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Cinsel İstismarın Affı Olmaz 

18 yaşına kadar her birey çocuktur! 
Çocukların evlendirilmesi bir cinsel istismar biçimidir ve cinsel istismar suçtur. Diğer istismar biçimleri gibi 
cinsel istismar da bir çocuk hakkı ihlalidir ve affı olmaz. Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı 
olarak yasa yapıcıları ve karar vericileri, yetişkinlerin menfaatlerini değil, çocukların haklarını korumaya davet 
ediyoruz. 
Basında tartışılan ve “cinsel istismar af yasası” olarak bilinen “İnfaz Paketi Düzenlemesi” cinsel istismara 
maruz bırakılan çocuklarla faillerinin evlendirilmesini, faillerin affedilmesini öngörmekte ve önünü 
açmaktadır. 

Evlilik  kurumu cinsel istismar suçunu meşru kılmak için kullanılamaz! 
Mağduriyetlerin giderilmesi için bir yol değildir! 

Olası bir afla gerçekleştirilecek evlilikler çocuğa yönelik cinsel istismarın cezasız kalmasına neden olacaktır. 
Bu cezasızlık politikası yeni suçları teşvik edecek, önünü açacak ve yeni mağduriyetlerin, cinsel istismar 
suçlarının oluşmasına yol açacaktır. Ayrıca toplumun yapı taşlarından biri olan ailenin, evlilik zırhıyla korunan 
suç mahalleri ve suçlu bireyler korunağı konumuna indirgenmesine de sebebiyet vermesi muhtemeldir. 

Cinsel istismar, temas içeren ya da içermeyen, tecavüz de dahil olmak üzere çocuğa karşı her türlü cinsel 
eylemi/şiddeti içerir! 

Alanda yapılan bilimsel araştırmalar evliliğin, çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine 
yaşam boyu sürecek ciddi zararlar verdiğini ve çocukları olağan gelişim becerilerini kazanmaktan mahrum 
bıraktığını ortaya koymaktadır. Bu evliliklerden doğan çocukların da gelişimleri olumsuz etkilenmekte ve 
ihmal ile istismara maruz bırakılma riskleri yükselmektedir. Bu da cinsel istismarın ve diğer şiddet türlerinin 
kuşaklar arası aktarımının devam etmesine yol açmakta, toplum sağlığını olumsuz etkilemektedir. 
Cinsel şiddete maruz bırakılmak çocukların gelişimlerinin önünde ciddi engellere neden olmaktadır. Peki nedir 
bu engeller: 

• Nitelikli eğitime erişim hakkının kısıtlanması ya da yok sayılması 
• Oyun, boş zaman ve dinlenme hakkı yok sayılarak çocuğu yaşam alanının kısıtlanması 
• Akranları ve çevreleri ile sosyalleşme ve toplumun aktif bir parçası olma hakkından yoksun 

bırakılması 
• Ev içi de dahil olmak üzere çocuk emeğinin sömürülmesi 
• Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleşmesi 
• Çocukların kendi hayatlarını ilgilendiren konularda karar almasının ve/veya karar süreçlerine 
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katılmasının engellenmesi  

Dünyada, 15-19 yaşları arasındaki kız çocuklarının ölüm nedenleri arasında sıklıkla gebelik ve doğum 
sırasında yaşanan komplikasyonlar yer almaktadır. Çocuk evlilikleri çoğunlukla erken gebelikleri beraberinde 
getirmekte ve bu durum anne-çocuk sağlığında ölümle sonuçlanabilen, çocuğu hayatı boyunca etkileyecek 
risklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Evlendirilen çocuklar çok ciddi sağlık sorunları ile karşılaşmakta, 
kendilerine ve/veya diğer kişilere zarar verebilecek, intihara kadar uzanan psikolojik travmalar 
yaşayabilmektedirler. 

Türkiye’nin Evrensel İnsan Hakları Yükümlülüklerine Uygun Yasalar Çıkarması Gerekmektedir! 

Türkiye’nin taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ile Avrupa Konseyi 
Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi) taraf devletlere 
18 yaşına kadar her bireyin çocuk olduğunu ve çocuğun gerek bedensel, gerek zihinsel bakımdan tam 
erginliğe ulaşmamış olması nedeniyle uygun yasal korumayı içeren özel güvence ve koruma gereksiniminin 
bulunduğunu hatırlatır. 

Yine aynı sözleşmeler devletleri “çocuğu her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı korumakla” 
yükümlü kılmaktadır. Türkiye’nin ev sahipliğinde kabul edildiği için kamuoyunda “İstanbul Sözleşmesi” 
olarak bilinen sözleşme taraf devletlere, zorla yapılan evlilikleri suç saymasını ve zorla evlendirmelere 
yardımcı olmanın, yataklık yapmanın ve buna yeltenmenin de suç olarak kabul edilmesini ve gerekli önlemleri 
alarak yasal düzenlemeleri yapmasını salık vermektedir. 

Aynı şekilde Lanzarote sözleşmesi de çocuğun hayatında otorite olarak kabul edilebilecek nitelikteki kişilerin 
çocuğu istismar etmesini ağırlaştırıcı neden olarak saymış, bu eyleme yardımcı olanların da cezalandırılmaları 
gerektiğini öngörmüştür. 

Bu ve benzeri evrensel standartlara uygun yasal düzenlemeleri hayata geçirmek yerine çocukların maruz 
bırakıldığı cinsel istismarı ve çocuk evliliklerini normalleştirici af niteliği taşıyan söylem ve yaklaşımlar 
ülkemizdeki tüm çocuklar için risk oluşturmaktadır. Cinsel istismar herhangi bir koşulda suç olmaktan 
çıkarılamaz. Çocukların evlendirilmesi her koşulda cinsel istismardır ve suç olarak kabul edilmelidir. 
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Devleti ve Tüm İlgili Kurumları Çocuk Haklarının Korunması için Çalışmaya Çağırıyoruz 
Odağı çocukların adalete erişimi, şiddetten korunması, şiddetin engellenmesi olması gereken bakanlıkları, 
çocukları, zorla evlendirilmelerinin zararlı sonuçlarından korumak ve çocuğa karşı şiddeti sonlandırmak ile 
ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. 
Bu yükümlülükler uyarınca evlenme yaşı, tartışmasız ve tereddütsüz bir şekilde 18 yaş olarak düzenlenmelidir. 

• 18 yaş altındaki evlilikleri normalleştiren ve yaygınlaştıran her türlü söylem ve yasa yapım 
 çalışmalarından ivedilikle vaz geçilmelidir. 

• İlgili bakanlıklar ve kamu kurumları ile iş birliği içinde ve bilimsel veriler temelinde, çocuk yaşta 
evliliklerin zararlı sonuçları ile ilgili toplumu bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmesi 
gerekmektedir. 

• Kapsamlı   cinsellik   eğitimi,   cinsel   sağlık   ve   haklar   eğitimi   çocukların güçlendirilmesi ve  
cinsel   istismardan korunmasında önemli bir araçtır. Okullarda kapsamlı cinsellik eğitimi müfredata 
alınmalıdır. 

• Çocukların evlendirilmesi ile ortaya çıkan mağduriyetlerin ve hak kayıplarının giderilmesinde ve 
 çocukların iyilik hallerinin desteklenmesinde meslek örgütleri ve uzman kuruluşlar iş birliğinde,  
 bilimsel verilere dayanarak sosyal politikaların oluşturulması gerekmektedir. 

• Koruyucu   ve   önleyici   politikaların,   ayrım   gözetmeksizin   çeşitli   kimliklere,   özelliklere ve 
 deneyimlere sahip tüm çocukların farklı ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde oluşturulması  
 gerekmektedir. 

• Pandemi süreci ile birlikte artış gösterdiğine dair göstergeler bulunan çocuğa karşı ev içi şiddet ile 
 ilgili alınan önlemler ve sağlanan hizmetler ile ilgili cinsiyete ve yaşa dayalı ayrıştırılmış veriler  
 paylaşılmalıdır. 

Yasa Yapıcıların Odağında Çocuğun Yüksek Yararı Olmalıdır  

Milletvekillerine yükümlülük ve sorumluluklarını hatırlatarak, hak ihlallerine karşı çocuklar için TBMM’de 
mücadele vermeye çağırıyoruz! 

• Gündemdeki yasa teklifinin ve çocukları ilgilendiren tüm yasal düzenlemelerin, çocukların yüksek 
yararı odağında görüşülebilmesi için Meclis’te Çocuk Hakları Daimî Komisyonu oluşturulmalıdır. 

• Yasa yapım tartışmaları faile verilen ceza ile sınırlandırılmadan, çocukların hak ve ihtiyaçlarına 
 uygun olarak yürütülmelidir. 

• Meclis, çocukların koruma sistemine girmesiyle başlayan çocuklara yönelik tedavi, rehabilitasyon ve 
destek çalışmaları için yeterli bütçenin ayrılması gibi konulara da odaklanmalıdır. 

• Yasa yapım çalışmalarında toplumsal cinsiyet rollerinden bağımsız çeşitli kimliklere, 
özelliklere, deneyimlere, ihtiyaçlara sahip her çocuk gözetilmelidir. 

• Çocukları etkileyen yasaların yapımında çocukların, bakım verenlerin ve sivil toplum örgütlerinin 
katılımına uygun süreçlerin oluşturulması sağlanmalıdır. 

• Çocukların tüm haklarının tanındığı ve bu hakların korunmasını içeren çocuk hakları yasası 
 oluşturulmalıdır. 

Çocuğa karşı şiddet savunulamaz, kabul edilemez, ÖNLENEBİLİR!
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