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Genel Değerlendirme 

Çocukta cinsel istismar olguları son dönemde çok artış gösterirken dikkati çeken 

mahkemeye yansıyan olgulardadır.  

2006’dan bugüne geçen 13 yılda  çocukta cinsel istismar suçlarında 10 kattan daha 

fazla artış olması çok dikkat çekicidir. 

2006 yılında çocuklara yönelik cinsel istismar suçunda 2 bin 337 karar verilirken 2017 

yılında bu sayı 21 bin 518’e yükselmiştir. Çocuk istismarı suçlarında 2017 yılında 13 

bin 373 sanık mahkûm olmuştur. 

Ancak 2006’da cinsel taciz davalarının yüzde 58,7’sine mahkûmiyet kararı verilirken, 

bu sayı 2016’da yüzde 36,5’e düşmüştür. 
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Türkiye 

• Cinsel istismarda suça sürüklenen çocuk sayısı geçen yıl (2018) 122’yi buldu, 

2019 ilk üç ayında 154’e yükseldi. Bu çocuklardan 72’si 15 yaşından küçük. 

Cinsel istismar dolayısıyla mağdur çocuk sayısı 2019’da 689’u buldu. Bu 

çocukların 129’u 12 yaş altında. Yaralamadan mağdur olan 968 çocuğun 

168’ini 12 yaşın altındaki çocuklar oluşturdu. 

• 2019’un ilk 3 ayında ve soruşturma aşaması ile sınırlı olmak üzere; cinsel 

istismar suçu mağduru olarak 83’ü 12 yaşın altında olmak üzere toplamda 

483 çocuk bulunuyor. Aile içi şiddet ve akran zorbalığı suçları da dahil olmak 

üzere 65’i 12 yaşın altında 568 çocuk, yaralama suçu mağduru olarak ceza 

adalet sisteminin içerisine girmek zorunda kaldı 

 

ECPAT 2015 yılı Türkiye Raporu'na göre; çocuklar, Türkiye'de cinsel şiddete en 

fazla maruz kalan grubu oluşturuyor. 

Türkiye'deki cinsel suçların yüzde 46'sı çocuklara karşı isleniyor. 15 yaşın altında 

cinsel istismara uğrayarak doğum yapan çocuk sayısı ise 15 bin 937 olarak 

kayıtlara geçti. 

 

• Türkiye'de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısının son 10 yılda yaklaşık 3 

kat arttı. Adalet verileri, yılda ortalama 8 bin çocuğun cinsel istismara uğradığını 

ortaya koyuyor. 

• Cinsel suç mağduru olan çocukların yüzdesi 2014'ten 2016'ya % 33 artmıştır. 

 

 

Dünya 

• Interpol ve ECPAT işbirliği ile 2018 yılında hazırlanan “Towards a Global 

Indicator on Unidentified Victims in Child Sexual Exploitation Material” başlıklı 

raporda çocuk istismarına yönelik çarpıcı veriler bulunmaktadır. Kimliği 

belirlenemeyen cinsel istismar mağduru çocukların %64.8i kız, % 31.1’i erkek 

olarak tasvir edilmiştir. 

• Kimliği belirlenememiş istismar mağdur çocuklar içerisinde yaşları 

saptanabilmiş olanların %56.2sinin ergenlik öncesi dönemde, %25.4ü 

ergenlik çağında  ve %4.3nün ise bebeklik ve erken çocukluk çağında olduğu 

görülmüştür 

• UNICEF’in Mart 2018 yılında yaptığı açıklamaya göre göre; dünyada 700 

milyondan fazla kız çocuğu 18 yaşından önce evlenmiş olup, bu sayının da 
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3’te 1’i, yani yaklaşık olarak 250 milyonu, 15 yaşından önce evlenmiş olan kız 

çocuklarıdır 

• IWF 2016 raporuna göre;  

o İstismar görüntüleri yayınlanan çocukların yüzde 53'ü 10 yaşın 

altındadır.  

o %33 resimlerin yaklaşık üçte biri çocuk tecavüzü veya cinsel işkence 

içermektedir. 2015 yılında 50 ülkeden 57 bin 335 internet adresi çocuk 

istismarı içeren görüntüler barındırmıştır. 
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ANA RAPOR 

 

ÇOCUK İSTİSMARI RAPORU - 3 

 

Çocukta cinsel istismar olguları son dönemde çok artış gösterirken dikkati çeken 

mahkemeye yansıyan olgulardadır. Çünkü mahkemeye yansıyan olgulardaki 

yargılanma ve ceza alma sayılarındaki düşme olayların tersine düşme göstermektedir.  

2006’dan bugüne geçen 13 yılda   çocukta cinsel istismar suçlarında 10 kattan daha 

fazla artış olması çok dikkat çekicidir.  

Özellikle son on yılda çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında büyük bir artış 

gözlenmektedir. 2006 yılında çocuklara yönelik cinsel istismar suçunda 2 bin 337 karar 

verilirken 2017 yılında bu sayı 21 bin 518’e yükselmiştir. Çocuk istismarı suçlarında 

2017 yılında 13 bin 373 sanık mahkûm olmuştur.  

Ülkemizde 2006 yılında cinsel suçları kapsayan TCK 102,103,104 ve 105 maddelerine 

istinaden toplam 18 bin 33 davada karar verilmişken bu sayı 2017’de 45.382 olmuştur.  

Ancak 2006-2017 döneminde cinsel suçlarda verilen kararlarda artış yaşanırken, 

mahkûmiyet sayılarında düşüş olmuştur . Örneğin 2006’da cinsel taciz davalarının 

yüzde 58,7’sine mahkûmiyet kararı verilirken, bu sayı 2016’da yüzde 36,5’e 

düşmüştür.  

Benzer şekilde 2006 yılında çocuk istismarı davalarında mahkûmiyet oranı %68 iken 

bu oran 2017 yılında %62,  cinsel saldırı davalarında ise mahkûmiyet oranı 2006 

yılında %71 iken 2017 yılında %51 olarak gerçekleşmiştir.  

A.B.D. de  yapılan bir araştırmada çocuk istismarcılarının aynı suçu  bir kez daha 

işleme , suçu tekrarlama   oranlarının  % 36.9 olduğunu  göstermektedir.  . Bu oran 

çocuk istismarcılarının üçte birinin cezaevinden çıktıktan sonra aynı suçu işleyeceğini 

göstermektedirler.  

 

DÜNYADA  DURUM    

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2017'de yayımladığı "Çocuklara Yönelik Kötü Muamele" 

başlıklı raporda, dünya genelinde her dört çocuktan birinin  şiddete maruz kaldığı 

kaydedildi. 

Dünya genelinde geçen sene kötü muamele gören çocukların yüzde 26'sı cinsel 

istismara maruz kaldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, cinsel istismar 

mağdurlarının yüzde 18'ini kız çocukları, yüzde 8'inin ise erkek çocukları oluşturdu. 
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) Kasım 2017’de yayımladığı 

"Tanıdık Bir Yüz: Çocukların ve Gençlerin Hayatlarında Şiddet" başlıklı çocukların 

yaşadığı farklı türden istismar verilerinin yer aldığı rapora göre, düşük ve orta gelirli 38 

ülkede 17 milyon, 28 Avrupa ülkesinde 2,5 milyon kadın, 15 yaşından önce cinsel 

istismar ve cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti. UNICEF'in çalışmasında 28 ülkeden 

elde edilen veriler kullanıldı. Cinsel ilişkiye zorlanan 10 kız çocuğundan 9’unun bu 

olaya tanıdıkları kişiler tarafından maruz kaldıkları vurgulandı. 

Interpol ve ECPAT işbirliği ile 2018 yılında hazırlanan “Towards a Global Indicator on 

Unidentified Victims in Child Sexual Exploitation Material” başlıklı raporda çocuk 

istismarına yönelik çarpıcı veriler bulunmaktadır. 

Kimliği belirlenemeyen cinsel istismar mağduru çocukların %64.8i kız, % 31.1i erkek 

olarak tasvir edilmiştir. 

Kimliği belirlenememiş istismar mağdur çocuklar içerisinde yaşları saptanabilmiş 

olanların % 56.2sinin ergenlik öncesi dönemde, %25.4ü ergenlik çağında  ve %4.3nün 

ise bebeklik ve erken çocukluk çağında olduğu görülmüştür. 

Çalışma yaş ile istismarın boyutu arasında bir bağlantı saptamıştır. Buna göre mağdur 

çocuğun yaşı azaldıkça istismarın boyutu daha şiddetlenmektedir. Ayrıca yaşça daha 

küçük olan çocukların daha büyük olanlara göre daha parafilik temalı istismara maruz 

kaldıkları belirtilmiştir. 

UNICEF’in Mart 2018 yılında yaptığı açıklamaya göre göre; dünyada 700 milyondan 

fazla kız çocuğu 18 yaşından önce evlenmiş olup, bu sayının da 3’te 1’i, yani yaklaşık 

olarak 250 milyonu, 15 yaşından önce evlenmiş olan kız çocuklarıdır. Henüz çocukken 

evlenen kız sayısı tahminen yılda 12 milyon civarındadır. Tahminlere göre 10 yıl önce 

her dört kız çocuğundan biri 18 yaşına gelmeden evlenirken, şu anda her beş kız 

çocuğundan biri küçük yaşta evleniyor. 

WHO (World Health Organization)’nun 7 Mart 2013 tarihli yayımına göre; 2011- 2019 

yılları arasında 140 milyondan fazla kız çocuğu evlenmiş ve bunların 50 milyonu 15 

yaşın altında olacaktır. 

Türkiye verilerinin dışında dikkat çeken bir diğer nokta ise İngiltere merkezli İnternet 

İzleme Vakfı'nın (IWF) 2016 raporuna göre dünya çapındaki çocuk istismar içeriklerinin 

yüzde 60'ının Avrupa’dan geliyor olmasıdır. Bu rapora göre başı çeken ülkeler 

Hollanda, ABD, Kanada, Fransa ve Rusya’dır. Türkiye ve Rusya da Avrupa bölgesi 

kapsamında rapora dahil durumdadır. 

IWF 2016 raporuna göre; 

• İstismar görüntüleri yayınlanan çocukların yüzde 53'ü 10 yaşın altındadır.  

• %33 Resimlerin yaklaşık üçte biri çocuk tecavüzü veya cinsel işkence 

içermektedir. 
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• 2015 yılında 50 ülkeden 57 bin 335 internet adresi çocuk istismarı içeren 

görüntüler barındırmıştır. 

 

ABD'nin "Ulusal Tecavüz, İstismar ve Ensest Ağı" (RAINN) isimli kurumun resmi 

internet sayfasında yer alan istatistiklere göre de Amerika'daki her 3 kız çocuğundan 

ve her 7 erkek çocuğundan 1'i cinsel tacize maruz kalıyor. Mağdurların yüzde 60'ının 

başlarına gelen olaylar, aile ya da polise iletilmediği için hiç bir zaman kayıtlara 

geçmiyor. 

Çocuk istismarı vakalarında mağdurlar yoğun korku, düşük özgüven, cinsel açıdan 

uygunsuz davranışlar geliştirdikleri gibi yüksek oranda travma sonrası stres 

bozukluğuna maruz kalmaktadırlar. Çocuk istismarının yetişkinlikte psikopatolojiye 

neden olduğu bilinmektedir. 

Çocuk istismarcılarının ezici çoğunluğu erkektir. Saldırganların genelde düşük 

sosyoekonomik altyapıda, sabıka kaydı bulunan kişiler oldukları ve kendilerinin de 

çocuk istismarına uğramış veya aile içi şiddet ortamı içinde büyümüş olma 

olasılıklarının yüksek olduğu bilinmektedir. 

Çocukların cinsel istismarında güç veya şiddet kullanımı oldukça nadir görülüp 

saldırganlar genelde kurbanlarının güven duygularını manipüle ederek fiillerini 

gerçekleştirirler. İstismarcı profillerine bakıldığında bunların genelde çocukların 

tanıdıkları ve güvendikleri yetişkinler oldukları görülmektedir. Haftalarca hatta yıllarca 

süren cinsel istismar vakalarında saldırganlar çocuklarla olan ilişkilerini göreceli olarak 

ileriye götürürler ve bu suçların %30’u ensest ilişki türünde gerçekleşmektedir.  

Genelde saldırganların tehditlerinden korkan çocuklar yaşadıkları  istismarı 

saklamaktadır. Bunda saldırganın tehditleri ve bu bizim sırrımız kimseye  

söylemeyeceksin demesinin de etkisi vardır. Olaylar  ya  bu  konu hakkında bilgili  

rehber öğretmenler  veya  anne-babaların çocuğun davranışlarından şüphelenerek 

çocukla görüşmeleri sonucu ortaya çıkar ya da   çocuklar yaşadıklarını anlatmaya karar  

verdikleri zaman güvendikleri birine anlatırlar.  

 

TÜRKİYE 

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından yayımlanan raporlarda, mağdur 

çocuk ve suça sürüklenen çocuk sayısındaki artış gözler önüne serildi. 

Raporlara göre; 2019’un ilk 3 ayında ve soruşturma aşaması ile sınırlı olmak üzere; 

cinsel istismar suçu mağduru olarak 83’ü 12 yaşın altında toplamda 483 çocuk, aile içi 

şiddet ve akran zorbalığı suçları da dahil olmak üzere 65’i 12 yaşın altında 568 çocuk 

yaralama suçu mağduru olarak ceza adalet sisteminin içerisine girmek zorunda kaldı. 
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Ayrıca raporlarda uyuşturucu ile ilgili suçları işlediği ileri sürülen çocukların bir kısmının 

15 yaşın altında olduğu tespiti yapıldı. 

• Cinsel istismarda suça sürüklenen çocuk sayısı geçen yıl 122’yi buldu, 2019 ilk 

üç ayında 154’e yükseldi. Bu çocuklardan 72’si 15 yaşından küçük. 

• Cinsel istismar dolayısıyla mağdur çocuk sayısı 689’u buldu. Bu çocukların 

129’u 12 yaş altında. 

• Yaralamadan mağdur olan 968 çocuğun 168’ini 12 yaşın altındaki çocuklar 

oluşturdu. 

 

Baro, “Çocukların suçtan korunması, suça sürüklenmekten korunması, ayrımcılığa 

uğramaksızın her türlü temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması, cinsel 

şiddet ve sömürüden, her türlü ihmal ve istismardan korunması öncelikle devletlerin 

yükümlülüğü altındadır” ifadeleriyle devletin görev ve sorumluluklarına dikkat çekti.  

"Adalet verileri, yılda ortalama 8 bin çocuğun cinsel istismara uğradığını ortaya 

koyuyor. ECPAT 2015 yılı Türkiye Raporu'na göre; çocuklar, Türkiye'de cinsel şiddete 

en fazla maruz kalan grubu oluşturuyor. Türkiye'deki cinsel suçların yüzde 46'sı 

çocuklara karşı isleniyor. 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak doğum yapan 

çocuk sayısı ise 15 bin 937 olarak kayıtlara geçti." 

Adalet Bakanlığı verilerini de paylaşan Coşkun, Türkiye'de çocuk istismarıyla ilgili dava 

sayısının son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttığını söyledi. Bakanlığın 2015 verilerine göre 

de yılda ortalama 17 bin istismar davası açıldığını aktaran Coşkun, bu davaların yüzde 

45'inin mahkûmiyetle sonuçlanmadığını vurguladı. 

 

"TÜRKİYE'DE ÇOCUK İSTİSMARI 10 YILDA 3 KAT ARTTI" 

İHA'nın haberine göre Türkiye'de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısının son 10 yılda 

yaklaşık 3 kat arttığını söyleyen Yeşilboğaz, “Adalet verileri, yılda ortalama 8 bin 

çocuğun cinsel istismara uğradığını ortaya koyuyor. Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı 

verilere bakıldığında, Türkiye genelinde cinsel istismar suçu bölge ve yoğunluk 

gösterdiği iller bazında incelendiğinde, ceza davalarında açılan toplam suç sayısının 

16 bin 348 olduğu görülmektedir. Çocuklara yönelik cinsel istismar suçu bölge bazında 

incelendiğinde 4 bin 813 ile en fazla Marmara Bölgesi’nde işlenirken, 2 bin 720 ile 

Akdeniz Bölgesi takip etmektedir” diye konuştu. 

Cinsel Şiddet Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne göre; Çocuk cinsel istismar 

hükümlülerinin yüzdesi % 42.5 iken (2006 yılında) % 58.8'e (2016'da) yükselmiştir. 

Cinsel suç mağduru olan çocukların yüzdesi 2014'ten 2016'ya % 33 artmıştır. (İMDAT 

2018 RAPORU) 

Eğitimsen 2018 raporu  
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Çocuklara Yönelik Cinsel Suç Oranları Artarak Devam Ediyor! 

2017 yılı genelinde ve 2018 yılının ilk 6 ayında, 18 aylık bir süre zarfında 21.957 çocuk 

hamile olarak kayıtlara geçmiştir. 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre; 2017 yılında 387 çocuk, 

2018 Ekim ayına kadar ise 1020 çocuk istismara uğramıştır. 

2017’de çocukların cinsel istismarı hakkında açılan davalarda suç sayısı toplam 

16.348’i bulmuştur.  

 

Hapis veya İdam Cezası 

Pek çok cinsel suç polis ve savcılıklara bildirilmez dolayısı ile bu suçlardaki istatistikler 

gerçek rakamların çok altındadırlar. Ülkemizde 2016 yılı adli istatistiklerine göre  2006 

yılında cinsel taciz suçlarını işleyenlere yönelik toplam 5 bin 243 karar verilirken bu 

sayı 2016’da 13 bin 347’ye yükselmiştir ancak cinsel taciz davalarında verilen 

mahkûmiyet sayılarında düşüş olmuştur. 2007’de cinsel taciz davalarının yüzde 

47,7’sine mahkûmiyet kararı verilirken, bu sayı 2016’da yüzde 36,5 olarak 

gerçekleşmiştir.  

Dünyada Hindistan, Mısır, Kuzey Kore, Afganistan, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi 

bazı ülkelerde çocuk istismarcılarına idam cezası verilmekle beraber Amerika Birleşik 

Devletleri Yüksek mahkemesi çocuk istismarcılarına idam cezasını ön gören 

eyaletlerin yasalarını bu suçun cinayet veya cinayete teşebbüs gibi en kötü suçlar 

kapsamına girmemesinden dolayı orantısız bulmuş ve suçlulara zulmü yasaklayan 

Amerikan Anayasasının ek 8. Maddesi gereğince iptal etmiştir.   

Cezaların en büyüğü olarak nitelendirilen “idam” çocuk istismarı vakalarında 

uygulandığında çocuk istismarı sonrası saldırganların mağdurları tanık bırakmamak 

için öldürme vakalarını da arttırmaktadır.  

Ayrıca çocuk istismarlarının çoğunlukla aile üyeleri tarafından gerçekleştirildikleri 

düşünüldüğünde ailelerin suçlu bireyleri idam cezasından koruma niyeti ile 

gerçekleşen istismar vakalarını adalet sistemine bildirmekten imtina ettikleri de 

bilinmektedir.  

Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir araştırmaya göre cezalandırıcı ve caydırıcı 

önlemler ileride işlenecek cinsel suçlara karşı etkisiz kalan yöntemlerdir. 


