluk kuvvetlerine durum bildirilir. Suçlu/şüpheli, gemi hangi ülkenin 
bandrolüne sahipse o ülkenin hukukunca yargılanır.
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54  Karayolu Taşıma Yönetmeliği, Madde 36, 2.Fıkra.
55 Bu kimlikler http://www.goc.gov.tr/gecicikoruma/Pages/YabanciKimlikSorgulama.aspx adresinden 
sorgulanabilir, (Ulaşım Tarihi:10.01.2019).

Standart prosedür gereği bilet kesebilmek için çocuğun 
kimliği de istenir. Kimlik verilmediği takdirde işlem 
yapılmaz. Ulaştırma Bakanlığı’nın 2018 yılında aldığı 
karara göre: 

Biletler kimlik kontrolü ile alınacak,

Bilet alan yolcuların bilgileri ve kimlik numaraları 
kaydedilecek,

Yolcular grup halinde (örneğin aile ile) seyahat etse dahi 
her yolcuya ayrı ayrı bilet kesilecektir. 54 

Kişinin otobüs terminalindeki başka firmalardan bilet 
almaya kalkışması durumunda terminalin güvenlik 
görevlisine durum bildirilir. 

Bilet kesim işlemi için çocuğun kimliği verilirse 
dikkatle incelenir. Özellikle mülteci-göçmen çocuklara 
düzenlenen geçici koruma kimlik belgesinin evrakta 
sahteciliğe açık olabileceği unutulmamalıdır. 55 

Kimliğin sahte olduğu konusunda şüpheye düşülürse 
durum not edilir, mümkün olan en kısa zamanda müdüre 
haber verilir, gerekirse durum polise ihbar edilir. 

Kimlik ibrazı üzerine bilet kesildikten sonra sömürüye 
dair şüphe halen varsa durum müdüre bildirilir. Müdür 
şüphelilerin bineceği otobüsün muavinini durumdan 
haberdar eder ve yolculuk esnasında çocukları 
gözlemlemesini söyler. 

Otobüs terminallerine yanlarında aile 
bağı olmadığı gözlenen çocuk veya 
çocuklarla gelen yetişkinler 

Yetişkinlerin, çocuk veya çocuklar 
adına topluca bilet almak istemesi, 
çocuğun kimliğini paylaşmak 
istememesi 

Cinsel istismar/sömürüye maruz 
kaldığından şüphelenilen çocukların 

Ürkek, korkak hareketler 
sergilemesi; 
Bilet gişelerinden uzakta durması, 
Vücudunda yara berelerin olması 
Kıyafetlerinin bulunulan bölge 
iklimine uygun olmaması 
Yanlarında eşya olmaması 

Şüpheli Durum Yapılması Gerekenler 

Suçüstü Durumlarda Yapılması Gerekenler 

Çocukların cinsel istismarı/sömürüsü hem terminallerde hem de seyir esnasında 
otobüslerde ortaya çıkabilir. Örneğin; terminalde çocukların alınıp satılmasına veya 
otobüste çocukların cinsel istismara uğramasına şahit olunabilir. Bu tip vakalara 
doğrudan şahit olan kişiler derhal harekete geçmelidir. 

Olay terminalde gerçekleşiyor ise hemen terminaldeki polis, yoksa özel 
güvenliğe durum bildirilmelidir. Olay bildirilirken çocuğun güvenliğini tehlikeye 
atacak bir harekette bulunulmamalıdır. 
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Olay seyir halindeki otobüsün içinde gerçekleşiyor ise durum şoföre bildirilmeli, 
şoför yol üzerindeki en yakın polis noktasında durmalı ve olayı ihbar etmelidir. 
Yakınlarda polis birimlerine rastlanmadığı takdirde polis aranır, suç ihbar edilir, 
polisin talimatlarına göre belirtilen yerde durulur veya en yakın mola noktası 
polise bildirilir. 
│
Polis duruma müdahale edinceye kadar istismarcı ile çocuk yalnız bırakılmamalı, 
hatta mümkünse çeşitli bahanelerle (koltuk kemerinde arıza olması vb.) çocuğun 
yeri değiştirilmelidir. 
│
Polis geldiğinde, gerekirse merkez ofise ulaşılarak, yolcuya ait tüm bilgiler polise 
verilir. Şahit olunan suçüstü olay aktarılır, varsa öncesinde şüphe uyandıran 
durum da polise anlatılır. 
│
Olayın polise bildirildiği andan itibaren polis müdahaleye gelene kadar 
soğukkanlılıkla davranılmalı ve diğer yolcuların mümkün olduğunca duruma 
müdahil olmaları önlenmelidir. Bazı yolcuların galeyana gelip istismarcıyı linç 
etmeye kalkması hem mağdur çocuğun hem de otobüsteki diğer yolcuların 
hayatını ciddi anlamda tehlikeye atabilir. 

Havayolları

Çocuğa yönelik cinsel istismar ve sömürü suçları arasında havaalanlarında en 
çok dikkat edilmesi gerekenlerden biri cinsellik amaçlı çocuk ticaretidir. Palermo 
Protokolü’ne56  göre ‘insan ticareti’ güç kullanarak veya güç 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 anlamına gelir. İstismar terimi, temel olarak, 
başkalarının istismar edilmesini veya cinsel istismarın başka biçimlerini, zorla 
çalıştırmayı veya hizmet ettirmeyi, esareti veya esaret benzeri uygulamaları, 
kulluğu veya organların alınmasını ifade eder. Protokol, çocuk ticaretinde yukarıdaki 
yöntemler kullanılmasa dahi, bir çocuğun istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere 
taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınmasını “insan ticareti” olarak 
kabul eder. 

Bir taraftan uluslararası havayolu taşımacılığında güvenlik önlemleri giderek 

56 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve 
Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol, 30.01.2003
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57 ILO and Walk Free Foundation, (2017) Global Estimates of Modern Slavery, ve https://www.ilo.org/
global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.htm, (Ulaşım Tarihi:10.01.2019).
58 Airlines Ambassadors International, Basic Human Trafficking 
59 Human Trafficking Training for Airline Flight Attendants, www.angelsat30000ft.com, (Ulaşım 
Tarihi:10.01.2019).

artarken, diğer taraftan cinsellik amacı da dâhil olmak üzere çocuk kaçakçılığı ve 
ticareti yapan suç örgütleri de kullandıkları araç, teknoloji ve yöntemleri giderek 
daha karışık ve tespiti zor hale getirmektedirler.  Bu nedenle ileri derecede 
örgütlenmiş insan ticareti çeteleri havayollarını kullanmaya devam etmektedirler. 

Uluslararası İş Örgütü (ILO) verilerine göre, insan ticareti, 150 milyar dolarlık bir 
sektör olup, 4.8 milyon kişinin cinsellik amaçlı insan ticareti mağduru olduğu tahmin 
edilmektedir57. Aynı araştırmaya göre, cinsellik amaçlı insan ticareti mağdurlarının % 
21’i, (1 milyondan fazla) çocuktur. 

Hem yer hizmetlerinde hem de uçaklarda görevli havayolu çalışanları çocuk 
kaçakçılığını tespit etmede ve erken müdahalede önemli bir role sahiptirler. Bu 
bağlamda aşağıda cinsellik amaçlı çocuk sömürüsünün belirtileri ve yapılması 
gerekenler sıralanmıştır. 

Şüphe Uyandıran Durumlarda Yapılması Gerekenler58

Yer hizmetleri personeli 
5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 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 muvafakat name alınması 
gerekmektedir. Çocuğun pasaportu ve muvafakat belgesi 
dikkatlice incelenir. 

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

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

Uçuş görevlileri59

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

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 

Şüpheli Durum Yapılması Gerekenler 
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Şüpheli Durum Yapılması Gerekenler 

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 

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 başka belirtiler de gözlenir ve yolcu 
bilgileri ile birlikte nelerden şüphelenildiği not edilir.  

Gözlemler sonucu şüphe devam ederse durum pilota 
bildirilir. Pilot iniş yapılacak olan havaalanının kulesi 
vasıtasıyla durumu polise ihbar eder.  Uçak iniş yapar 
yapmaz polis duruma müdahale eder. Polise verilmesi 
gereken bilgiler: 

o Havayolu, uçuş numarası, koltuk numarası 
o Varış noktası ve beklenen varış saati 
o İnsan ticaretinden şüphelenilen kişilerin kimlik bilgileri 
ve eşkâlleri 

Bu esnada uçuş görevlileri asla şüphelendikleri kişi ile 
yüzleşmemeli ve doğrudan müdahale etmemelidir.

Amerika’da 2015 yılında geliştirilen bir mobil uygulama (TIP Line) hem 
yolcuların hem de uçuş görevlilerinin insan kaçakçılığından şüphelendikleri 
durumları kolayca yetkili mercilere rapor etmelerini sağlıyor. Uygulamanın 
haritadan yer paylaşımı fotoğraf, video çekip gönderme, yazılı not alma gibi 
özellikleri kullanım kolaylığı sağlıyor. 

Birçok havayolu şirketi artık uçuş esnasında internet hizmeti sağladığı için 
paylaşılan bilgiler doğrudan yetkili kolluk kuvvetlerine gönderiliyor ve uçak 
daha havadayken, polis ihbar üzerine soruşturma başlatıp gerekli önlemleri 
alabiliyor. 

http://airlineamb.org/2015/09/19/aais-new-tip-line-app/#.WXmceBQkrww
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ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI VE SÖMÜRÜSÜ İLE MÜCADELEDE 

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ

1. Çocuğun cinsel istismarı/sömürüsünü tespit ve engellemede turizm sektörü personelinin 

çok kilit bir rolü vardır. Özellikle otel çalışanları diğer sektörlere göre işleri gereği misafirler 

ile birebir iletişim halindedir ve müşterinin kaldığı odadan pasaport bilgilerine kadar geniş bir 

yelpazede bilgiye erişimleri mümkündür. Otel personeli rutin bir şekilde işlerini yapmaktayken, 

normalde başkaları tarafından fark edilemeyecek istismar/sömürü belirtilerine rastlayabilir. 

2. Çocuklar, istismar/sömürüyü fark edememe, kavrayamama, kandırılma, korkma, kendini 

suçlama vb. sebeplerden ötürü bu suçları rapor edemeyebilirler, bu da turizm sektörü 

çalışanlarının istismar/sömürü belirtilerinin farkında olmaları  ve gerektiğinde harekete 

geçmeleri için ayrı bir sebeptir. 

3. Konaklama sektöründe çocuğun cinsel istismar/ sömürüsü bir çok farklı şekilde ortaya 

çıkabilir. Örneğin;

│Yetişkin biri yanında akrabası olmadığı gözlenen bir çocukla otele giriş yapmaya çalışabilir, 

│Otele yalnız giriş yapan ve kalmakta olan bir müşteri dışarıdan bir çocuğu  misafir olarak 

otele sokmaya çalışabilir,

│Otelde kalan bir müşteri ya da bir otel personeli otelde kalan çocukları istismar etmeye 

yeltenebilir,

│Otelde stajyer olarak çalışan çocuklar otel müşterileri veya diğer çalışanları tarafından 

istismara uğrayabilirler

4. Konaklama sektöründe çocuğun cinsel istismar /sömürüsünün en belirgin belirtileri 

arasında; 

│Çocuğun kimliğinin verilmesinden kaçınılması, sahte kimlik verilmesi 

│Çocukla yetişkin arasında akrabalık ilişkisine benzemeyen hal ve hareketler, bildirilen 

akrabalık durumuna uygun olmayan  yaş farkı

│Çocuğun ürkek hal ve hareketleri, diyalogdan kaçınması, yaşına uymayan kıyafet ve 

makyaj, mevsime ve ortama uymayan kıyafetler, şüpheli dövmeler (?) 

│Otelin ortak alanlarının kullanılmaması, odaya yemek/ alkol istenmesi, odanın 

temizletilmemesi, odada bulunan fuhuş yapıldığına /pornografik materyal üretildiğine 

dair göstergeler 

BÖLÜM ÖZETİ
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│Otelin lobisinde, barında amaçsızca bekleyen, sonradan birileri ile buluşan veya onlar 

tarafından alınan çocuklar gösterilebilir.

 

5. Şüphe uyandıran, fakat henüz istismar/sömürünün teyit edilmediği durumlarda 

belirtiler ve gözlemler detaylıca not edilir, en kısa zamanda müdüre aktarılır. Müdür yetkili 

birimlere rapor etmeyi ya da durumu bir süre daha gözlemleyip diğer otel personelini 

uyarmayı seçebilir. 

6. Çocuğun cinsel istismar/sömürüsüne birebir şahit olunan, mağdur/üçüncü kişiler 

tarafından bildirilen, veya müdahale edilmezse suçun işleneceğine dair kuvvetli şüphe 

duyulan durumlarda derhal harekete geçilir, en yetkili görevliye ve kolluk kuvvetlerine 

haber verilir. Bu esnada,çocuk koruma altına alınır, istismarcı geçici olarak yakalanır, 

deliller bozulmamaya çalışılır. 

7. Seyahat sektöründe çocuğun cinsel istismar /sömürüsünün en belirgin belirtileri 

arasında

│Bilet kesilirken çocuğun kimliğinin verilmesinden kaçınılması, sahte kimlik verilmesi

│Çocukla yetişkin arasında akrabalık ilişkisine benzemeyen hal ve hareketler, bildirilen 

akrabalık durumuna uygun olmayan yaş farkı

│Çocuğun ürkek hal ve hareketleri, diyalogdan kaçınması, yaşına uymayan kıyafet ve 

makyaj, mevsime ve ortama uymayan kıyafetler, şüpheli dövmeler 

│Çocuğun okulda olması gereken saatlerde veya geç saatlerde bar, masaj salonu, otel 

gibi yerlere getirilmesi/götürülmesi 

│Çocuğun nereden gelip nereye gittiğinin tam olarak farkında olmayışı, veya tam 

tersine önceden tembihlenmiş cevaplar vermesi gösterilebilir.

8. Şüphe uyandıran durumlarda yolcu ve çocuk ile ilgili gözlem ve bilgiler akılda tutulur/

not alınır ve mümkün olan en kısa zamanda polise bildirilir. Çocuğun seyahatte tek olduğu 

durumlarda yardım teklif edilir, çocuğa karşı suçlayıcı, yargılayıcı ifadeler kullanılmadan 

ailesine veya polise götürmek teklif edilir. 

9. Seyahatte çocuğun cinsel istismarı/sömürüsüne şahit olunan durumlarda, çocuğun, 

şoförün (ve varsa diğer yolcuların) can güvenliğini tehlikeye atmadan mümkün olan en 

kısa zamanda polise veya çocuk polisine bildirilir. 



64



65TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇOCUK HAKLARININ KORUNMASI EL KİTABI

V. TURİZM VE SEYAHATTE ÇOCUĞUN CİNSEL 
İSTİSMAR VE SÖMÜRÜSÜNÜN ÖNLENMESİ 

Bu el kitabının bir önceki bölümü turizm ve seyahatte çocuğun cinsel istismarı 
ve sömürüsü ile karşılaşıldığı veya bu suçlardan şüphe duyulduğu durumlarda 
ilgili personelin çocuğu korumak ve suçu ihbar etmek adına yapması gerekenleri 
aktarmıştır. Çocuklara karşı işlenen bu ağır suçlara zamanında ve yerinde müdahale 
önemli olduğu kadar, cinsel istismarın ve sömürünün turizm ve seyahatte 
gerçekleşmemesi için kurumsal politikalar geliştirmek ve kapsamlı önlemler almak 
da bir o kadar önemlidir. 

Bu noktadan hareketle, 1990’lı yılların ortalarından itibaren uluslararası alanda hem 
hükümetlerin hem de özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin girişimleriyle turizm 
ve seyahatte çocuğun cinsel istismar/sömürüsünün etkin bir şekilde önlenmesine 
dair bir dizi çalışmalar yapılmış, etik ilkeler ve davranış kuralları geliştirilmiştir. Bu 
gelişmelerin sağlanmasında, Dünya Turizm Örgütü’nün yanı sıra ECPAT’ın katkısı 
yadsınamaz. 

ECPAT (Çocuk Fuhuşuna, Pornografisine ve Cinsel Amaçlı Çocuk Ticaretine Son)  
çocukların ticari amaçlı cinsel sömürüsüne son vermek amacıyla oluşturulmuş 
bir ağdır.  1990 yılında Asya ülkelerinde çocuklarla cinsellik amaçlı turizme 
karşı bir kampanya olarak başlatılan ECPAT, sonraki yıllarda konu ile ilgili artan 
farkındalık ve kazanılan ivme ile birlikte 1996’da salt bir kampanya olmaktan 
çıkarılarak uluslararası sekretaryası Tayland’ın Bangkok kentinde bulunan kayıtlı 
bir hükümet dışı kuruluş statüsüne kavuşturulmuştur. Bugün 88 ülkede 98 üye 
kuruluşu ile faaliyet gösteren ECPAT çocukların ticari amaçlı cinsel sömürüsünün 
sonlandırılması adına hükümetlere teknik destekten, konu ile ilgili araştırma ve 
savunuculuğa kadar birçok alanda çalışmalarını yürütmektedir.  

Uluslararası Çocuk Merkezi,  ECPAT’ın Türkiye’deki yerel ortağı olup,  2008 
yılında ECPAT desteği ile  oluşturulan Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile 
Mücadele Ağı’nın sekreterya görevini üstlenmektedir.  Bünyesinde 81 sivil toplum 
örgütünü bulunduran Ağ, Türkiye’de çocuk satışı, çocuk fuhuşu, pornografisi 
ve çocuğa yönelik her türlü ticari cinsel sömürünün ortadan kaldırılmasını 
sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmaktadır.
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Çocuk cinsel istismarı ve sömürüsünün önlenmesine yönelik girişimler giderek çok 
daha fazla ülkeden ilgi görmüş, aynı zamanda turizm sektöründen beklenenler 
giderek daha somut hale gelmiştir. Bu kapsamda turizm sektörünü en yakından 
ilgilendiren ve en kapsamlı doküman Turizm ve Seyahatte Çocukların Korunması 
Davranış Kurallarıdır. 

Turizm ve Seyahatte Çocukların Korunması Mesleki Davranış 
Kuralları  (The Code) 

The Code Nedir?

Davranış Kuralları, çocukların cinsel istismarı ve sömürüsünün önlenmesi için turizm 
işletmeleri açısından farkındalık yaratan, buna yönelik araçlar ve destek sağlayan 
sektör odaklı bir sorumlu turizm girişimidir. 

1996 yılında ECPAT, İsveç tur operatörleri ve DTÖ ortaklığında oluşturulan 
Davranış Kuralları, 1998’de AB, UNICEF ve İsviçre hükümetlerinin katkılarıyla 
faaliyete geçmiştir. 2004 yılından itibaren Davranış Kuralları daha kurumsal bir hale 
getirilmiştir ve ‘The Code’ adında uluslararası bağımsız bir kuruluş olarak faaliyet 
göstermektedir. 

Her türlü turizm ve seyahat işletmeleri (oteller, seyahat acenteleri, havayolları vb.) 
olduğu gibi bu alanda çalışan sivil toplum örgütleri ve sektörü temsil eden birlikler, 
federasyonlar da The Code’a üye olabilmektedir. 

Halihazırda dünya çapında 60 ülkeden 1300’ü aşkın üyesi olan The Code’un üyeleri 
arasında Türkiye’de faaliyet gösteren Accor, Carlson, Hyatt, Wyndham otel grupları 
da bulunmaktadır.

The Code üyeliği nasıl işler?60 

Turizm alanında faaliyet gösteren kurum ve şirketler www.thecode.org/join adresi 
üzerinden kolayca üyelik başvurusu yapabilirler. 

Kurum ve şirketlerin 6 temel kriteri yerine getirerek Davranış Kurallarını 
benimsemeleri beklenir: 

1. Çocukların cinsel sömürüsüne karşı kurumsal politika ve kurallar oluşturmak 

60 The Code, http://www.thecode.org/about/,  (Ulaşım Tarihi:10.01.2019).
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2. Çalışanların eği│ti│lmeleri: çocuk hakları, cinsel sömürünün önlenmesi ve 
kuşkulanılan durumların nasıl bildirileceği konularında eğitim 

3. İş sözleşmeleri│nde bu konuya yer vermek: çocukların cinsel sömürüsünün 
ortaklaşa kınanması ve böyle durumlara sıfır toleransla yaklaşılmasının iş 
sözleşmesinde açıkça yer alması 

4. Misafirlere ve seyahat edenlere bi│lgi│ sağlanması: çocuk hakları, ihmal, 
istismar ve sömürünün önlenmesi ve kuşkulanılan durumların nereye ve nasıl 
bildirileceği konularında bilgi verilmesi 

5. Çocukların cinsel sömürüsünün önlenmesinde  destek, i│şbi│rli│ği│ ve sektördeki│ 
paydaşların katılımını sağlama 

6. Şirketin kuralların uygulanmasına ilişkin yıllık raporlar oluşturulması  

Bu kriterleri yerine getiren ve dolayısıyla Davranış Kurallarını benimseyen kurumların 
üyeliği kabul edilir. 

The Code’a katılmanın yararları nelerdir?61 

Rekabet avantajı: Davranış Kuralları, özel olarak turizm sektörü için tasarlanmış, 
çocuk koruma alanında uluslararası ölçekte tanınmış ve ödül kazanmış bir araçtır. 
“Davranış Kuralları”nı benimseyen şirketler turizm sektöründe öncü işletmelerden 
biri konumuna gelecektir. 

Müşteri memnuniyeti: Çocukların korunması alanında aktif ve öncü şirketlerin 
müşteri memnuniyeti artar. Bu artış ileride tekrar tercih edilmeyi ve iyi reklam 
sayesinde daha çok müşteri potansiyelini beraberinde getirir. 

Olası risklerin azaltılması: Davranış Kurallarının benimsenmesi, şirketlerin kendi 
faaliyet alanında çocuk cinsel sömürüsünün önlenmesi için atılabilecek en etkili 
adım olacaktır. 

Öncü kurumlarla bağlantı:  Davranış Kurallarını benimseyen şirketler, çocukların 
cinsel sömürüsüne son verme kararlılığı sergileyen, 60’ı aşkın ülkeden 1.300 kadar 
şirketin oluşturduğu ve giderek genişleyen bir ağa katılmış olurlar. Bu ağa katılım 
ileride uluslararası düzeyde kurulacak ortaklıkların yolunu açabilir. 

61  The Code,  http://www.thecode.org/join/, (Ulaşım Tarihi:10.01.2019).
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Davranış Kuralları Kriterleri62

Yukarıda belirtildiği gibi davranış kurallarını hayata geçirmek için 6 önemli kriter 
bulunmaktadır. Bu kısım hem kriterlerin gereklerini açıklamakta hem de yerel ve 
uluslararası alanda iyi uygulama örneklerini göstermektedir. 

1. Çocukların cinsel sömürüsüne karşı kurumsal politika ve kurallar 
oluşturmak 

Cinsel istismar ve sömürüyü etkin bir şekilde engellemede en önemli adımlardan 
biri şirket tarafından kapsamlı bir politika ve personelin uyması gereken kurallar 
geliştirmektir. 

Bu şekilde hazırlanan politika ve kurallar:  

Hem kurum içi hem de kurumun müşteri ve ticari ilişkilerinde çocuk cinsel 
istismarı ve sömürüsüne karşı duruşta açık ve net bir niyet bildirimi niteliği taşır;

Konu ile ilgili farkındalık yaratır ve kurumu, personeli ve müşterileri harekete 
geçmeye teşvik eder. 

Çocuk cinsel istismarı ve sömürüsünü önleme alanında uzun soluklu, yapıcı ve 
sonuç almaya yönelik çalışmaların temelini oluşturur.63 

Bu kapsamda The Code kurumsal politikalar geliştirilirken aşağıdaki noktaların 
politikalara dâhil edilmesini önerir64:

Otel tüm personeline çocuk cinsel istismarı ve sömürüsünün engellenmesine 
dair eğitim verilmeli, personelin konu ile ilgili farkındalığı artırılmalıdır. 

Otelin tesisleri, kaynakları ve ekipmanı çocukların cinsellik amaçlı kullanıldığı 
materyallerin izlenmesi, kaydedilmesi ve dağıtımında kesinlikle kullanılmamalıdır. 

Yanında bir çocuk ile giriş yapan her misafirden çocuğun kimliği de istenmelidir. 

Kimlik verilmemesi halinde çocuk otel tesislerine kabul edilemez. Böyle bir 

62 The Code, http://www.thecode.org/about/,  (Ulaşım Tarihi:10.01.2019).
63 The Code, (2014), Example Child Protection Policy and Procedures
64  The Code, (2014), Example Child Protection Policy and Procedures.
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durumda misafirin fikrini değiştirip başka bir otele rezervasyon yapmak için 
yardım istemesi halinde talebi reddedilir. 

Otel personeli görevleri esnasında karşılaştıkları şüpheli durumları veya şahit 
oldukları istismar ve sömürü vakalarını derhal birim müdürlerine iletir.  Müdürler 
de suçu veya şüpheyi yetkili makamlara bildirir.

Sentido Turan Prince

Çocuk Haklarını Koruma ve İstismarın Önlenmesi Politikası

Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların 
doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel, psikolojik 
veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden 
tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır. 

Çocuk istismarı, fiziksel ya da psikolojik olarak bir çocuğa bir yetişkin 
tarafından kötü davranılmasıdır. Ayrıca çocuklara kötü muamele çocuk 
istismarı ile çoğu zaman eş anlam taşır. 

Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarını şöyle tanımlar: “Çocuğun sağlığını, 
fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya 
da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek uygulanan tüm davranışlar 
çocuğa kötü muameledir.“ 

Politikamız gereği; 
0-12 yaş altı küçük çocuklarınızı odanızda yalnız bırakmamanızı, 
0-12 yaş altı çocuklarınızı havuzlarda ve sahilde yalnız bırakmamanızı, 
0-12 yaş altı küçük çocuklarınızın asansörlere yalnız binmelerine izin 
vermemenizi, 
Otelde yabancı kişilere çocuklarınızı teslim edip ,otel dışına çıkmamanızı, 
Mini clube teslim etmiş olduğunuz çocuklarınızı yine kendiniz teslim 
almanızı, 
18 yaş altı çocuklarınızın alkol kullanımına izin vermemenizi, 
Çocuk haklarına saygı göstermenizi, 

İyi Uygulama Örneği 
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İyi Uygulama Örneği 

Çocuk ihmal ve istismarına yönelik davranışlarda bulunmamanızı, 
Çocuk haklarına ve istismarına yönelik aykırı davranışta bulunan kişileri 
yönetime bildirmenizi, 

Siz değerli misafirlerimizden rica ediyoruz.
 
Çocuk haklarını koruma konusunda ulusal ve uluslararası belirlenen kanunlar 
gereği çocuk istismarının cezai yaptırımı ve hapis cezası vardır.

http://www.turanprince.com.tr/sentido/media-center/cocuk-haklarini-
koruma-ve-istismar-onleme-politikasi.pdf

La Blanche Resort and Spa, Bodrum

Bütün çocuklar, yaşı, cinsiyeti, dili, dini inançları, etnik kökeni her ne olursa 
olsun, herhangi bir taciz ve suistimalden korunma hakkına sahiptir.

Tesisimizde çocuk ve ergenlere karşı herhangi bir ticari cinsel sömürüye 
izin verilmez.

Personel, yanlış ve kötü uygulamalar halinde yasalar ve alınan riskler 
konusunda duyarlı hale getirilir.

Çocuklarla çalışan personel mükemmel bir rol modeli olmalıdır ve işletme 
gençlerden oluşan bir işletme dahi olsa sigara ya da alkol içmemeyi de 
içerir,

Çocuklarla çalışan personel, çocuklarla çalışmalarına izin verilmeden önce 
gözden geçirilmelidir.

Tüm personele çalışma sorumlulukları ve şüpheli, kötü uygulamalar veya 
tacizle ilgili herhangi bir endişe varsa bildirmeleri gerektiği anlatılmalıdır.

Bu suçların önlenmesi için hükümet ve sivil toplum örgütleri ile 
yürürlükteki kanunlara uygun şekilde çalışılır. Kaçınılması gereken 
uygulamalar:
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Bu tesiste ,
18 yaşından küçüklere alkollü içecek hizmeti ve sunumuna,

Fiziksel veya cinsel kışkırtıcı oyunlara çocukların ve gençlerin girmesine,

Eğlenceli de olsa, genç bir kişiye cinsel açıdan müstehcen tavır alınmasına,

Ebeveynlerin izni olmadan, çocukların fotoğrafının ya da filminin 
çekilmesine izin verilmez. Otelin tüm çalışanlarının otel içi veya dışında 
kaydedilen herhangi bir kötü faaliyetten şüphelenmeleri halinde bunu 
bildirmeleri ve rapor etmeleri sorumlulukları vardır. Bu doğrultuda,

Tüm personel duydukları veya gördüklerini detaylı şekilde toparlayıp, bir 
üst yöneticisini hemen aramalıdır.

Bunun ardından daha üst yönetici, sonraki adımların bir üstünü aramak mı 
yoksa yetkilileri bilgilendirmek mi olduğuna karar verecektir.

Kısaca, insan olarak, çocuk ve ergenlerimizi tüm profesyonel ya da kişisel 
sömürü şekillerinden korumayı taahhüt ederiz.

http://www.lablanchehotel.com/?menu=alt-sayfa&sayfa=vizyonumuz-
kalitepolitikamiz

2- Çalışanların eğitimi  

Konaklama ve seyahat sektöründe çalışan tüm personel kurumları tarafından çocuk 
cinsel istismarı ve sömürüsün ne olduğu, karşılaşılması veya kuşku duyulması 
durumunda ne yapılması gerektiği ve önlemek için yapılması gerekenler konularında 
eğitilmelidirler. Kurumlar ilk etapta kilit görevlerdeki tecrübeli personele kendi 
astlarını eğitmek üzere eğiticilerin eğitimi vermelidir65. 

The Code websitesi üyelere online eğitim materyalleri sağlamaktadır.  

65 The Code, http://www.thecode.org/about/,  (Ulaşım Tarihi:10.01.2019).
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REWE Turizm Grubu   

Club Calimera, PrimaSOL gibi otelleri ve çeşitli seyahat acentelerini 
bünyesinde barındıran Rewe Grubu düzenli olarak personeline eğitici 
eğitimleri düzenlemektedir. Farklı otellerden müdürleri bir araya getiren 
eğitimler: 

Sömürücülerin ne gibi turizm tesislerini kullandığı,
Sömürünün çocuklar üzerinde bıraktığı etki ve uzun dönemde topluma 
yansımaları 
Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat
Turizm sektörünün istismar ve sömürüyü engellemedeki rolü ve 
sorumlulukları gibi konuları içermektedir. Eğitimler vaka çalışmaları ve 
senaryolar ile desteklenmektedir. 

Airline Ambassadors

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından da tanınan bir STK olan 
Airline Ambassadors International, birçok havayolu personeline çocuk 
sömürüsünün, özellikle de çocuk ticaretinin belirtilerini tespit etme 
ve şüphe edilen durumlarda yapılması gerekenleri içeren eğitimler 
vermektedir. Online eğitimlerin dışında, ABD, Ukrayna, İngiltere, 
Macaristan, Letonya gibi ülkelerde eğitim vermiş, eğitimler toplamda 
4000’den fazla havayolu çalışanına erişmiştir. 

http://airlineamb.org/our-programs/human-trafficking-awareness/

3- İş sözleşmelerinde çocuk istismarı ve sömürüsüne karşı madde 
eklemek66  

Konaklama ve seyahat sektöründeki işletmeler işleri gereği birçok firma ile eşya, 
yiyecek içecek ve çeşitli hizmetleri tedarik etmek amacıyla iş yapmaktadırlar. 
Davranış Kurallarının kriterlerinden biri de farklı firmalarla sözleşme imzalanırken, 

66 The Code, http://www.thecode.org/about/,  (Ulaşım Tarihi:10.01.2019).
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İyi Uygulama Örneği 

TUI Nordic

TUI Nordic İsveç, Finlandiya, Norveç ve Danimarka’da faaliyet gösteren 
bir seyahat ve turizm şirketidir. 2002 yılından itibaren otellerle yapılan tüm 
sözleşmelerine aşağıdaki madde eklenmiştir: 

‘Eğer otelinizde bir çocuğun ticari cinsel sömürüsü meydana gelirse 
ve bu sömürünün otel çalışanı veya bir aracı kurumu tarafından 
gerçekleştiğine dair bilgi TUI Nordic’e ulaşırsa, otel ile yapılan bu 
sözleşme derhal feshedilecektir. Otel veya aracı kurum, çalışanlarını bu 
sözleşmenin hükümlerine dair bilgilendireceğini taahhüt eder.’ 

mutlaka çocuk cinsel istismarı ve sömürüsüne karşı bir madde eklenmesidir. 
Bu maddede, tedarikçi firma sahibi veya çalışanlarının çocuk cinsel istismarına 
veya sömürüsüne bir şekilde karıştıkları veya aracı oldukları tespit edildiğinde 
sözleşmenin feshedileceğine dair bir ifade yer almalıdır. Otelin ilgili departmanında 
çalışan personel bu konuda özellikle bilgilendirilmelidir.

4- Misafirlere ve seyahat edenlere bilgi sağlanması67

Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi turizm sektöründe çocuğun cinsel istismar 
ve sömürüsüne sadece personel değil otelde konaklayan müşteriler veya seyahat 
eden kişiler de tanık olabilir veya belirli ibareler üzerine şüphe duyabilir. Bu 
kapsamda hem konu ile ilgili farkındalığı artırmak hem de belirti fark eden veya 
istismar/sömürüye birebir şahit olanların yapması gerekenlere dair bilgilendirici 
materyaller hazırlanmalıdır. 

Bu materyaller seyahat ve konaklamanın her aşamasında seyahat edenlere çeşitli 
formlarda iletilebilir. Örneğin;

1. Şirketle ilk temasta: Seyahat acenteleri kataloglarında, web-sitelerinde 
2. Biletin kesilmesi ile bilet üzerinde, bagaj etiketinde 
3. Seyahat esnasında: Uçak içinde gösterilen videolar, taksi ve otobüslerdeki ilan 
ve çıkartmalarda,

67  The Code, http://www.thecode.org/about/,  (Ulaşım Tarihi:10.01.2019).
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4. Konaklama esnasında: Otel lobi ve barında posterler ile odalarda broşür olarak 
iletilebilir. 

5- Kurumlarla işbirliği 

Konaklama ve seyahat şirketleri, birebir iş yaptıkları tedarikçi firmalar ve müşteriler 
dışında da kolluk kuvvetleri, STK’lar ve çevredeki esnaf ile birçok konuda iletişim 
ve işbirliği halindedirler. Davranış Kurallarının bir kriteri de bu gibi üçüncü kurum 
ve kişilerle çocuğun cinsel istismarı ve sömürüsünü engellemede karşılıklı bilgi 
alışverişinde bulunma ve işbirliği sağlamaktır. 

6- Yıllık Raporlama 

Davranış Kurallarının son kriteri ise diğer kriterlerin uygulanmasına dair The Code’a 
yıllık raporlamanın yapılmasıdır.

Raporlama yapılırken somut örnekler verilmesinin yanı sıra uygulamada karşılaşılan 
zorluklar ve nasıl üstesinden gelindiği de aktarılır. The Code’un sekretaryası 
tarafından incelenen rapor, kurumun izni ile diğer üyeler ile paylaşılır, böylece 
kurumlar arasında bilgi ve deneyim alışverişi sağlanır.  
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BÖLÜM ÖZETİ

TURİZM VE SEYAHATTE ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI VE SÖMÜRÜSÜNÜN ÖNLENMESİ

1. Çocuklara karşı işlenen bu ağır suça zamanında ve yerinde müdahale önemli olduğu kadar, 

cinsel istismar ve sömürünün turizm ve seyahatte gerçekleşmemesi için kurumsal politikalar 

geliştirmek ve kapsamlı önlemler almak da bir o kadar önemlidir.

2. 1990’lı yılların ortalarından itibaren uluslararası alanda hem hükümetlerin hem de özel 

sektör ve sivil toplum örgütlerinin girişimleriyle turizm ve seyahatte çocuğun cinsel istismar/

sömürüsünün etkin bir şekilde önlenmesine dair bir dizi çalışmalar yapılmış, etik ilkeler ve 

davranış kuralları geliştirilmiştir. 

3. Bunlardan en önemlisi Turizm ve Seyahatte Çocukların Korunması Mesleki  Davranış 

Kuralları’dır. (The Code)

4. Davranış Kuralları, çocukların cinsel istismarı ve sömürüsünün önlenmesi için turizm 

işletmeleri açısından farkındalık yaratan, buna yönelik araçlar ve destek sağlayan sektör odaklı 

bir sorumlu turizm girişimidir. 

5. Turizm ve seyahat alanında çalışan kurum ve kuruluşlar aşağıdaki 6 kriteri yerine getirerek 

Davranış Kuralları’nı benimseyebilirler.  

Çocukların cinsel sömürüsüne karşı kurumsal politika ve kurallar oluşturmak 

Çalışanların eği│ti│lmeleri│: çocuk hakları, cinsel sömürünün önlenmesi ve kuşkulanılan 

durumların nasıl bildirileceği konularında eğitim 

İş sözleşmeleri│nde bu konuya yer vermek: çocukların cinsel sömürüsünün ortaklaşa 

kınanması ve böyle durumlara sıfır toleransla yaklaşılmasının iş sözleşmesinde açıkça yer 

alması 

Misafirlere ve seyahat edenlere bi│lgi│ sağlanması: çocuk hakları, cinsel sömürünün önlenmesi 

ve kuşkulanılan durumların nereye ve nasıl bildirileceği konularında bilgi verilmesi 

Çocukların cinsel sömürüsünün önlenmesinde  destek, i│şbi│rli│ği│ ve sektördeki│ paydaşların 

katılımını sağlama 

│Şirketin kuralların uygulanmasına ilişkin yıllık raporlar oluşturulması  

6. Davranış Kuralları’nı benimsemenin kurum ve kuruluşlara sağlayacağı faydalar arasında 

duyarlı kurum imajı, rekabet avantajı, artan müşteri memnuniyeti, olası risklerin azalması ve 

öncü kurumlarla bağlantı gösterilebilir. 

7. The Code’un imzalanması tamamen firmaların gönüllük esası ile gerçekleştirdiği bir üyelik 

türüdür.. 

 Daha detaylı bilgi için : http://www.thecode.org 



76

Notlar





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


	ÖNSÖZ
	GİRİŞ 
	I. ÇOCUK HAKLARI VE ÇOCUK DOSTU TURİZM
	i. Çocuk ve Çocuk Hakları
	Neden çocuk haklarına ihtiyaç vardır?
	Çocuk hakları neleri içerir?  
	Çocuk haklarının turizm sektörü ile ne gibi bir bağlantısı vardır?  

	ii. Sürdürülebilir Turizm ve Çocuk Dostu Turizm 
	Çocuk Dostu Turizm Neleri Kapsar? 
	Çocuk Dostu Güvenli Tesisler
	Çocuk Dostu Hizmetler 
	Çocuk Dostu Kurumsal Politikalar 



	II. TURİZM VE SEYAHATTE ÇOCUKLARLA İLETİŞİM
	Turizm ve Seyahat Sektöründe Çocuklarla İletişim Neden Önemlidir?
	Çocuklarla İletişim Neden Önemlidir?
	İletişim Yöntemleri
	Sağlıklı İletişimi Engelleyen Unsurlar
	Farklı Özellikteki Çocuk Gruplarıyla Çalışmak 



	III. TURİZM VE SEYAHATTE ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDET VE İLGİLİ MEVZUAT
	Genel Tanım ve Kavramlar 
	Neden Turizm Sektörü?
	Çocuk Cinsel İstismar ve Sömürüsü Turizmde Ne Şekilde Ortaya Çıkar?
	Cinsel İstismar ve Sömürüde Bulunanlar Kimlerdir?
	Mağdurlar Kimlerdir?
	Rakamlarla Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Cinsel İstismarı ve Sömürüsü
	Çocuğun Cinsel İstismarı ve Sömürüsü ile İlgili Ulusal Mevzuat
	Adli Kurumların Görevleri 



	IV. ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI VE SÖMÜRÜSÜ İLE MÜCADELEDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ
	Cinsel İstismar/Sömürü Durumlarında Çocuklarla İletişim
	KONAKLAMA SEKTÖRÜ
	SEYAHAT SEKTÖRÜ  
	Seyahat Acenteleri̇ ve Rehberler 
	Taksi̇ler  
	Toplu Taşım İşletmeleri̇ (Otobüs, Tren, Vapur)
	Havayolları

	Turizm ve Seyahatte Çocuk Temsilcisi Kimdir?


	V. TURİZM VE SEYAHATTE ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMAR VE SÖMÜRÜSÜNÜN ÖNLENMESİ 
	Turizm ve Seyahatte Çocukların Korunması Mesleki Davranış Kuralları  (The Code) 


