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Çocukların Ticari Amaçlı Cinsel Sömürüsü (ÇTCS) çocuk 
haklarına yönelik ağır bir ihlal olup insanlığın kolektif 
saygınlığına karşı bir saldırıdır.  ÇTCS, Çocukların 
Ticari Amaçlı Cinsel Sömürüsüne Karşı Bildirge ve 
Eylem Gündemi belgesinde1 “Çocuğun, kendisine ya 
da üçüncü bir kişiye yapılan nakdi ya da ayni ödeme 
karşılığında yetişkin tarafından cinsel istismara maruz 
bırakılması” şeklinde tanımlanmaktadır.  Burada, 
“çocuğa cinsel ve ticari bir objeymiş gibi davranıldığı” 
bir süreç söz konusudur ve bu da “çocuğa yönelik bir 
tür zorlama, şiddet anlamına gelmekte olup zorla 
çalıştırmayla ve köleliğin çağdaş bir biçimiyle eş 
anlamlıdır”.  İlk kez 1996 yılında Çocukların Ticari 
Amaçlı Cinsel Sömürüsüne Karşı Dünya Kongresi’nde 
(Stockholm) küresel bir sorun olarak tanımlanan 
ÇTCS, özel girişimler gerektiren ve dünyanın dikkatini 
çeken karmaşık bir sorundur. 

ÇTCS çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilmektedir ve 
bunların her biri gerek çocuklar gerekse gerçekleştiği 
topluluklar açısından eşit ölçüde yıkıcı sonuçlar 
vermektedir. ÇTCS’nin başlıca biçimleri; çocuk fuhşu, 
çocuk pornografisi ve çocukların cinsel amaçlı 
kaçırılması/alınıp-satılmasıdır. Bu arada Çocuklara 
Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm ile çocuk evliliğinin kimi 
örnekleri de çocuk fuhşunun özel biçimleri olarak 
kabul edilebilir. 

Nedenler de çeşitlilik gösterir. Örneğin; gelir 
farklılıkları, çocuklar ile cinsel temasa yönelik talep, 
toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, silahlı çatışma, 
toplumsal tutumlar ya da aşırı tüketicilik eğilimleri 
gibi. Bireysel deneyimler ve tepkiler farklılık gösterse 
bile dünyada hiçbir ülke ÇTCS’nin çeşitli biçimlerinden 
muaf değildir. 

Son 15 yıl içinde medyada ve kamuoyunda önemli 
ölçüde gündeme gelen bir ÇTCS biçimi de Çocuklara 
Yönelik Cinsel Amaçlı Turizmdir (ÇYCAT). Bu olguya 
zaman zaman “çocukların turizmde cinsel 
sömürüsü” (TCS) de denmektedir.  Çocuklara Yönelik 
Cinsel Amaçlı Turizm çeşitli turizm merkezlerinde, 
hatta gerçek anlamda turizm altyapısı olmayan 
yerlerde bile görülebilmektedir. 

Giderek birbirine bağlanan bir dünyada ÇTCS’nün 
önlenmesi en büyük testlerden biridir ve giderek 
yaygınlaşan seyahat ve turizm sektörleri açısından 
da büyük bir sorundur. Bu kitapçığın amacı; seyahat 
edenlere, turizm işindeki profesyonellere, hükümet 
yetkililerine, ilgili HDK yöneticilerine ya da daha 
basiti ilgilenen herkese Çocuklara Yönelik Cinsel 
Amaçlı Turizm ve buna karşı mücadelede neler 
yapılabileceğine ilişkin genel bir fikir vermektir. 

Çocukların Ticari Amaçlı Cinsel Sömürüsü Nedir?
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ECPAT, çocukların ticari amaçlı cinsel sömürüsüne 
(ÇTCS) son vermek üzere birlikte çalışan kuruluşların 
ve kişilerin oluşturdukları bir ağdır.  Bugün 
ECPAT’ın bağlı kuruluşları ve grupları 70’ten fazla 
ülkede faaldir ve ÇTCS’ye karşı çeşitli programlar 
uygulamaktadır. ÇTCS’nin farklı biçimleri konusunda 
farkındalık yaratmak üzere tanıtım-savunu 
çalışmalarına odaklanan programlar, ulusal ve 
uluslararası yetkililerle birlikte politika geliştirme 
çalışmalarına katılma, cinsel sömürünün çocuk 
mağdurlarına bakım ve koruma hizmetleri sağlama, 
güç durumdaki çocuklar ya da topluluklarla birlikte 
farkındalık yaratma ve duyarlılaştırma programları 
uygulama gibi…  Birleşik bir ağ olarak ECPAT 
Uluslararası, nerede olurlarsa olsunlar çocukların 
temel haklarından birisi olan ticari amaçlı her tür 
cinsel sömürüden uzak olarak yaşamalarını sağlamak 
amacıyla çalışmaktadır. 

Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm konusu 
1990 yılındaki kuruluşundan bu yana ECPAT ağının 
odaklandığı alan olmuştur. ECPAT ağı, Tayland, 
Sri Lanka ve Filipinler gibi ülkeleri kapsayan 
Asya turizminde çocuk fuhşuyla ilgili araştırma 

bulgularının açıklanmasının ardından Çocuklara 
Yönelik Cinsel Amaçlı Turizmine karşı bir kampanya 
olarak başlatılmıştır. Tayland’ın kuzeyindeki 
Chiang Mai’de yapılan bir toplantıda ilgili kişiler ve 
kuruluşlar araştırma bulgularının ortaya koyduğu 
çarpıcı durumdan hareketle “Asya Turizminde Çocuk 
Fuhşuna Son” (ECPAT) kampanyasını başlatmışlardır.  

1996 yılına gelindiğinde, ECPAT Asya’daki iki ülkeye 
daha, bu arada Avrupa ve Amerika kıtasındaki ülkelere 
de uzanmıştı. Kısaltması aynı kalmakla birlikte ağın 
tam adı bu gelişmelerden sonra “Çocuk Fuhşuna, 
Çocuk Pornografisine ve Çocukların Cinsel Amaçlı 
Ticaretine Son” oldu. Bir kampanya olarak ECPAT 
kamuoyunun dikkatini çekip ve harekete geçirmekte 
başarılı oldu. Bu arada dünyadaki hükümetler 
de konuya eğilmeye başlarken HDK’lar da sürece 
katıldılar.   Hareketin ivmesinin giderek artmasıyla 
birlikte çocukların ticari amaçlı cinsel sömürüsüne 
karşı ilk dünya kongresi’nin 1996 yılında İsveç’in 
başkenti Stockholm’de toplanması kararlaştırıldı. 
Bu konferans, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım 
Fonu (UNICEF) ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme HDK 
Grubu işbirliğinde gerçekleştirildi. 

ECPAT Uluslararası Ağı Nedir? 

ECPAT kısaltması Çocuk Fuhşuna, Çocuk Pornografisine ve Çocukların Cinsel Amaçlı Ticaretine Son 

anlamına gelmektedir.
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Bu yol açıcı toplantıda 122 hükümet “çocukların ticari 
amaçlı cinsel sömürüsüne karşı küresel bir ortaklık 
kurma” ve kendi ülkelerinde konuyu ele alacak ulusal 
eylem planları hazırlama taahhüdünde bulundu. 
Bu adım, Stockholm Bildirgesi ve Eylem Gündemi 
olarak anılmaktadır. Önemli olan bir başka gelişme 
de ECPAT’ın salt bir kampanya olmaktan çıkarılarak 
uluslararası sekretaryası Tayland’ın Bangkok kentinde 
bulunan kayıtlı bir hükümet dışı kuruluş statüsüne 
kavuşturulması kararıydı. 

Beş yıl sonra, 2001 yılında İkinci Dünya Kongresi 
Japonya’nın Yokohama kentinde toplandı. Temsil 
edilen hükümet sayısı (134) ilk kongreye göre daha 
fazla idi (122) ve katılımcı sayısı da (3.000’den fazla) 
Stockholm kongresindekinin neredeyse iki katı 
kadardı. 

Gençliğin temsiline ve ticari amaçlı cinsel sömürüye 
karşı çabalara katılımına özellikle güçlü bir vurgu 
yapan İkinci Dünya Kongresi, farklı sektörlerden 
ortakları harekete geçirmede ve çok paydaşlı 
ortaklıklar oluşturmada başarılı oldu:  Hükümetler, 
HDK’lar, yasa uygulayıcılar, seyahat ve turizm sanayi, 
uluslararası kalkınma kuruluşları ve sivil toplum 
temsilcileri… 

Bugün ECPAT Uluslararası Sekretaryası ile ECPAT 
Uluslararası Ağı ÇTCS’nin tüm biçimlerine karşı aktif 
bir mücadele vermektedir. Ağın büyük bölümü 
kampanyalar, araştırmalar, raporlama sistemleri ve 

turizm sanayi ile işbirliği gibi yollardan Çocuklara 
Yönelik Cinsel Amaçlı Turizmini önlemeye çalışırken, 
ECPAT grupları aynı zamanda ÇTCS’nin diğer 
biçimlerine, yani cinsel amaçlı çocuk kaçırma, 
çocuk pornografisi ve çocuk fuhşu gibi olgulara 
odaklanmaktadır.  Ağ ortakları, çocukların ticari 
amaçlı cinsel sömürünün her biçiminden sürekli ve 
etkili biçimde korunabilmelerini sağlamak amacıyla 
tüm dünyada uygun kurum ve kuruluşlarla birlikte 
çalışmaktadır. 

Stockholm Bildirgesi ve Eylem Gündemi, devletlere, 
toplumun tüm kesimlerine, ulusal, bölgesel ve 
uluslararası kuruluşlara çocukların ticari amaçlı 
cinsel sömürüsüne karşı harekete geçme çağrısında 
bulunmaktadır. Bu çağrı, özellikle İşbirliği ve 
Eşgüdüm, Önleme, Koruma, Tedavi, Toplumla 
Yeniden Bütünleşme ve Gençlerin Katılımı gibi 
alanlara odaklanmaktadır. 
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Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm, çocuklarla 
cinsel temas amacıyla kendi yaşadığı yerleşimden, 
bölgeden ya da ülkeden ayrılarak başka yerlere giden 
bir kişinin çocukları cinsel yönden sömürmesidir. 
Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm eyleminde 
bulunan turistler kendi ülkelerinde seyahat edenler 
olabileceği gibi uluslararası turistler de olabilir. 
ÇYCAT’de çoğu kez çocuklarla teması kolaylaştıran 
kalacak yer, ulaşım ve turizmle ilgili hizmetler söz 
konusudur ve suç işleyen kişi bu sayede çevredekiler 
tarafından pek fark edilmeme gibi bir avantaja 
sahiptir. 

Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizmde cinsel temas 
amacıyla çocuğa ya da üçüncü bir tarafa para, giyecek, 
yiyecek ya da başka şeyler teklif ve temin edilmesi söz 
konusudur. ÇYCAT çeşitli mekânlarda gerçekleşebilir: 
“Kırmızı ışıklı” bölgelerdeki genelevler, kentsel, 
kırsal mekânlar ya da sahillerdeki beş yıldızlı oteller 
gibi… Ayrıca, örneğin “hazırlanma” dönemi uzun 
da sürebilir. Burada kast edilen, ÇYCAT suçlusunun 
zayıf durumdaki bir çocukla yakınlık kurması, çocuğu 
cinsel anlamda sömürmeden önce onun güvenini 
kazanmasıdır. Diğer durumlarda Çocuklara Yönelik 
Cinsel Amaçlı Turizm eyleminde bulunan turistler 
cinsel hizmetleri doğrudan doğruya çocuğu sömürü 
koşullarında elinde tutan ve onu turiste sunan 
üçüncü bir taraftan satın almaktadır. 

Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm eyleminde 
bulunan turistler arasında toplumun çeşitli 
kesimlerinden her tür insan yer alabilmektedir. Evli 
ya da bekâr, erkek, kadın, zengin turistler ya da 
dar bütçeleri ile seyahat edenler. Yaygın bir yanlış 
kanı da Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm 
eyleminde bulunan turistlerin hepsinin orta yaşlı ya 
da yaşlı erkekler oldukları yolundadır. Genç turistlerin 
açıkça çocukları cinsel anlamda sömürme amacıyla 
seyahatlere çıktıkları bilinmektedir. Çocuklara Yönelik 
Cinsel Amaçlı Turizm eyleminde bulunan turistler 
yabancılar olabildiği gibi kendi ülkelerinde seyahat 
eden yerli turistler de olabilir. Çocuklara Yönelik 
Cinsel Amaçlı Turizm eyleminde bulunan turistlerden 
bazıları özel olarak çocuklara yönelirken, aralarından 
çoğu genellikle çocukları tercih etmeyen, ancak fırsat 
çıktığında bundan da yararlanmaya bakan kişilerdir. 

Bu tür bir sömürü dünyanın herhangi bir yerinde 
görülebilir ve bundan muaf herhangi bir ülke ya 
da turistik varış yeri söz konusu değildir. Aslında 
Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm (ÇYCAT), ilk 
noktadaki yetkililerin, turizm sanayinin ve çocuk 
hakları kuruluşlarının engellemeleri nedeniyle 
buradan başka bir yere de kayabilir. ÇYCAT’den 
etkilenen belirli turizm merkezlerinde çocuk koruma 
mekanizmaları da arttığından, komşu noktaların da 
risk altına girebileceği unutulmamalıdır. 

Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm Nedir? 
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Genellikle, medyadan ya da ilgili kişilerden ÇYCAT 
rakamları ve istatistikleri istenir. Ne var ki, ÇYCAT 
konusunda mağdur çocukların ve Çocuklara Yönelik 
Cinsel Amaçlı Turizm eyleminde bulunan turistlerin 
sayıları hakkında sağlıklı veriler elde etmek güçtür. 
Sağlıklı verilerin elde edilmesini engelleyen çeşitli 
faktörler söz konusudur.

Bir kere, ÇYCAT yasa dışı bir etkinlik olduğundan çoğu 
durumda gizlidir ya da işin içinde örgütlü suç grupları 
vardır. İkincisi, çocuklar ile cinsellik hala tabu olarak 
görülen bir konudur. Dünyanın birçok bölgesinde 

belli başlı paydaşlar böyle bir durumun söz konusu 
yerin itibarını sarsacağı ve turizmin gelişmesini 
engelleyeceği korkusuyla durumun varlığını inkâr 
ederler ya da önemsiz sayarlar. Ayrıca, hükümette, 
medyada, yasal uygulama mekanizmalarında ve 
genel olarak toplumda yer alan başlıca aktörlerde 
konuya ilişkin genel bir anlayışsızlığın ve kafa 
karışıklığının bulunduğunu da eklemek gerekir. 
Nitekim Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm 
kapsamındaki pek çok durum yanlış olarak çocukların 
cinsel sömürüsü, fuhuş ya da pedofili vakaları olarak 
sınıflandırılmaktadır. 

Nerelerde oluyor?

Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm gelişme halindeki bir olgudur.  Son 15 yıldır belirli varış noktalarında 
sürekli vuku bulan bir sorun olarak kayıtlara geçirilmekle birlikte başka yerlerde henüz yeni ortaya çıkmaktadır. 
Bu bölümde, ‘klasik’ ya da uzun süredir etkilenen turistik yerler ile birlikte çocuk Çocuklara Yönelik Cinsel 
Amaçlı Turizm eyleminde bulunan turistlerin yeni yöneldikleri yerler belirlenmektedir. 
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Meksika
Uzun süredir popüler bir cinsellik amaçlı turizmi 
yeri olarak görülen Meksika bugün de önemli bir 
çocuk fuhşu sorunuyla karşı karşıyadır. Devlet Aile 
Gelişim Sistemi tarafından 2005 yılında yapılan bir 
tahmine göre fuhuş mağduru çocuk sayısı 20 binin 
üzerindedir. Bu alanda en fazla öne çıkan yerler ise 
Tijuana, Acapulco, Cancún ve Guadalajara gibi turizm 
merkezleridir2. Amerikalı Çocuklara Yönelik Cinsel 
Amaçlı Turizm eyleminde bulunan turistleryle ilgili 
çeşitli araştırmalar sonucunda yetkililer Meksika’da 
işlenen suçlara yönelmiştir: 2003 ve 2006 yılları 
arasında Amerikalıların karıştıkları 50 Çocuklara 
Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm olayından 18’i (ya da 
yüzde 36’sı)3 Meksika’da gerçekleşmiştir. 

Kolombiya
Uzun süren iç savaş, insan kaçırmalar ve yüksek 
suç oranıyla bilinen Kolombiya turizmle pek fazla 
ilişkilendirilmemiştir. Ne var ki Kolombiya’ya gelen 
yabancı turistler vardır ve bunların arasından sahildeki 
Cartagena kenti ile başkent Bogotá’da çocuklarla 
cinsellik işine karışanlar da çıkmaktadır. HDK’ların, 
UNICEF’in ve resmi yetkililerin ortak tahminlerine göre 
Kolombiya’da ÇTCS mağduru çocuk sayısı 20 ile 35 bin 
arasındadır4.  İklim koşulları nedeniyle dünyanın her 
yerinden turist çeken Cartagena’da fuhuş sanayiinde 
sömürülen 1.500 kız ve erkek çocuk olduğu tahmin 
edilmektedir ve yabancı turistlerin fuhuş sektöründe 
çocuk peşinde koştukları açıkça görülebilmektedir5.  
Durum giderek daha kötüleştiğinden Cartagena’daki 
yetkililer kentteki ÇTCS’ye karşı mücadele için bir 
plan hazırlamışlardır.

Bölgelere Göre Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm
Tüm dünyada ne kadar çocuğun ticari amaçlı cinsel sömürü mağduru olduğuna ilişkin bir tahminde bulunmak 
güçtür. Bu çocukların arasından ne kadarının özel olarak ÇYCAT mağduru olduğunu kestirmek ise daha da 
güçtür. Bununla birlikte, turizm merkezlerindeki ÇTCS mağduru çocuklar ve belirli merkezlerdeki risk altındaki 
çocuklar hakkında istatistiklere atıfta bulunmak mümkündür. Aşağıdaki bölgesel örnekler geçmişteki ve 
hâlihazırdaki ÇYCAT merkezleri hakkında bilgi vermektedir. 

Amerika Kıtası
Kuzey, Orta ve Güney Amerika ülkeleri, farklı yollardan ve farklı derecelerde olsa bile ÇYCAT’ine sahne olmuştur. 
Bölgede ÇYCAT genellikle sanayileşmiş ülkeden gelişmekte olan ülkeye örüntüsü izlemiştir. Başka bir deyişle, 
burada söz konusu olan Kanada ve ABD yurttaşlarının zenginliklerini kullanarak ÇTCS amacıyla Orta ve Güney 
Amerika ülkelerine gitmeleridir. Bölgedeki kimi noktalar bu olguya 20 yılı aşkın zamandır tanık olurken Kolombiya 
gibi ülkelerde bu durum henüz yeni yeni ortaya çıkmaktadır. 
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Kenya 
Yakınlardaki bir UNICEF araştırması Kenya’daki 
ÇYCAT’nin kapsamı ve görünümleriyle ilgili ayrıntıları 
ortaya koymuştur. Malindi, Mombasa, Kilifi ve Diani 
gibi kıyı kentlerinde sayıca 10 binden 15 bine kadar 
yaşları küçük kızın turistler tarafından sömürüldüğü 
belirtilmektedir6.  Bir başka tahmine göre 12-14 
yaş grubundan 30 bin kadar kız otellerde ve özel 
villalarda cinsel sömürüye maruz kalmaktadır7. 
Bu işe karışanların ülkeleri, başka yerlerde 
genellikle görülenin tersine sömürgeci geçmişi 
yansıtmamaktadır ve işin içinde bölgeden turistler de 
yer almaktadır.  UNICEF araştırmasına göre ÇYCAT’ine 
en fazla karışanlar arasında İtalyanlar (yüzde 18), 
Almanlar (yüzde 14) ve İsviçreliler (yüzde 12) yer 
almaktadır ve bunları Uganda ve Tanzanya’dan gelen 
turistler izlemektedir8.  

Gana
Gana’ya giden Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm 
eyleminde bulunan turistler buradaki hukuksal 
ve sosyal koruma zayıflığının güç durumdaki 
çocuklara daha kolay ulaşmalarına yarayacağının 
farkındadırlar. Bir ÇYCAT eyleminde bulunan turist 
ile yapılan görüşme, cinsel temas için çocuklara 
“yiyecek, giyecek ve başka şeyler” verildiğini ortaya 
koymaktadır9.  Bu görüşmenin yapıldığı kişi, Gana 
ile tarihsel, coğrafi ya da ekonomik yakınlığı ve 
ilişkisi olan bir ülkeden gelmeyip Amerikalı idi. 
Dolayısıyla, cinsellik amaçlı turiste hitap eden, 
varlıklı durumundan hareketle sömürebileceği güç 
durumdaki çocuklara ulaşma kolaylığıdır. 

Afrika
Pek çok Afrika ülkesi yabancı yatırımları çekmek ve altyapı gelişimi için kaynak bulmak amacıyla turizmi teşvik 
etmiştir. Bir yanda bu teşvik, diğer yanda turist gönderen ülkelerin Afrika’ya yeniden odaklanmaları Afrika 
kıtasında turizmi gerçekten canlandırmıştır; ancak, tahmin edilebileceği gibi bu canlanmaya ÇYCAT’deki artış da 
eşlik etmiştir. Sorun Fas ve Senegal gibi, Afrika’nın kuzeyindeki ve batısındaki çeşitli ülkelerle ilişkilendirilmişken, 
göründüğü kadarıyla kıtadaki diğer ülkeler ve bölgeler de çocuklarla cinsellik arayan turistleri çekmektedir ve 
bunların arasında aşağıdaki Kenya örneğinde görüldüğü gibi bölgedeki ülkelerden gelen turistler de vardır. 
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Filipinler
Filipinler uzunca bir süredir çocuklarla cinsellik 
arayışı içinde olan yabancı yetişkinlerin yerleşik 
hedeflerinden biri durumundadır ve bu ülkeye 
ÇYCAT bağlamındaki ‘geleneksel’ varış noktalarından 
biri olarak bakılmaktadır. ÇTCS ve ÇYCAT’ine ilişkin 
tahminler, ülkenin tümünde 100 bin kadar fuhuş 
mağduru çocuk olduğu yönündedir ve yalnızca 
büyükşehir Manila’daki fuhuş mağduru çocuk 
sayısının 20 bin kadar olduğu belirtilmektedir10. 
Filipinler medyanın ve çocuk hakları savunucularının 
odağı haline gelmiştir ve yabancı turistlerin çocuklara 
yönelik cinsel suçlar nedeniyle tutuklandıkları 
durumlara sıkça rastlanmaktadır. 

Moğolistan
Moğolistan’da turizm hızla gelişmektedir. 2004 
yılında Moğolistan’a gelen turist sayısı yüzde 44 
artmıştır11. Bu turistlerin çoğu yasalara saygılı kişiler 
olsa bile gelen turist sayısındaki artış Çocuklara 
Yönelik Cinsel Amaçlı Turizmine ilişkin kaygıların 
artmasına yol açmıştır. ECPAT grupları 2006 yılında 
bölgesel ölçekte bir araya geldiklerinde, yabancı 
uyruklu kişilerin başka turistler çekmek amacıyla 
Moğolistan’da cinsel sömürü içerikli birtakım işler 
kurduklarını tespit etmiştir12.  ECPAT Moğolistan, 
diğer çocuk hakları kuruluşları ve Moğolistan turizm 
acenteleri ile işbirliği halinde, Moğol çocuklarla 
cinsel temasın yasa dışılığı konusunda farkındalık 
yaratıcı materyalleri geniş bir kesime dağıtarak –
karşı harekete geçmiştir. 

Asya

Asya, özellikle Güneydoğu Asya ve Güney Asya’daki kimi ülkeler, başka bölgelerden çok daha fazla ve uzun 
süredir ÇYCAT turistlerinin hedefi olagelmiştir. Kısmen halen mevcut ‘fuhuş endüstrileri’ nedeniyle Tayland ve 
Filipinler sıklıkla ÇYCAT ile ilişkilendirilmektedir. Bununla birlikte son dönemde Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı 
Turizm eyleminde bulunan turistlerin yöneldikleri yerler olarak ön plana çıkan başka ülkeler de vardır: Tayland’da 
bu sorunun çözümüne yönelik yoğun çabaların bir sonucu olarak Kamboçya ve Vietnam’ın ÇYCAT’inin başlıca 
merkezleri olarak öne çıktığı belirtilmektedir. Moğolistan gibi ülkeler de çocukların turistler tarafından istismarına 
ilişkin olayların artışına tanıklık etmiştir ve bu da çocukların turizm sektöründeki cinsel sömürüsünün siyasal, 
ekonomik ve toplumsal gelişmelerle birlikte mekân olarak kayabildiğini göstermektedir. 
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Rusya
Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana, cinsel 
amaçlarla kaçırılan çocukların kaynağı ve geçiş 
noktası olarak Rusya’dan sıkça söz edilmekte, 
ayrıca bu ülke yoğun çocuk pornografisi üretimiyle 
ilişkilendirilmektedir. Bunlarla birlikte, Çocuklara 
Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm de ÇTCS’nin başlıca 
biçimlerinden biri olarak son dönemde öne 
çıkmıştır. Rusya’nın kuzey ülkelerine yakın olan 
kuzeybatı bölgesi kimi Çocuklara Yönelik Cinsel 
Amaçlı Turizm eyleminde bulunan turistlerin hedefi 
olmuştur. Ülke dışı hukuk kapsamında yargılanan ilk 
Finlandiya yurttaşı Vyborg kentinde işlenen suçlar 
nedeniyle hüküm giymiştir14. Yapılan tahminlere 
göre Moskova’da fuhuş mağduru çocuk sayısı 20-
30 bine ulaşmıştır ve çocukları sömüren batılı 
Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm eyleminde 
bulunan turistlerin karıştığı çeşitli vakalar gündeme 
gelmiştir15.  

Estonya
Batı Avrupa ülkeleri ile daha yakın temas ve 
turizmdeki gelişme sonucunda Estonya Batıya 
insan kaçakçılığı ve turizm sektöründe çocukların 
giderek yaygınlaşan cinsel sömürüsü gibi önemli 
sorunlarla karşılaşmıştır. Çocukların cinsel sömürüsü 
bağlamında çeşitli olaylar nedeniyle 2004 yılında 
kendi ülkesinde 2 yıl 10 ay hapse mahkûm edilen 
bir Finlandiya yurttaşının durumu Çocuklara Yönelik 
Cinsel Amaçlı Turizmin bölgesel özelliğini ortaya 
koymaktadır16. Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı 
Turizmin ne ölçüde yaygın olduğu bilinmemekle 
birlikte, başta Rusya, Birleşik Krallık ve diğer Avrupa 
ülkeleri olmak üzere turistlerin varlığı Çocuklara 
Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm açısından kayda değer 
bir durumdur.

Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu

Bölgesel bir blok olarak Doğu Avrupa Sovyetler Birliği’nin çözülmesinden sonra özellikle çocukların cinsel 
amaçlarla kaçırılmaları şeklinde olmak üzere çocukların ticari amaçlı cinsel sömürüsünde artışa tanık olmuştur. 
Rusya, Çek Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler, çocuk ticareti, çocuk pornografisi ve çocukların cinsel sömürüsü 
kapsamındaki diğer olguları ilk kez deneyimleyen ülkeler arasındadır. Ancak bu ülkeleri kısa süre sonra bölgedeki 
diğerleri izlemiştir ve bölge, turizmdeki hızlı gelişmeyle birlikte ÇYCAT için açık hale gelmiştir. ÇYCAT bu örnekte 
büyük ölçüde bölgesel temellidir: Batı Avrupalılar çocukları sömürmek üzere Doğu Avrupa’ya gitmektedir. Estonya 
örneğinde (aşağıda) olduğu gibi kimi durumlarda komşu ülkelerin yurttaşları da işin içindedir. Güneydoğu 
Avrupa da cinsel amaçlı turizmde artışa tanık olmuş, bu arada özellikle Bulgaristan ÇYCAT noktası olarak ön 
plana çıkmıştır 13. 
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1) Fırsatsal Çocuklara Yönelik Cinsel 
Amaçlı Turizm eyleminde bulunan 
turistler

Bu gruptakiler, deneyimleyerek ya da turist olmanın 
getirdiği anonimlik ya da cezalandırılamazlık 
durumundan yararlanarak çocukları istismar eder. Bu 
kişilerin cinsel yönelimleri yalnızca çocuklara yönelik 
değildir. Çoğu örnekte fırsatsal turist fazla ayrım 
gözetmeyen bir ÇYCAT eyleminde bulunan biridir, 
kendisine 18 yaşından küçük biriyle ilişki kurması 
teklif edilir, o da kabul eder. Çocuklara Yönelik 
Cinsel Amaçlı Turizm eyleminde bulunan turistlerin 
çoğunluğunu bu tür fırsatsal turistler oluşturur. 

2) Tercihli Çocuklara Yönelik Cinsel 
Amaçlı Turizm eyleminde bulunan 
turistler

Bu kişilerde çocuklara yönelik aktif bir tercih söz 
konusudur. Bu kişiler kendileri gibi yetişkin kişilere 

cinsel yönelim duyma kapasitesine hala sahiptirler, 
ancak cinsel temas için gene de küçük yaştakileri 
ararlar. Tercihli Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı 
Turizm eyleminde bulunan turistler genellikle yeni 
ergen ya da ergen çocukları ararlar. Tercihli ÇYCAT 
eyleminde bulunan turistin pedofilden ayırt edilmesi 
önemlidir (aşağıya bakınız). 

3) Pedofil
Pedofil, özel olarak henüz ergenlik çağına gelmemiş 
çocuklara cinsel ilgi duyan kişidir.  Bu kişiler genellikle 
klinik bozuklukları olan kişiler olarak tanımlanırlar. 
İlgilendikleri çocukların cinsiyeti onlar için önemli 
olmayabilir ve çocuklarla cinsel teması zararlı bir şey 
olarak görmüyor da olabilirler. Yukarıda tanımlanan 
“tercihli” istismarcılar ile birlikte pedofiller Çocuklara 
Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm eyleminde bulunan 
turistler içinde azınlık oluştururlar17.  

Suç İşleyenler ve Mağdurlar

Suç İşleyenler Kimlerdir? 

Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm eyleminde bulunan turistler evli, bekâr, kadın, erkek (ancak çoğunluğu 
erkektir), yabancı, yerli, zengin ya da dar bütçeli, yüksek sosyoekonomik statüden ya da dezavantajlı kesime 
mensup kişiler olabilir. Ayırt edici fiziksel özellikleri, sosyal davranış kalıpları ya da özel yaklaşımları olmamakla 
birlikte, bu kesimin üç ayrı kategoride toplanması mümkündür: 
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Fırsatsal Çocuklara Yönelik Cinsel 
Amaçlı Turizm eyleminde bulunan 
turistler
Fırsatsal Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm 
eyleminde bulunan turistler arasında tutuklanan, 
yargılanan ve hüküm giyenlerin sayısı çok azdır. Bunun 
nedeni, söz konusu kişilerin çoğu kez yaptıkları işi 
görüntülememeleri, pedofili ağları ile temasa geçme 
ya da pornografi ürünlerini dolaştırma gibi Çocuklara 
Yönelik Cinsel Amaçlı Turizmin varışı biçimlerine 
başvurmamaları olabilir. Ayrıca bu kişiler genellikle 
çocukların değil ergenlerin cinsel sömürüsüyle 
ilgili durumlara karışmaktadır. Böylece, gerek 
geldikleri gerekse turist olarak gittikleri ülkelerdeki 
sosyal toleranstan da yararlanıyor olabilirler; çünkü 
pek çok yerde ergenlerin cinsel sömürüsü, küçük 
çocukların cinsel istismarına göre pek suç olarak 
görülmemektedir (hatta hiç görülmediği yerler de 
vardır). 

Bununla birlikte, Fırsatsal bir Çocuklara Yönelik 
Cinsel Amaçlı Turizm eyleminde bulunan turistin 
karıştığı istismarın dinamiklerini ortaya koyan 
örnekler de vardır. Bir çocuk pornografisi çetesine 
yönelik bir araştırma sonucunda Fransız yurttaşı 
Amon Chemouil 2001 yılında tutuklanıp Pattaya, 

Tayland’da 11 yaşındaki bir kızı sistismar etmekten 
yargılanmıştır18. Olay, o sırada Chemoil ile birlikte 
olan iki İsviçreli tarafından filme alınmıştır. Mahkeme 
sırasında yaptığı işi anlık bir zaaf olarak nitelemiş 
ve kızın “çocukluğunu çaldığı için” özür dilemiştir.  
Ayrıca bu işin tüm sorumluluğunun kendisine ait 
olduğunu söylemiştir; oysa tercihli Çocuklara Yönelik 
Cinsel Amaçlı Turizm eyleminde bulunan turistler 
ile pedofillerin çoğu durumda yaptıkları, kendilerini 
baştan çıkardığı için suçu mağdura yüklemeleridir. 
Yargı sürecinde hazır bulunan uzmanlar Chemouil’in 
pedofil olmadığını belirtmişlerdir. Kendi ülkeleri 
dışındaki ülkelerde istismar olayına karışanların 
kovuşturulması açısından söz konusu bu dava, 
Fransa’da ülke dışı fiillerin yargılanması bağlamındaki 
ilk dava olmuştur. 

Çocuğu istismar etme gibi bir niyetin olup 
olmamasından veya eylemin planlanıp 
planlanmamasından bağımsız olarak,  bir turistin 
bir çocukla cinsel temas  da bulunması, mağdur 
açısından ağır sonuçları olan ve suç teşkil eden bir 
fiildir. 

Durum Araştırmaları

Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm eyleminde bulunan turistlerin tümü yukarıda anlatılan kategorilere 
tam uymamakla birlikte, aşağıdaki örneklerden hareketle her birinin özellikleri ortaya konulabilir. 



1 2

Tercihli Çocuklara Yönelik Cinsel 
Amaçlı Turizm eyleminde bulunan 
turistler
Tercihli Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm 
eyleminde bulunan turistlerin profili için bir örnek 
olarak 31 yaşındaki, Temasek Uygulamalı Bilimler 
Politeknik Okulunda öğretim görevlisi Singapur 
yurttaşı Darwis Rianto Lim verilebilir. Lim 25 Nisan 
2005 tarihinde bir otel odasında yaşı küçük çocuklarla 
internet üzerinden cinsellik alışverişi yaptığı 
iddiasıyla Tayland polisi tarafından yakalanmıştır19. 

Birleşik Devletler Göç ve Gümrük İşlemleri özel 
ajanları ile öğretmenin internet üzerinden Taylandlı 
çocuklarla ilişkiye geçme girişimlerini izleyen 
Avustralyalı İnterpol görevlilerinden alınan bilgiler 
üzerine Tayland Merkezi İstihbarat Bürosu’ndan 
(CIB) gizli polisler kendisini suçüstü yakalamak üzere 
cinsellikaracıları rolüne girmişlerdir 20. 
 
Lim’in Bangkok’a gelişinden kısa bir süre sonra 
internette 12-16 yaşlarındaki çocuklarla cinsel 
ilişki için 200 dolar teklif eden mesajlar attığı ileri 
sürülmüştür21.  Kendisine bu işe hazır üç erkek 
çocuğun bulunduğunun söylenmesi üzerine Lim 16 
yaşındaki bir çocuğu seçmiş ve aracı rolündeki polise 
8 bin baht (Tayland’ın para birimi-235 dolar) öderken 
yakalanmıştır22. Haziran 2005’de Bangkok Ceza 
Mahkemesi’ne çıkan Lim’in avukatı çeşitli girişimlere 
rağmen Lim’in yerinin belirlenemediğini söyledi23.  
Lim ayrıca 18 Temmuz 2005 günü duruşmaya da 

gelmedi. Kendisinin tutuklanması için müzekkere 
çıkartıldı ve annesi tarafındın yatırılan 300.000 
Baht (8.800 dolar) kefalete de el konuldu. Lim’in 
pasaportu vardır ve Tayland’dan ayrılıp ayrılmadığı 
bilinmemektedir24. 

Bu örnekte Lim ergenlik dönemi öncesindeki değil 
ergen çocuklarla aktif cinsel temas aramıştır ve bu 
da kendisini tercihli cinsel amaçlı turizm eyleminde 
bulunan turist kategorisine yerleştirmektedir. 
Örnek, aynı zamanda, çocuklara yönelik cinsel suçlar 
nedeniyle tutuklanan kişilerin fiillerini dikkatle takip 
edip izlemenin önemini de ortaya koymaktadır. 
Tutuklananların kefaletle serbest bırakılmaları 
halinde bile ilgili kişiler en azından ortadan 
kaybolmakta, böylece çocuklara yönelik cinsel 
sömürü fiillerinde bulunmaları da güçleşmektedir. 

Pedofiller 
Pedofiller, çocukları nerede ve nasıl sömüreceklerine 
ilişkin bilgeleri genellikle birbirleriyle paylaşırlar. 
ABD’den Meksika’ya kadar organize Çocuklara Yönelik 
Cinsel Amaçlı Turizm söz konusu olduğunda hem bu 
eğilim hem de pedofillerin genellikle sergiledikleri 
özellikler ortayla çıkmaktadır. 

Stefan Irving, Meksika’nın Acapulco kentindeki 
Castillo Vista Del Mar turizm beldesine ilişkin bir 
cinsel sömürü araştırması kapsamında tutuklanıp 
yargı önüne çıkarılmıştı. Burada bulunan ve ABD 
yurttaşları tarafından işletilen tesis, kimileri sekiz 
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yaşında olan Meksikalı erkek çocukların sömürüsü için 
kullanılmaktaydı25. Tesisin işletmecileri ve konukları 
sokaklardaki ve çevredeki plajlardaki korumasız ve 
yoksul çocukları yiyecek, giyecek, barınacak yer ve 
para karşılığında otele çekiyordu. Tesisi çocukları 
sömürme amacıyla kullanan sekiz Amerikan yurttaşı 
yapılan operasyon sonucunda tutuklandı. Eski bir 
çocuk doktoru olan Stefan Irving Castillo Vista Del 
Mar’ı küçük erkek çocukların istismarı ve bu işlerin 
videosunu/görüntülerini çekmek üzere kullanıyordu. 
Irving’in tuttuğu yazılı kayıtlar ve günlükler 
incelendiğinde kendisinin 6 ile 12 yaş arasındaki 
erkek çocuklara, yani ergenlik öncesi yaşlarda 
olanlara özel ilgisi olduğu ortaya çıktı. Esasen 
pedofil olarak sınıflandırılan kişilerin özellikleri 
de bu yöndedir26. Irving daha önce de çocuklara 
yönelik cinsel suçlardan dolayı hüküm giymişti ve 
bu da pedofil olarak sınıflandırılan Çocuklara Yönelik 
Cinsel Amaçlı Turizm eyleminde bulunan turistlerin 

bir başka özelliği olan suç tekrarı eğilimine işaret 
etmekteydi. Temyize başvurulmasına rağmen Stefan 
Irving 2006 yılında 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Mağdurlar Kimlerdir? 
ÇYCAT mağdurları genellikle sosyoekonomik acıdan 
dezavantajlı kesimlere mensuptur. Ancak, tek  özellik 
bu değildir. Çoğu da etnik azınlıklara, yerlerinden 
olmuş topluluklara ve diğer marjinalleştirilmiş sosyal 
gruplara mensuptur. Mağdurlar, bir kısmı aile içi 
istismara ve ihmale de maruz kalmış olabilecek kız 
ve erkek çocuklardır. Çalışan çocuklar, özellikle turizm 
endüstrisinde yer alanlar ve mevsimlik gelire bağlı 
olanlar kolaylıkla Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı 
Turizmin kurbanları olabilirler. Kimi durumlarda 
ise, ziyarete gelen turistlerle yerli halk arasında 
büyük gelir eşitsizliklerinin bulunduğu bir turizm 
merkezinde doğmuş olmak bile ÇYCAT mağduru 
olmaya yetmektedir. 

ÇYCAT mağdurları genellikle
şu kesimlerdir:
•	 Yoksulluk içinde olanlar

•	 Mevsimlik ekonomik faaliyetlere bağımlı olanlar

•	 Azınlık gruplar

•	 Çalışan çocuklar

•	 Sokaklarda yaşayan çocuklar

•	 Kendi evlerinde isitsmara ve ihmale maruz kalanlar

•	 AİDS yüzünden yakınlarını kaybedenler.

1 3



1 4

Sonuçlar 

Cinsel Amaçlı Turizm mağdurlarının kökeni ne olursa 
olsun hepsi maruz kaldıkları sömürü sonucunda 
ağır duygusal, psikolojik ve fiziksel durumlarla 
karşılaşmaktadır. Bir çocuğun cinsel sömürüsünün 
içerdiği fiziksel şiddet yaralanmaya, acıya ve korkuya 
yol açarken aynı durumun yol açtığı akut psikolojik 
sıkıntılar suçluluk duygusu, öz saygı yitimi, depresyon 
ve kimi durumlarda intihara kadar varan sonuçlara 
yol açabilmektedir.   Ayrıca bu yüzden çocuklar HIV/
AİDS dâhil cinsel ilişki yoluyla geçen hastalıklara 
daha açık hale gelmektedir. 

ÇYCAT mağduru çocuklar çoğu kez kendi 
topluluklarınca da damgalanmakta, örgün ya da 
yaygın eğitim görme şansları azalmaktadır. Kendi 
çevrelerinden destek göremedikleri gibi toplumsal 
etkileşim, toplumun bir üyesi olarak gelişme 
açısından diğer çocuklarla aynı olanaklardan 
yararlanamamaktadır. Bu nedenlerden dolayı 
ÇTCS mağdurlarının maddi bakımdan ayakta kalıp 
daha sonraki yetişkin yaşamlarında bağımsız 
kalabilmeleri daha güçtür. ÇYCAT’nin çocuklar 
üzerindeki etkileri ağırdır. Sağlıkları, esenlikleri ve 
gelecekte bulabilecekleri fırsatlar, maruz kaldıkları 
sömürü nedeniyle tehlikededir. Hiçbir turist, çocukla 
herhangi bir cinsel temasın çocuğu ağır biçimde 
etkilemeyeceği, kendisine para ya da başka bir 
olanak sağlandığında bunun durumu düzelteceği 
gibi düşüncelere kapılmamalıdır. 
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Bir çocuğun sömürüye maruz kaldığı sürecin 
kalıplaşmış betimlemesi şöyledir: Erkek turist 
turizm merkezine gelir, oranın yerlisi birinden çocuk 
bulabileceği bir genelev olup olmadığını öğrenir, 
varsa oraya gider, çocukla para karşılığında cinsel 
temas kurar ve onu orada, genelevde sömürür. 
Bir ihtimal bu işi kendi ülkesine dönünceye kadar 
birkaç kez yapar. Gerçi böyle bir senaryonun yaygın 
olmadığı söylenemez, ama tek yol bu değildir. 

Burada devreye giren çeşitli değişkenler arasında 
şunlar da vardır: Sömürünün gerçekleştiği yer, bir 
kolaylaştırıcının varlığı ve nasıl bir kolaylaştırıcı 
olduğu, turizm merkezinde kalış süresi, o yerin ne 
kadar kalabalık olduğu, çocuğun yaşam koşulları 
ve turistin nerede nasıl kaldığı. Sözgelimi, fail uzun 
süreli bir ziyaretçi ya da orada kalmakta olan bir 
yabancı olabilir. Böyle bir durumda söz konusu 
kişi ilişki kurmak istediği çocuğun ya da çocukların 
“hazırlanması” açısından daha uzun bir süreden 
yararlanabilecektir. Belirli turizm merkezlerinde 
artık giderek daha yaygın biçimde gözlendiği gibi 
turistler gittikleri yerlerde mülk de kiralayabilmekte 
ya da satın alabilmektedir. Böyle durumlarda çocuk 
sömürüsü için uygun mekânlar ve olanaklar da 
bulabileceklerdir.  Ayrıca, böyle durumlarda otel 

personeli, diğer turistler ya da ilgili yerel kişilerce 
tespit edilme riski de azalmış olacaktır. 

Bu tür uzun süreli ya da kalıcı turistlerin çocuklara 
yakınlıkları ya da erişimleri de daha rahat olacaktır. 
Son dönemde tespit edilen kimi olaylarda görüldüğü 
gibi, gittikleri yerlerde öğretmen olarak görev 
yapan, gönüllü çalışan ya da kendi işlerini yürüten 
yabancılar, çocuklarla cinsel temas açısından oranın 
yerlisi insanlara göre maddi açıdan daha avantajlı 
durumdadır. 

Çocukları cinsel anlamda sömüren bir yabancı 
mukimin ÇYCAT eyleminde bulunan turist olarak 
sınıflandırılıp sınıflandırılamayacağı konusunda ilgili 
kuruluşlar arasında bir tartışma vardır. Çünkü “turist” 
sözcüğü27 failin orada geçici bir süre kalıp sonra 
ayrıldığını ima eder. ECPAT Uluslararası bu konumdaki 
kişilerin de “ÇYCAT eyleminde bulunan turist” şemsiye 
terimi altında toplanmasını tercih etmektedir. Çünkü 
seyahatin amacı o kişinin çevresindeki kısıtlayıcı 
sosyoekonomik, kültürel ve siyasal ortamların 
değişmesi, böylece çocukların cinsel sömürüsünün 
kolaylaşacağı ortamlara ulaşılmasıdır. 

Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizmin Farklı 
Görünümleri
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Örgütlenmiş Sömürü/Bağımsız 
Seyahat 

Özellikle çocuk istismarına yönelik olarak tur 
düzenlendiği örnekler de bulunmakla birlikte bu 
durum fazla yaygın değildir. Çocuklara Yönelik Cinsel 
Amaçlı Turizm eyleminde bulunan turistler genellikle 
turun bir parçası olarak gezmezler, başkalarının 
yaptığı gibi rehber ya da kayıtlı tesis kullanmazlar. 
Bununla birlikte Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı 
Turizmde kolektif organizasyon ve sistem de olabilir. 
Böyle durumlara, özellikle tercihli Çocuklara Yönelik 
Cinsel Amaçlı Turizm eyleminde bulunan turistler 
aralarında iletişim kurup belirli düzenlemeler 
yaptıklarında rastlanır. Örneğin belirli bir yere gidiş 
düzenlemeleri internet üzerinden yapılabilir ya da 
popüler bir turizm merkezinde bir konuk evi çocukları 
cinsel anlamda istismar etmek isteyen turistler 
için özel olarak kurulup işletiliyor olabilir. Diğer 
durumlarda, bir turist belirli bir ülkeye geldiğinde 
üstü biraz kapalı ÇYCAT turu mahiyetindeki turlara ve 
gezilere katılabilir. 

Organize sömürünün bir örneği, Hollandalı 
turistlerin ÇYCAT’ine karıştıkları Gambiya’da yapılan 
bir araştırmadan hareketle verilebilir. Burada bir 
turist, kaldığı otelde genç kız ve erkeklerin Hollandalı 
turistlerin odalarına girip çıktıklarını bildirmiştir28. 
Anlaşıldığı kadarıyla söz konusu otel bu tür bir 
sömürüyü organize etmektedir29. 

Buna karşılık, çocuklarla cinsel temas arayışı içinde 
olan diğer turistler bunu bağımsız olarak, gayrı resmi 
ya da gizli ağların yardımı olmaksızın yapmışlardır. 
Tüm dünyada giderek daha fazla yeri erişilebilir 
kılan çeşitli turizm hizmetlerinden (örneğin, bütçe 
kolaylıkları, yerel seyahat acenteleri, online yer 
ayırtma ve ucuz ulaşım araçları) yararlanan turistler 
bu sayede sömürüye karşı korunmasız çocuklarla 
doğrudan temas kurabilecekleri yerlere kolaylıkla 
ulaşabilmektedir. 
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Çocuklara Yönelik Cinsel 
Amaçlı Turizm ve İnsan Ticareti 
ÇYCAT noktalarında sömürüye maruz kalan çocuklar 
çoğu kez oranın yerlileridir. Bununla birlikte, 
çocukların cinsel amaçlı eylemde bulunan turistlerin 
hizmet sunmak üzere ülke içinde ya da sınırlar 
ötesinde kaçırıldıkları durumlar da vardır. Çocukların 
fuhuş ve özellikle yerli halka göre daha zengin olan 
turistlere servis amacıyla başka ülkelere kaçırıldıkları 
örneklere rastlanmaktadır. Örneğin Kamboçya, gerek 
Kamboçyalı müşteriler gerekse yabancı konuklar 
tarafından cinsel anlamda sömürülmek üzere ülkeye 
getirilen Vietnamlı kız çocuklar sorunuyla uzun 
süredir uğraşmaktadır. Guatemala’da, çevredeki 
ülkelerden (El Salvador, Honduras, Nikaragua, 
Kosta Rica, Belize) getirilen çocukların genelevlerde 
çalıştırıldıkları tespit edilmiştir30. Bu da ÇYCAT’nin 
yalnızca bir yerin yerlisi çocukları etkileyen bir olgu 
olmadığını göstermektedir. Dahası, ÇYCAT ülke 

içindeki insan ticaretinin nihai amacı da olabilir. 
Kenya’da yakınlarda yapılan araştırmalar ÇYCAT’in 
sahil bölgelerindeki boyutlarını ortaya koymuş, 
bunun etkilediği çocukların özellikle ülkedeki 
çocuklar olduğunu göstermiştir31.  

İnsan ticareti ile ÇYCAT arasındaki ilişkinin varlığı 
yaygın biçimde görülebilmektedir. Kaçırılan çocuklar, 
kendi çevrelerinden, kültürel ortamlarından 
koparıldıkları için özellikle savunmasız durumdadırlar. 
Durumlarının belirsizliği ve kırılganlığı onları 
çocukların ticari anlamda cinsel sömürüsünden kar 
sağlayanlara (muhabbet tellalları, genelev sahipleri, 
hatta müşteriler) daha da bağımlı kılmaktadır. 
Ayrıca, turizm merkezleri genellikle ekonomik çekim 
merkezleridir; dolayısıyla yetişkinler ve çocuklar, 
kaçakçıların iş bulma vaatlerine, diğer hilelerine ve 
zorlamalarına daha açık hale gelmektedir.

Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm ve 
Çocukların Ticari Amaçlı Cinsel Sömürüsünün 
Diğer Biçimleri 
Çocukların ticari amaçlı cinsel sömürüsü çeşitli biçimler alabilir ve bunun çeşitli tezahürleri arasında çoğu kez 
ayrıksı bağlantılar bunulur. Aslında kimi biçimleri diğerlerinden ayırt etmek güçtür ve ÇTCS’nin bir biçiminin 
bir başka biçimine yol açabileceğini dikkate almakta yarar vardır. Bu söylenen, ÇYCAT söz konusu olduğunda 
özellikle geçerlidir. Çünkü ÇYCAT pek çok durumda örneğin çocukların cinsel amaçla alınıp satılmaları, çocuk 
pornografisi ve kimi durumlarda da çok erken yaşlarda evlendirme gibi farklı ÇTCS biçimleriyle bağlantılıdır. 
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Vietnamlı kızların Svay Pak, Kamboçya’ya kaçırılmaları 

Kamboçya’nın adı en fazla kötüye çıkmış kırmızı ışıklı mahallelerinden biri olan Svay Pak, (Phnom Penh’e 11 km 
mesafede) kaçakçılıkla ÇYCAT arasındaki ilişkinin tipik bir örneğini oluşturmaktadır. Burası 2004 yılı sonunda 
resmen kapatılmıştır32, ancak yakınlarda yapılan bildirimler, çoğu Vietnamlı olmak üzere kadın ve çocuk fuhşunun 
büyük ölçüde engellenmeden sürdüğünü göstermektedir33. 

Kamboçya’da cinsel sömürünün son 5 yıl içinde ulaştığı boyutlar endişe vericidir. BM tahminlerine göre Phnom 
Penh’in yaklaşık 1 milyonluk nüfusu içinde ticari amaçlı cinsel sömürüden etkilenen 15-20 bin kişi vardır 
ve bunların yüzde 25’ini çocuklar oluşturmaktadır34. Ne var ki bu sayı Kamboçya Kadın Bakanı tarafından 
son dönemde verilen rakamın çok altındadır. Bakanın açıklamasına göre 2006 yılında yaklaşık 30 bin çocuk 
Kamboçya’da fuhşa zorlanmıştır35. Svay Pak çocuklara sömürü amaçlı yaklaşılması açısından kolaylık sağlayan 
bir yerdi36. Böylece hem yerel, hem bölgeden, hem de batıdan gelen turistlerin taleplerine yanıt veriyordu. 2002 
yılında yapılan AIDéTouS araştırmasına göre Aralık 2002’de cinsel amaçlı 4.214 ziyaret tespit edilmiştir. Bu 
kişilerin yüzde 36’sı Khmer, yüzde 42’si doğu Asyalı (Çinli, Vietnamlı ve Japon), yüzde 22’si de batılı ya da geldiği 
yer belirlenemeyen kişilerdi37. 

Svay Pak fuhşa sürüklenmiş çok sayıda Vietnamlı kızın varlığıyla bilinen bir yerdi38.  Kimi raporlara göre 
Vietnamlı muhabbet tellalları kendilerine yabancı eş bulacakları vaadiyle kızları kandırıyor ya da kaçırıyor ve 
onları genelevlere satıyordu39. Vietnam’dan kaçırılan kızların çoğuyla kendilerini 6 aydan 1 yıla kadar uzayan bir 
süreyle bağlayan sözleşmeler yapılıyordu40. Vietnamlı kızların turistlerin ve Kamboçyalıların cinsel sömürüsü için 
Kamboçya’ya kaçırılmaları ÇTCS’nin bu iki biçimi arasında doğrudan ve güçlü bağlar olduğunu göstermektedir. 
Vietnamlı kızlar sınır ötesine genellikle Vietnam’ın güneybatı illerinden (Long An, An Giang, Song Be, Kien Giang, 
Dong Thap, Can Tho ve Ho Chi Minh City) kaçırılmaktadır41. Kompong Cham, Battambang, Svey Rieng, Prey Veng, 
Kandal ya da Takeo gibi yoksul kırsal yörelerdeki Khmer kızları42 da Phnom Penh ve civarındaki fuhşun mağdurları 
durumundadır ve bu da bir kez daha kaçakçılık ile ÇYCAT arasındaki doğrudan bağlantıyı göstermektedir. 
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Çocukların cinsel sömürü dışında başka amaçlar için 
kaçırılmaları da mümkündür. Örneğin; kayıt dışı 
turizmde çalıştırmak ya da sokaklarda dilendirmek 
gibi. Ancak, bunların da sonuçta cinsel sömürüye 
kapı açabileceğini unutmamak gerekir. Tayland’ın 
Bangkok ve Pattaya gibi kentlerinde sokaklarda 
görülebilen Khmer çocuklarından bazılarının 
dilendirme amacıyla kaçırılmış oldukları söylenebilir. 
Ancak bu çocuklar da herhangi bir üçüncü taraf ya da 
aracı olmaksızın kendilerine doğrudan yaklaşabilen 
Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm eyleminde 
bulunan turistlerin hedefi olabilir.  

Son olarak, kaçakçıların ve mağdurlarının turistlerle 
aynı ulaşım hizmetlerini kullanmaları olasılığı 
da dikkate alınmalıdır. Gerçekten de, taksiler, 
otobüsler, tekneler ve uçaklar turistleri ve yolcuları 

gidecekleri yerlere giderek daha ucuz fiyatlardan 
götürmektedir ve bu araçların çocukları turistler 
tarafından sömürülecekleri yerlere götürmede de 
kullanılması hiç de şaşırtıcı değildir. Turistler ve 
bu alandaki profesyoneller, turizm hizmetlerinin 
gerek ÇYCAT failleri gerekse kaçakçılar tarafından 
kullanılabileceğinin farkında olmalıdırlar. Ulaşım 
ya da kalacak yer imkânlarını kullanan çocukların 
insan ticareti mağduru kişiler olabilecekleri dikkate 
alınmalıdır. Dolayısıyla kalınacak yerlerdeki 
görevliler ve ulaşım firmaları çocukların korunmasına 
yönelik politikalara ve işlemlere sahip olmalıdır ki bir 
çocuğun kaçırıldığı ya da cinsel sömürüye maruz 
kaldığı durumları tespit edip bu konuda harekete 
geçebilsinler ve ilgili mercileri bilgilendirsinler. 

Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm ve Çocuk Pornografisi

Başta tercihli ÇYCAT eyleminde bulunan turistler ve pedofiller olmak üzere ÇYCAT eylemeninde bulanan 
turistlerin çarpıcı bir özelliği istismar görüntülerini üretmelerindeki, toplamalarındaki ve değiş tokuş 
etmelerindeki sıklıktır. ÇYCAT vakalarının çoğunda fail durumundaki kişi turizm merkezinde gerçekleşen 
çocuğa yönelik istismarı görüntülemekte ya da kayda almaktadır ve bu da ÇYCAT ile çocuk pornografisi 
üretimi arasındaki bağlantıyı göstermektedir. Fail bu görüntüleri kendisine saklayabileceği gibi diğer çocuk 
pornografisi meraklılarıyla paylayabilir de. Çocuk pornografisi ticari kazanç amacıyla da kullanılabilir. Bunu 
üreten turist, para ya da başka bir çıkar karşılığında bu görüntüleri başkalarıyla paylaşabilir ya da internete 
koyabilir.  Böylece çocuk pornografisi belirli bir turizm merkezine daha fazla ÇYCAT eyleminde bulunan turisti 
çekmekte bir araç olarak kullanılabilir. 
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Ocak 2007’de Peru’nun başkenti Lima’da bir erkek seyahat acentesi aracılığıyla Çocuklara Yönelik Cinsel 
Amaçlı Turizmine önayak olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Söz konusu kişi, bir chat forumu aracılığıyla küçük 
çocuklarla ilişki kuruyor ve onları “hazırlıyordu”. Çıplak resimleri karşılığında onlara büyük paralar vaat ediyor, 
böylelikle bu resimleri gelen turistlerle cinsel ilişkisi amacıyla kullanıyordu43.  Çocukların sömürüsü burada 
da bitmiyordu: Bu kişi aynı zamanda bir pedofil ağının üyesiydi ve çocuk pornografisi materyallerini bu ağın 
üyelerine dağıtıyor, resimleri alan kişiler de seçtikleri çocuklardan ÇYCAT ilişkisine giriyordu. Tutuklandığı 
sırada kişinin elinde çocuk pornografisi içerikli CD’ler bulunmuştu44. 

Bu olay, ÇYCAT ile çocuk pornografisi arasındaki ilişkiye örnek oluşturduğu gibi, belirli bir turizm merkezinde 
üretilen çocuk pornografisinin çocuklarla cinsel temas peşinde olan turistleri çekmekte nasıl kullanıldığını 
göstermektedir.

Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm ve Çocuk Evlilikleri

Çocuk yaşta evlenme ya da erken evlenme (18 yaşından küçük çocukların evlenmeleri), evlenen çocuk para 
ya da başka bir yarar karşılığında cinsel tatmin nesnesi olarak kullanılıyorsa çocukların ticari amaçlı cinsel 
sömürüsünün bir biçimi olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla, çocuk evlilikleri de ÇYCAT’in örtülü bir biçimi 
olabilir. Bir ülkenin yurttaşının çocuk yaştaki biriyle (her zaman kız) evlenmek üzere başka bir ülkeye gittiği, 
çocuğun ailesine para verdiği ya da başka kolaylıklar sağladığı, kızla bir hafta geçirdikten sonra onu bırakıp 
kendi ülkesine döndüğü, kızla ve ailesiyle bir daha hiç temas kurmadığı durumlar da vardır. Bu tür durumlara, 
erken yaşta evliliklerin halen yaygın görüldüğü Orta Doğu ve Güney Asya’da rastlanmaktadır. 

Bir başka durum da turistin bir ülkeye gelmesi, bir çocukla evlenmesi ya da evlenme sözü vermesi, sonra da 
o çocuğu alıp kendi ülkesine götürmesidir. Mağdur durumdaki çocuk evinden uzaklarda ve sömürücü kişiye 
bağımlı olduğundan sürekli cinsel sömürüye maruz kalmaktadır. Bu tür cinsel amaçlı turizm daha çok Güney 
Asya ve Orta Doğu’da görülmekle birlikte Güney Amerika ülkelerinde de rastlanmaktadır. Bu özel durumda 
ÇYCAT ile çocuk evliliği arasındaki bağlantı, mağdur çocuğun “evliliğin” düzenlendiği yerden alınıp başka yere 
götürülmesinin, açıkça çocuk kaçakçılığı özellikleri kazanması suretiyle kurulmaktadır. ÇYCAT erken evlilik 
biçimi de alabildiğinden çocukları korumaya yönelik müdahaleler ve projeler yalnızca turizm sektörü ile birlikte 
yürütülecek çalışmalara odaklanmakla kalmamalı, sömürücü nitelikte evliliklere göz yumma çaresizliği içinde 
olan toplulukları da kapsamalıdır. 
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Turizmin Gelişmesi Çocukları 
Etkiliyor 
Kalkınmada hakları temel alan bir yaklaşım bugün iyi 
yönetişim, etik gelişim, sürdürülebilirlik ve yoksulluğa 
karşı eşitlikçi mücadele gibi başlıklara önemli katkıda 
bulunabilecek bir yol olarak görülmektedir. Turizmin 
gelişmesi, bu gelişmenin cereyan ettiği toplulukların 
sağlığını ve refahını etkilemektedir. Başka bir deyişle 
turizm bu topluluklardaki çocukları doğrudan 
etkilemektedir. Ancak bu etki olumlu olabileceği 
gibi olumsuz da olabilmektedir. Örneğin turizm 
temelli olup giderek büyüyen bir ekonomi çocukların 

ekonomik koşullarının daha iyi hale gelmesine 
katkıda bulunabilirken diğer yandan çocukları, 
potansiyel Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm 
eyleminde bulunan turistlere açık hale getirebilir. 
Çünkü patlayan bir turizm aynı zamanda turistlerin, 
kendilerinden çok daha yoksul çocukların ve 
ailelerin mekanlarına erişebilmeleri anlamına gelir. 
Turizmin hızlı gelişimi ve herhangi bir düzenlemeye 
tabi olmayan turist girişleri çocukların yerli ve 
yabancı turistler önünde korunmasız kalmalarıyla 
sonuçlanabilir. Dahası, herhangi bir düzenlemeye 
tabi olmayan turizm gelişimi geleneksel geçim 

ÇYCAT’in bir biçimi olarak çocuk evliliği çoğu kez Körfez Ülkelerinden turistlerle ilişkilendirilir. Bu ülkelerden 
erkekler turizm ya da tıbbi tedavi bahanesiyle Hindistan’ın Haydarabat kentine gidip orada küçük kızlar bulup 
evlenirler45. Cinsel sömürüye maruz bırakılan çocuklar sonra terk edilir ya da boşanırlar ki bu da evliliğin çocuk 
istismarı için geçici bir örtü olduğunu ortaya koyar. Sayı tespiti güç olmakla birlikte Haydarabat’taki yetkililerin 
tahminlerine göre her ay bu tür yaklaşık 35 evlilik gerçekleşmektedir. Bu tür durumlar “Şeyh evlilikleri” olarak 
bilinmektedir46. 

Çocuk Hakları, Çocuk Koruma ve Turizm 

Çocuk ve insan hakları, kişileri ve grupları kendi özgürlüklerini ve insanlık onurlarını etkileyen fiiller ve 
ihmallere karşı koruyan hukuksal güvencelerdir. Gelgelelim, insan hakları konusu ulusal ve uluslararası 
kalkınma üzerine tartışmalarda sıkça öne çıkan bir tema iken çocuk hakları bu ölçüde ilgi çekmemektedir. Oysa 
bu haklar çocukların özel ihtiyaçlarını ve kırılgan durumlarını tanımakta, çocukların bu açıdan yetişkinlerden 
ayrı ele alınmalarını öngörmektedir. Dahası, turizm zaman zaman insan haklarıyla ilişkilendirilmekte, ancak 
çocuk haklarıyla ilişkilendirildiğine bu sıklıkta tanık olunmamaktadır. Oysa turizm tüm dünyada çocukların 
hakları üzerinde büyük etkileri olan bir sektördür. Hükümetler ya da turizm firmaları sorumlular çocukların 
temel haklarını koruma anlamında temel sorumluluk sahibidirler ve bu sorumluluklarını yerine getirmemeleri 
halinde kendilerinden hesap sormanın yolları vardır. 
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yollarının yok olmasını da beraberinde getirebilir. 
Böylece çocuklar yoksulluğa itilebildikleri gibi 
sömürüye maruz kalma olasılıkları da artar. 
Çocukların turizm sektöründe istihdamı ayrıca bu 
çocukların kendileriyle cinsel temas arayışı içinde 
olan turistlere açık olmaları anlamını da taşır. 

Genel olarak alındığında hızla artan turist girişleri, 
gelen bu turistlerin kendi ülkelerindeki çocuklara 
göre daha yoksul ve savunmasız durumdaki 
çocukların çevresinde daha fazla sayıda yetişkin 
bulunması demektir. Turizmin gelişmesi ile turizm 
merkezlerinde çocuk koruma mekanizmalarına 
duyulan ihtiyaç arasındaki ilişkiyi ön plana çıkaran 
da turizmin yerel topluluklar üzerindeki bu etkisidir. 

Hükümetlerin ve özel sektörün, çocuk korumanın 
turizmi geliştirme gündeminin ayrılmaz bir parçası 
haline gelmesini sağlamada hukuksal ve ahlaki 
yükümlülükleri vardır. Bu olmaksızın turizm  
çocukların yaşamı açısından olumlu bir güç haline 
gelemez ve kötü niyetli turistler yaptıkları yanlarına 
kalmak üzere – hiçbir yaptırıma tabi olmaksızın 
çocukların cinsel sömürüsünü sürdürebilirler. ECPAT 
Uluslararası ve ilgili diğer kuruluşlar, tüm turistleri 
toplumsal sorumluluk taşıyan turizm ve seyahat 
firmalarının hizmetlerini tercih edip kullanmaya 
teşvik etmektedir. Otel, otobüs, havayolu, tur 
operatörü ya da seyahat acentesi gibi. Hizmet alınanz 
firmalar nelerse bunlardan Çocuklara Yönelik Cinsel 
Amaçlı Turizmi önlemeye yönelik politikaları olup 
olmadığını sorulmalıdır. 

Turizm ve Çocuk Hakları İçin Bir Çerçeve  

Çocuk hakları ve çocukların korunması gibi konular turizmin gelişimi ve yaygınlaşması bağlamında ele 
alındığında özellikle önem taşıyan iki anlaşma ön plana çıkmaktadır. Bunlardan biri çocuklarla ilgili çeşitli 
hükümlere yer veren Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS) diğeri de hakları temel alan bir yaklaşıma sahip 
olan, sürdürülebilir turizme getirilen ve üzerinde uluslararası mutabakata varılmış tanımdır. Turizm gelişimi 
alanındaki karar vericilerle çocuk refahı ve korunmasına ilişkin politikaları geliştirenler, ilgi alanlarının ve 
sorumluluklarının iç içe geçtiğini, dolayısıyla turizm gelişip yaygınlaşırken karşılıklı danışma ve görüşme 
içinde olmaları gerektiğini görmelidirler. 
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Turizmde Sürdürülebilir Kalkınmanın Uluslararası Planda Kabul Edilen 
Tanımı 

Sürdürülebilir turizm gelişimine ilişkin kılavuzlar ve yönetim uygulamaları, kitle turizmi ve çeşitli özel alan 
turizmleri dâhil olmak üzere her tür varış noktasındaki her tür turizm için geçerlidir. Sürdürülebilirlikle ilgili 
ilkeler turizm gelişiminin ekonomik ve sosyo-kültürel yönlerine ilişkindir ve uzun dönemde sürdürülebilirlik 
açısından bu üç boyut arasında uygun bir denge kurulmasını öngörmektedir47.  

Turizm dünyadaki en geniş sanayidir. Konuk etme, ihtiyaç karşılama ve araba kiralama gibi birbirini çapraz 
kesen pek çok sektörü de içine alan turizm dünyadaki işgücünün yüzde 8’inden fazlasını istihdam etmekte ve 
küresel ekonomi içinde başka herhangi bir sanayiden daha fazla gelir getirmektedir48. Uluslararası turist sayısı 
2005 yılında 800 milyonu aşarak yeni bir rekor kırmıştır. Aynı yıl uluslararası turizmin günlük geliri 2 milyar 
doları aşmıştır49. Pek çok ülke dış yatırım, nakit gelir ve iç kalkınma bağlamında turizme önem vermektedir. 
Bu yönleriyle turizm toplumsal içerikteki çeşitli konularla yakından bağlantılıdır. 

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 
Yetişkinler gibi çocuklar da tüm devletlerin korumak zorunda oldukları temel insan haklarına sahiptirler. 
Çocukların eğitim, yiyecek, barınak, fiziksel güvenlik ve sağlık hakları vardır. Bu hakların tümü, hukuki 
bağlayıcılığı olan ve 191 ülke tarafından onaylanan Çocuk Haklarına dair Sözleşmede öngörülmektedir.  ÇHS, 
çocuk hakları alanında dünyada en fazla sayıda tarafı kapsayan belgedir ve bu belgede çocukları sömürüden 
koruyan pek çok hüküm bulunmaktadır. Özellikle 32, 34 ve 35’inci maddeler çocukların cinsel sömürüden, 
alınıp satılmadan ve kaçırılmadan korunmalarına yöneliktir. Diğer somut haklar arasında çocuğun fiziksel ve 
psikolojik iyi olma halinin sağlanması (19 ve 27’inci maddeler) ve çocuğun psiko-sosyal, duygusal ve manevi 
alanlardaki gelişimi (31 ve 32’inci maddeler) yer almaktadır.
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Farkındalık ve Duyarlılık Yaratma 
Turist gönderen ülkelerde tur operatörleri, seyahat 
acenteleri, havayolları ve diğer seyahat ve turizm 
firmaları bilgilendirici materyaller hazırlamışlardır.  
Bu materyaller, ilgili müşterileri ÇYCAT’nin yalnızca 
çeşitli turizm merkezlerinde var olan bir sorun 
olmakla kalmayıp yasa dışı olduğu, çocuklar üzerinde 
son derece olumsuz etkiler yarattığı konusunda 
bilgilendirmektedir. Bilgilendirme materyalleri 
arasında gezi broşürleri, bilet koçanları, bagaj 
kuponları, video spotları, kamu hizmeti duyuruları 
ve yolculara ÇYCAT konusunda mesajlar ileten 

başka yöntemler yer almaktadır. Bu materyallerin 
çoğu ECPAT Uluslararası tarafından bir CD-ROM’da 
toplanmıştır ve kuruluşla doğrudan iletişime geçerek 
temin edilebilir (www.ecpat.net).

Farkındalık Yaratma Neden Önemli? 
Turistlerin çocukların cinsel sömürüsünün yasa dışı 
bir fiil olduğu konusunda bilgilendirilmeleri kritik 
önemdedir. Pek çok ülke çocuklara karşı işlenen cinsel 
suçlar dolayısıyla yurttaşlarını kovuşturabilmek için 
ülke dışı yasal düzenlemeler getirmiştir. Dolayısıyla 
bir turist fiillerinden dolayı gittiği ülkede de kendi 

Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizmle  
Mücadelede Neler Yapılıyor? 

Çocukların ticari amaçlı cinsel sömürüsünün her biçiminde olduğu gibi, ÇYCAT’ine karşı mücadele de çeşitli 
düzeylerde girişimleri gerektiren karmaşık bir sorundur. İster organize ister diğer şekillerde olsun ÇYCAT 
farklı pek çok aktörü kapsar. Dolayısıyla bu olguya müdahale etmenin ya da önlemenin de çok sayıda yolu 
ve fırsatı vardır. Örneğin bir turisti çocukları cinsel anlamda sömürmekten alıkoyacak aktörler arasında şunlar 
yer alır: ECPAT grupları,  diğer HDK’lar, yerelliklerdeki merciler, tur operatörleri, oteller, ülke dışındaki merciler, 
turizm alanındaki yetkililer, yerel ulaşım sağlayıcıları (taksiciler, otobüs şoförleri) ve turizm alanında çalışan 
diğer profesyoneller. Farklı sektörlerden bu kişiler birlikte çalışarak yolculuk yaparken çocukları istismar 
edebilecek kişilere karşı birleşik bir cephe oluşturabilirler. ECPAT uluslararası ağı uzun yıllardır bu mücadelenin 
ön saflarında yer almaktadır ve ÇTCS’ye karşı mücadelenin başlatılıp sürdürülmesinde büyük bir deneyim 
sahibidir. 

ECPAT gruplarıyla birlikte turizm sektöründe ÇYCAT’ine karşı yürütülen mücadele, turist gönderen ülkelerde 
alınan önlemler ve turist alan ülkelerde alınan önlemler olarak iki grupta değerlendirilebilir. Bu önlemler, 
gerek yolculuk yapanların gerekse turizm alanındaki profesyonellerin konunun farkında olmalarını ve bir sorun 
karşısında gerekli tepkiyi vermelerini sağlayacak farkındalık yaratılmasına ve duyarlılaştırmaya yöneliktir. 
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ülkesinde de yasal olarak sorumlu tutulabilir. Bir 
ülke böyle bir mevzuat getirdiğinde bir çocuk 
sömürüsünün cezadan kurtulabileceği hiçbir yer 
kalmaz. 

Bununla birlikte, turistlerin Çocuklara Yönelik 
Cinsel Amaçlı Turizmin hukuksal sonuçları 
konusunda uyarılmaları yeterli değildir. Diğer 
turistler tarafından işlenen suçları bildirebilecekleri 
yerleri ve kanalları bilmeleri de önemlidir.  Birlikte 
yolculuk yaptıkları kişilerin uygunsuz ve yasa dışı 
davranışlarına en yakından tanık olabilecek kişiler 
diğer turistlerdir. Dolayısıyla ECPAT grupları ve ilgili 
diğer kuruluşlar tarafından oluşturulan acil hatlar ve 
e-posta aracılığıyla kimlik belirtmeden bildirimde 
bulunulabilir. 

Eğitim ve Kapasite Geliştirme 
Turizm alanında çalışan profesyoneller ÇYCAT’ine karşı 
mücadelede kritik bir kaynak oluştururlar. Turistle 
doğrudan temas halindeki kişiler olarak aşağıdaki 
konularda kendine özgü bir yere sahiptirler:  Sorumlu 
turizmi faal olarak savunma, kötü niyetli turistleri 
ÇYCAT’ine ilişkin olarak uyarma, diğer turistlerden 
bilgi alma, bilgilendirme materyallerini müşterilere 
dağıtma ve olayları yerel polise, ECPAT gruplarına 
ya da ECPAT Uluslararası’na bildirme. Dahası, turizm 
sanayiinde çalışan örneğin otel resepsiyon görevlileri, 
tur kılavuzları ya da yer ayırtma memurları yasa dışı 
fiilde bulunan bir turistin adını, pasaport bilgilerini 
ve tanımlayıcı diğer bilgileri de aktarabilirler. 

Bu özgül konum ışığında kimi turizm ve seyahat 
şirketleri kendi çalışanlarına ÇYCAT konusunda 
eğitim vermiştir. Eğitimde, tanımlara, hukuksal 
çerçeveye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye, mağdur 
ve fail profillerine, şirketlerin sosyal sorumluluğu 
ile ilgili kavramlara, çocukların cinsel sömürüsünün 
toplumsal geri planına, durum araştırmalarına, rol 
canlandırma çalışmalarına ve diğer hususlara yer 
verilmiştir. Bu tür bir eğitimi tamamlayan turizm 
sektörü çalışanları ÇYCAT’ini tespit ve buna karşı 
harekete geçme açısından daha donanımlı konuma 
gelmişlerdir. 

Bir seyahat ya da turizm şirketi, Seyahat ve Turizmde 
Çocukların Cinsel Sömürüden Korunmalarına Yönelik 
Davranış Kurallarını imzalamakla altına girdiği 
taahhüdün bir parçası olarak ÇYCAT ile ilgili kendi 
eğitim paketini hazırlayabilir. Uluslararası ölçekte 
önemli bir çocuk koruma programı bir sonraki 
bölümde daha ayrıntılı olarak anlatılacaktır. 

Sanayi kuruluşları ve dernekleri ÇYCAT karşısında 
artık giderek daha belirgin bir duruş sergilemektedir.  
Uluslararası Otel ve Restoranlar Derneği ya da Skål gibi 
kuruluşlar, turizmde çocukların cinsel sömürüsünü 
kınayan açıklamalar yapmışlardır ve HDK’larla 
seyahat firmalarının harekete geçerek turistlerin bu 
sömürü işine karışmalarını engellemeleri yönünde 
girişimlerde bulunmaktadırlar. Bu alanda kamuya 
yönelik diğer açıklamalar arasında şunlar da yer 
almaktadır: Uluslararası Hava Taşımacılığı Derneği’nin 
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(IATA) Çocukların Ticari Amaçlı Cinsel Sömürüsünü 
Kınayan Nihai Kararı, Uluslararası Gençlik Seyahat 
Örgütleri Federasyonu’nun (FIYTO)  Çocuklara Yönelik 
Cinsel Amaçlı Turizmine Karşı Mücadele Kararı ve 

Avrupa Birliği Ulusal Tur Operatörleri Dernekleri 
Grubunun (ECTAA) Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı 
Turizmine Karşı Bildirgesi. 
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Seyahat ve Turizmde Çocukların Cinsel Sömürüden 
Korunmalarına Yönelik Davranış Kuralları 

Davranış Kuralları, ECPAT tarafından geliştirilen, seyahatlerde ve turizmde cinsel sömürü karşısında çocuklara 
daha fazla koruma sağlamaya yönelik bir kendi kendini kontrol etme ve ticari sorumluluk aracıdır. Kurallara, 
Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizmine karşı mücadelede dünyanın elindeki başlıca araçlardan biri olarak 
bakılmaktadır. Burada, turizm merkezlerinde yaşayan ve güç durumda olan çocuklara koruma sağlanması 
açısından seyahat ve turizm firmalarının gözetmeleri gereken altı kriter söz konusudur. 

İmzalayan şirketlerin, bir dizi asgari standart, belirli bir zaman çerçevesine ve rapor gerekliliklerine uygun 
olarak altı ölçütü yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu ölçütler şunlardır: 

1. Çocukların ticari amaçlı cinsel sömürüsüne ilişkin bir etik politika geliştirmek;

2. Köken ülkedeki ve seyahat edilen yerlerdeki personeli bu konuda eğitmek;

3. Tedarikçilerle yapılan sözleşmelerde çocukların ticari amaçlı cinsel sömürüsünü kınayan ve buna karşı 

olunduğunu belirten bir hükme yer vermek;

4. Yolculara kataloglar, broşürler, uçuş sırasında gösterilecek filmler, biletlere iliştirilecek notlar ve internet 

aracılığıyla bilgi vermek; 

5. Varış noktalarındaki yerellerde önemli görevleri olan kişileri bilgilendirmek 

6. Her yıl düzenli rapor vermek.

Davranış Kuralları ilk kez 1998 yılında ECPAT İsveç tarafından İskandinav tur operatörleri ve DTÖ ile birlikte 
hazırlanmıştır. Kurallar hızla önemli bir ECPAT Uluslararası ağ projesi haline gelmiş, gerek turist gönderen 
gerekse alan ülkelerde yaygınlaştırılmış ve uygulamaya konulmuştur. 

Davranış Kuralları Nisan 2004’te Kuzey Amerika’da açıklandıktan sonra kaydı İsveç’te yapıldı. Kaydın sahibi, 
çok paydaşlı bir yönlendirme kurulu öncülüğündeki kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştu. Kuruluşun 
Sekretaryası New York’tadır (ECPAT-USA). Finansmanı UNICEF tarafından sağlanmakta ve UNWTO tarafından 
desteklenmektedir. 2005 yılı Mart ayında Davranış Kuralları Japonya UNICEF Komitesi tarafından düzenlenen 
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bir törenle bu ülkede de devreye girdi.  Tören sırasında, JTB ve JATA dâhil olmak üzere çeşitli Japon tur 
operatörleri ve seyahat acenteleri faaliyetlerinde kuralları uygulayacakları yönünde taahhütte bulundu. 
Kuralların yaygınlaştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik yeni bir strateji Mart 2007’de en üst karar organı 
olan yıllık genel kurulda onaylandı. 

2007 yılı sonu itibarıyla Davranış Kuralları Avrupa, Asya, Kuzey Amerika, Orta ve Latin Amerika’daki 26 ülkeden 
yaklaşık 600 kadar tur operatörü, otel, seyahat acentesi, bunların dernekleri ve turizm çalışanları sendikaları 
tarafından imzalanmıştır. 

Daha fazla bilgi için: www.thecode.org. 
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İç Hukuk
Kimi ülkelerde çocuklara yönelik cinsel suçların 
genellikle farklı biçimlerde tanımlandığı hukuk 
istemleri olmakla birlikte, belirli ülkelerin Çocuklara 
Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm eyleminde bulunan 
turistler açısından dokunulmaz oldukları yerler olarak 
kalmalarını ya da bu duruma gelmelerini önlemek 
için iç hukuka başvurulması uygun bir yoldur. Kimi 
ülkelerde ÇYCAT suçlularının kovuşturulması için 
mevcut hukuk yolları özellikle iyi tanımlanmamıştır, 
birtakım boşluklar içermektedir ve cinsel sömürünün 
çocuk mağdurlarının özel kırılganlıkları yeterince 
dikkate alınmayabilmektedir. Ancak ECPAT 
Uluslararası bütün bunlara rağmen iç hukuka 
başvurulmasını, suçluların iadesi anlaşmalarından 
ya da dış yargıya başvurulmasından daha iyi bir yol 
saymaktadır. 

Bu tercihin çeşitli nedenleri vardır: iç hukuka 
başvurulduğunda tanıkların ve adli tıp kanıtlarının 
ilgili turistin yaşamakta olduğu uzak ülkelere 
taşınmasına gerek kalmayacaktır. Mağdur 

durumdaki çocuklar da böyle sıkıntılı bir iş için uzun 
yolculuk yapmak zorunda kalmayacaktır. Bir turistin 
fiili gerçekleştirdiği ülkede kovuşturulması bürokratik 
işlemleri de azaltacak, böylece başarılı bir yargı süreci 
için zaman yitimi önlenecektir. Nihayet, bir yanda 
turistin kendi ülkesindeki yargı sistemi diğer yanda 
fiilin gerçekleştiği yerdeki sistem olması yerine tek 
bir yargı sistemi çerçevesinde kalınması işleri biraz 
daha kolaylaştıracaktır. 

Gene de, kimi turizm merkezlerindeki insan kaynakları 
çoğu durumda sınırlıdır. Ayrıca rüşvet, teknik uzman 
bulunmayışı ve/ya da siyasal kararlılıkta zaaf gibi 
durumlar Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm 
eyleminde bulunan turistlerne karşı açılan davaları 
tehlikeye düşürebilmektedir. İç hukukun ve ülkedeki 
hukuk sisteminin kullanılması, turisti yargı önüne 
çıkarmada başarısızlığa yol açabilmekte, böylece 
çocukların daha fazla sömürülmelerini önleme 
çabaları etkisiz kalabilmektedir. 

Ülke Dışı Yasal Düzenlemeler ve İç Hukukun 
Uygulanması 

Turistleri ve seyahat edenleri çocuklara yönelik cinsel suçlar nedeniyle kovuşturmayı sağlayacak mevzuatın 
geliştirilmesi ve uygulanması ÇYCAT’ine karşı mücadelede kritik önem taşır. Genel bir kural olarak, bir ÇYCAT 
eylemini gerçekleştiren turisti iki yoldan kovuşturulabilir: ilki, ilgili suçu işleyen turistin suçun işlendiği ülkenin 
yetkili mercileri tarafından yakalanması, yargı önüne çıkarılması ve hakkında hüküm verilmesidir. Diğer yol 
ise, bu kişilerin ülke dışındaki bir fiillerinden dolayı kendi ülkelerinde yargılanmalarıdır. 
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Ülke Dışı Yasal Düzenlemeler 
Dış hukuk, bir ülkenin yasalarının, o ülkenin bir 
yurttaşının kendi ülkesinin sınırları dışında işlediği 
bir suç nedeniyle kendisine uzanmasına imkân tanır. 
ÇYCAT’ine karşı mücadelenin en önemli araçlarından 
biridir; çünkü yetkili merciler bu sayede turistleri 
ülke dışındaki davranışları nedeniyle sorumlu 
tutabilmektedir. Böylelikle, bir turistin, çocuklara 
karşı işlenen suçlar nedeniyle bırakın turistleri 
herhangi birini yargı önüne çıkarmada yetersizlikleri 
olan bir ülkede işlediği suç ndeniyle cezasız kalması 
olasılığı azalmaktadır. Sonuçta, tüm potansiyel 
Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm eyleminde 
bulunan turistlerin bir değil daha fazla hukuk sistemi 
kapsamına girebilecekleri mesajı verilmiş olmaktadır. 
En son döküme göre 44 ülke kendi yurttaşlarının 
çocuklara karşı yurt dışında işledikleri suçların 
kovuşturulmasına imkân tanıyan yasal düzenlemelere 
sahiptir. Ancak, bu tür mevzuat ülkeden ülkeye 
önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Bir fiilin, kendi 
yurttaşını kovuşturan ülkedeki duruma ek olarak, 
gerçekleştiği ülkede de suç sayılmasını öngören çifte 
suçluluk ilkesi bir ülkenin dış hukukunun bir parçası 

olabilir de olmayabilir de. Dış hukuka başvurulması 
hayli emek yoğun bir iş olabilir; çünkü emniyet 
mensuplarının suçun işlendiği ülkeye gitmelerini 
gerektirebilir. Ayrıca, seyahat eden ÇYCAT eyleminde 
bulunan turistin ceza almasını sağlama açısından 
kanıtların ve tanıkların da hukuki sürece dâhil olmak 
için turistin ülkesine gitmesi gerekir.

Ne yazık ki dış hukuk çerçevesine sahip ülkelerin 
tamamı bunu kendi yurttaşlarının ülke dışında 
çocukları sömürmelerini önlemek için fiilen 
kullanmamaktadır. Aslında, bu yola sıklıkla başvuran 
çok az sayıda ülke vardır. Gelecekte, seyahat 
olanakları artıp bu sektör yaygınlaştıkça, dışarıya 
turist gönderen başlıca ülkelerin hepsinin turistleri 
ÇYCAT’den yargı önüne çıkarma açısından bu yolu 
yasalaştırıp kullanmaları büyük önem taşımaktadır.
 

2006 yılında, daha önce kendi ülkesinde çocuklara yönelik cinsel suçlar nedeniyle hüküm giymiş olan bir Belçika 
yurttaşı bu kez Kamboçya’da çocuk istismarından mahkûm edilmiştir. Phnom Penh’deki bir konuk evinde 13 
yaşındaki bir erkek çocukla birlikte çıplak yakalanan bu kişinin çocuğun ailesine maddi destek karşılığı çocuğu 
neredeyse üç yıldır istismar etmekte olduğu anlaşılmıştır50.  Bu dava Belçika’da görülebilecekten Kamboçya’da, 
ülkede yürürlükte olan “sefahat” yasası çerçevesinde ele alınmıştır. Bu da Kamboçya’nın çocukların cinsel 
sömürüsüne karşı iç hukukunu uygulamaya kararlı olduğu yönünde net bir mesaj vermiştir. Söz konusu kişiye, 
bu tür suçlarda verilen en ağır ceza olarak 18 yıl hapis cezası verilmiştir.
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Siz Ne Yapabilirsiniz? 

Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm çocuk haklarına yönelik ciddi bir ihlaldir.  Yolcu, turist, turizm 
mesleğindeki bir kişi ya da yalnızca duyarlı bir vatandaş, bunlardan hangisi olursanız olun turizmde çocukların 
ticari amaçlı cinsel sömürüsüne karşı mücadelede atabileceğiniz adımlar vardır. 

1. Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizme karşı geliştirilen politikaları olan seyahat acenteleri ve turizm 

firmalarını tercih edin. Örneğin Davranış Kurallarını imzalayan ve onaylayan acenteler ve firmalar gibi. 

2. Eğer seyahat acenteleriniz ya da tur operatörlerinizin böyle bir politikası yoksa olması için girişimlerde 

bulunun. 

3. Belirli turizm merkezlerinde çocukların durumu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için ECPAT web 

sayfasına başvurun (www.ecpat.net).

4. Arkadaşlarınıza Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizmin kötülüklerini anlatın.

5. Çocukların ticari amaçlı cinsel sömürüsüne karşı mücadele eden yerel kuruluşlara katkıda bulunun. 

6. Gezideyken, cinsel sömürüyle ilgili herhangi bir kuşkunuzu yerel yetkililere bildirmekten çekinmeyin 

(bu konuda acil arama hatları için: http://www.unwto.org/protect_children/). Eğer bu mümkün değilse 

lütfen yerel bir HDK’ya ya da ECPAT Uluslararası’na (protect@ecpat.net) başvurun.

ÇYCAT eyleminde bulunan turistlerin çocuk sömürüsünü nasıl titizlikle planladıklarının bir örneği Amerikan 
yurttaşı Lester Christian Weber’in 2005 yılındaki mahkûmiyeti ortaya koymaktadır. Weber Amerikan mevzuatı 
çerçevesinde oldukça uzun bir hapis cezasına çarptırılmıştır. Weber bir çocuğu istismar ve bu sırada pornografi 
üretme amacıyla Kenya’ya gitmişti.  Weber ülkesine döndüğünde yetkililer kendisinde çocuk pornografisi 
videoları ile istismar olayının fotoğraflarını buldular. ABD’deki mercilerin Kenya’daki mercilerle işbirliği 
halinde yürüttüğü soruşturma sonucunda Weber tutuklanmış, yargı önüne çıkarılmış ve 25 yıl hapse mahkûm 
edilmiştir51. 
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Rapor Edilecekler: 
a. Çocuğa cinsel istismarda bulunan turist 
Çocuğa uygunsuz biçimde dokunan ya da çocuğu kendisine uygunsuz biçimde dokunmaya zorlayan bir yetişkin 
bu kapsamda yer alır. Ancak, bir turistin temas olmaksızın cinsel istismara yöneldiği durumlar da olabilir. 
Örneğin kendini çocuğa teşhir etme, çocuğa soyunmasını söyleme, çocuklardan birbirlerine dokunmalarını 
isteme ya da çocukların böyle durumlardayken resimlerini çekme gibi. 

b. Çocuk satan kişi 
Bu kişi, bir barda, otelde, kulüpte hatta genelevde çalışıp turistlere çocuklarla cinsel ilişki isteyip istemediklerini 
soran bir kişi olabilir. Çoğu durumda turizm sektöründe iş yapan aracılar (taksiciler, garsonlar, vb.) da turistlere 
böyle yaklaşabilirler; turistlere küçük yaşlardaki kız ve erkeklerle tanışmaları için onları kırmızı ışıklı bölgelere 
götürme teklifinde bulunabilirler. 

c. Çocuğu cinsel sömürü amacıyla satın almaya çalışan turist 
Yöredeki kişilere, otel personeline, turizm alanındaki diğer kişilere, hatta diğer turistlere başvurarak çocuklarla 
para karşılığı nerede cinsel ilişki gerçekleştirebileceğini soran bir turist yetkililere bildirilmelidir. Örneğin böyle 
bir turist, çocuklarla para karşılığı cinsel ilişkiye aracılık eden bir geneleve, kulübe ya da masaj salonuna 
girerken de görülebilir. 

d. Çocukların sömürülmelerine izin veren otel ya da seyahat acentesi 
Eğer otel personeli, aile yakını olmadığı belli bir konukla otele giriş yapan kız ve erkeklerin yaşlarını kontrol 
etmiyorsa bu otel Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizmine çanak tutuyor olabilir ve ilgili mercilere 
bildirilmesi gerekir. Benzer biçimde, otel personeli konuklarına çocuklarla cinsel ilişki teklifinde bulunuyorsa 
da bildirilmesi gerekir. Ayrıca, bir tur operatörünün, kılavuzunun ya da başka bir firmanın (trekking, tur 
kılavuzu, turlar) turistleri çocuklara rahatlıkla ulaşabilecekleri yerlere götürdükleri durumlar da olabilir. Bu 
gibi firmalar Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizmine karışmış durumdadırlar ve yerel ya da uluslararası 
mercilere bildirilmeleri gerekir. 
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Eğer mümkünse aşağıdaki bilgileri verin: 
a. Suç işleyen kişinin adı

b. Geldiği ülke, hatta pasaport numarası 

c. Eşkâli 

d. Sömürü olayının gerçekleştiği tarih ve yer 

e. Otel ya da kalınan başka tür bir yer 

Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizmi 
gördüğünüz yerde ilgili makamlara bildirin. 

Herkes Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizme karşı aktif bir tutum 
ortaya koymadıkça çocukların turistlerin cinsel sömürüsü nedeniyle 
mağduriyetleri de sürüp gidecektir.
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