
TURİZMDE 
ÇOCUK HAKLARI

Uluslararası Çocuk Merkezi
Uluslararası Çocuk Merkezi kuruluşundan bu yana çocuk haklarının tanınması, yaygınlaştırılması 
konusunda çalışmalar sürdüren; aynı zamanda çocuğa yönelik şiddet, sömürü ve istismara karşı 
mücadele eden, bu konuda proje ve faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Uluslararası 
Çocuk Merkezi, BM Dünya Sağlık Örgütü İşbirliği Merkezi olup, birçok uluslararası kuruluşun üyesidir. 

Daha fazla bilgi için:
www.icc.org.tr 

Turizm Sektörü Neler Yapmalı?
•Çocukları korumak için oteller, seyahat acenteleri, otobüs şirketleri, havaalanları ve uçak firmaları 
çalışanlarına eğitimler vermelidirler. Personelin, gizlilikle meydana gelebilen sömürü olaylarından 
şüphelendikleri durumlarda, ilgili mercilere bildirim yapabilmeleri sağlanmalıdır. Böylelikle daha 
bilgili ve dikkatli çalışanların olduğu güvenli “çocuk dostu turizm” oluşabilir. 
•Bu çalışma ile Türkiye’de çocuk haklarının korunmasını kurumsal politika haline getiren, alanında 
lider, örnek turizm şirketlerinin oluşturulması, tanıtılması ve desteklenmesi öngörülmektedir.
•Turizm şirketleri, Dünya Turizm Örgütü’nün “Turizm için Küresel Etik Kuralları”nı, ECPAT 
Uluslararası Ağı’nın “Davranış Kuralları”nı benimsemek; “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi”ni imzalamak ve uygulamakla bu mücadeleye çeşitli biçimlerde katkıda bulunabilirler. 
•“Çocuk Dostu Turizm” anlayışı ile şirketlerin markalaşması ve tercih edilen prestij sahibi turizm 
şirketleri haline gelmesi, çocuğa karşı şiddetin önlenmesinde başarılı bir örnek teşkil edecektir.  

ÇOCUKLARIN ÖZGÜR VE GÜVEN İÇİNDE OLDUKLARI, TEK BİR ÇOCUĞUN 
BİLE ŞİDDETE VEYA SÖMÜRÜYE MARUZ KALMADIĞI BİR DÜNYA 
DÜŞLÜYORUZ…

Turizm sektörünün çözüm ortaklarımız arasında olması çocuklar için 
çok önemlidir. Çocukların özgür ve güven içinde oldukları, çocuk 
haklarına saygılı ve çocuk istismarı olmayan bir dünya için gelin hep 
birlikte harekete geçelim!
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Bu proje Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından 
yürütülmekte ve Avrupa Komisyonu tarafından 
desteklenmektedir. Avrupa Komisyonu, yayının 
içeriği ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk veya 
yükümlülük kabul etmez.



Çocuğa Karşı Şiddet ve Çocuk Sömürüsü Nedir? 
Çocuğa karşı şiddet, çocuğun sağlığı, yaşamı, gelişmesi veya onuru açısından zararla 
sonuçlanan her tür fiziksel veya duygusal kötü muamele, istismar, ihmal, ticari veya başka 
amaçlı sömürüdür. 

Çocuğa karşı şiddet türlerinden biri olan çocuk sömürüsü, yetişkinlerin değişik biçimlerde, 
çocuğun görece güçsüzlüğünden faydalanarak maddi kazanç sağlamasıdır. Çocuk sömürüsü 
çeşitleri arasında çocuk işçiliği ve iş yerinde şiddet, cinsellik amaçlı çocuk turizmi ve çocuk 
ticareti bulunmaktadır.   

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 
18 yaşından küçük 150 milyon kız çocuk ve 73 milyon erkek çocuk sömürüye maruz 
kalmaktadır.

Turizmde Çocuk Hakları       
Turizmde Çocuk Hakları, turizm işletmelerinin çocuk haklarının korunmasını ve uygulanmasını 
kurumsal politika haline getirmeleridir. Turizmde Çocuk Hakları, uygulamada çocuk haklarının 
şirket politikasına, sosyal sorumluluk programlarına ve bütçesine yansıması anlamına gelir ve 
turizm sektörü temsilcilerinin şirket politikalarını çocukların yüksek yararını gözeterek 
belirlemesidir.         

Çocuk Dostu Turizm
Çocuk dostu turizm, çocukların her türlü şiddetten uzak, sağlıklı olabildikleri, oynayıp 
öğrenebildikleri ve güven içinde olabildikleri turistik ortamlardır. Çocuk dostu turizm, seyahat 
ve turizm işletmelerinin tesis ve araçlarını çocuklar için daha güvenli, sağlıklı, hijyenik ve 
eğlenceli ortamlara dönüştürmelerini amaçlar. 

Turizm sektöründe 
çalışanların, çocuğa karşı 
şiddet ve sömürüyü 
engelleme olanakları vardır. 
Kuruluşunuz, şirketiniz, 
“Turizmde Davranış 
Kuralları”nı benimseyerek, 
çocukları koruyacağı ve böyle 
durumlara hoşgörü 
göstermeyeceği konusunda 
topluma net bir mesaj vermeli 
ve “Çocuk Dostu Turizm” 
yanlısı olduğunu ilan 
etmelidir. 

Turizm Sektörünün Görevleri 
•Turizmde çocukların korunmasında ve çocuk 
sömürüsünün önlenmesinde oteller, seyahat 
acenteleri, otobüs ve taksi çalışanlarına büyük 
görevler düşmektedir. 

•Bu  sektörde çalışanların, çocukların istekleri 
dışında alıkonuldukları ve yasadışı faaliyetlerde 
kullanıldıkları durumların belirtilerini tanımaları ve 
müdahale yöntemlerini bilmeleri daha güvenilir 
turizm ortamlarının oluşturulmasını sağlayacaktır.

Neler Yapmayı Planlıyoruz ?
•Turizm sektörü temsilcileri ile ortaklıklar kurmak, 
•Çocuk mağduriyetlerinin azalması için faaliyetler 
yapmak,
•Otel müşterileri ve yolcular için broşür, afiş gibi 
bilgilendirici materyaller hazırlamak, 
•Turizm sektörü çalışanları için kurum içi eğitimler, 
toplantılar ve konferanslar gerçekleştirmek.

Kimlere Ulaşmak İstiyoruz?
•Turizm sektörü dernek, federasyon ve meslek örgütleri.
•Seyahat ve konaklama sektörü sahipleri ve çalışanları.
•Otel müşterileri.
•Uçak, otobüs, tren yolcuları.

AMACIMIZ:
Turizm sektörü ile işbirliği yaparak, çocuk dostu 
güvenli turizm anlayışını ortaya koyan ve çocuk 
haklarını koruyan aktiviteler gerçekleştirmek ve 
Türkiye turizminin dünya turizminde öne geçmesi için 
“Çocuk Dostu Turizm” ile markalaşmasını sağlamaktır. 

ÇOCUK DOSTU TURİZM İÇİN
ÖZEL SEKTÖR-SİVİL TOPLUM İŞBİRLİĞİ

TURİZMDE ÇOCUK HAKLARINI YAYALIM
ÇOCUKLARI KORUYALIM

HEDEFİMİZ ÇOCUK DOSTU, GÜVENLİ BİR TURİZM ANLAYIŞININ 
GÜÇLENDİRİLMESI VE ÇOCUKLARIN ŞİDDETTEN KORUNMA HAKLARININ 
SAĞLANMASIDIR.  

PASAPORTPASAPORT

TÜRKİYE’Yİ ÇOCUK DOSTU
TURİZM CENNETİ YAPALIM!


