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Hiç çocuk ticareti1 hakkında bir şey duydunuz mu?
Belki bazılarınız duymuştur ama ne anlama geldiğini bilmiyordur veya bazılarınız hiç duymamıştır.
Çocuk ticareti bir tür suçtur.
Kendinizi koruyabilmeniz, mağdur olmamanız ve ciddi taciz ve istismara uğramamanız
için bu kelimelerin anlamını iyi kavramak zorundasınız.

ANA’NIN HİKAYESİ, ÇOCUK TİCARETİNİN
NE OLDUĞUNU ANLAMANIZA YARDIMCI OLACAKTIR:
Büyük bir şehirde yaşıyorum. 6. sınıf öğrencisiyim.
Başarılı bir öğrenciyim ve okumayı çok seviyorum.
Bir gün, okula gitmeden önce, ödünç aldığım kitabı
geri vermek ve yeni bir kitap almak için kütüphaneye
gitmeye karar verdim. Evden çıktığımda, sanki birini
beklemek için park etmiş olan bir taksi gördüm. Aracın
yanından geçerken, taksi şoförü camı açtı ve nereye
gittiğimi sordu. Önce kütüphaneye sonra da okula
gideceğimi söyledim.
Taksici, beklediği yolcunun gelmediğini ve okula geç
kalmamam için beni ücretsiz olarak kütüphaneye
götüreceğini söyledi.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı
Eylem Sözleşmesi’nde tanımlandığı şekliyle “çocuk”, 18 yaşın altındaki herhangi bir birey
anlamına gelir.
1

Taksiye bindim, fakat çok geçmeden kütüphaneye doğru
gitmediğini fark ettim. Bu yüzden durmasını istedim, fakat
taksici önce halletmesi gereken işler olduğunu, daha sonra da
beni geri getireceğini söyledi.
Diğer adam yanıma geldi,
beni zorla taksiden çıkardı
ve arabasına bindirdi.
Ağlamaya başladım ve beni
bırakması için yalvardım.

Arabada benden yaşça büyük bir kız ve bir erkek çocuk daha
vardı ve hiçbir şey konuşmuyorlardı.

Şehir dışına çıktıktan sonra dar bir yolda, başka bir
arabanın yanında durdu. Arabadan bir adam indi. Taksi
şoförü taksiyi kilitledi ve adamla konuşmaya başladı. .

Birbirimizle konuşmamız yasaktı. Uzun bir yolculuktan
sonra tenha bir yere vardık. Bizi arabadan çıkardı ve
başka iki adama teslim etti. O iki adamla birlikte dar bir
orman yolunda yürümeye devam ettik. Karanlıktı ve sessiz
olmamız gerekiyordu.
Nerede olduğumuzu veya nereye gittiğimizi bilmiyordum,
soramıyordum da ve üstüne üstlük üşüyordum. Dar bir
geçitten geçtik.

Karşı tarafta iki arabayla bizi bekleyenler vardı. İki adam çıktı,
biri beni, diğeri de diğer iki çocuğu aldı. Arabadaki adam
zar zor anlayabildiğim bir dilde beni evine götüreceğini,
onunla, karısı ve çocuğuyla birlikte yaşayacağımı söyledi.
Ona gitmek istemediğimi, eve gitmek istediğimi söyledim
ama beni dinlemedi bile.

Adamın evine vardık. Evdeki kadın bana yemem için ekmek ve çay verdi
ve nerede yatacağımı gösterdi. Yatacağım yer çeşitli eşyaların saklandığı
küçük bir odaydı. Isıtıcı yoktu ve karanlıktı. Çok yorgundum ve anca
uyumuştum ama kısa bir süre sonra kadın beni uyandırmaya geldi. Çok hızlı
konuşuyordu bu yüzden ne dediğini zar zor anlayabiliyordum. Evde neler
yapmam gerektiğini ve ayrıca çocuğuna bakmam gerektiğini söyledi. Ona
“Bu işleri nasıl yapacağımı ve çocuk bakmayı bilmiyorum.” dedim. Bana
“Öğrenirsin” diye cevap verdi. Kadın ve kocası işe gittiler, bulaşıkları yıkadım,
evi temizledim, çocuğun kıyafetlerini değiştirdim ve karnını doyurdum. Kapı
kilitliydi ve dışarı çıkmam yasaktı.

Eve geç geldiler ve sadece çocuk için yemek getirdiler, ben ise bir önceki günden kalanları yedim. Diğer günler de aynı şekilde
devam etti. Korkuyordum, bu durumun ne kadar süreceğini bilmiyordum çünkü bana bir gün evime geri gönderileceğim söylendi.
Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum, belki bir belki de iki ay. Beni ne zaman eve götüreceksiniz diye sorduğumda bana
hakaret ediyorlardı.
Çocuk ağladığında ise beni dövüyorlardı.
Bir gün çocuğun ateşi çıktı ben ise ne yapacağımı
bilmiyordum. Kimseyi arayamıyordum çünkü telefonum
yoktu, evde de telefon yoktu ve çocuk çok hastaydı.
Kapıya doğru gittim ve birinin beni duyacağını umarak
kapıyı yumruklayıp bağırmaya başladım. Neyse ki,
bir kadın beni duydu ve sorunun ne olduğunu sordu.
Ona çocuğun hasta olduğunu söyledim, o ise bana kim
olduğumu sordu. Kadının kim olduğunu bilmesem de,
burada yaşamadığımı, bu insanların beni zorla tuttuklarını
söyledim. Ona nereli olduğumu söyledim ve annemin
telefon numarasını verdim. Kadın, çocuğun alnına ıslak
havlu koymamı söyledi ve gitti.

Kadın annemi aramış ve nerede olduğumu söylemiş. Ertesi gün iki polis gelip kapıyı zorla açtılar. Beni o evden aldılar ve
babamın beni beklediği karakola götürdüler. Ağladım, hem de çok, babam da ağladı, konuşamıyordum. Polis eşliğinde
babamla birlikte eve gittik.
Kurtulduğumun farkına varmam biraz zaman aldı. Halen korkuyorum ve artık kimseye güvenemiyorum, tanıdığım insanlara
bile...
ANA, NEDEN ÇOCUK TİCARETİ MAĞDURU OLDU?
•
•
•
•
•

Çocuk ticareti hakkında hiçbir şey bilmiyordu.
Çocuk ticareti risklerinin farkında değildi.
Bir yabancıya güvendi ve ondan bir iyilik kabul etti.
Talep etmediği bir iyiliği kabul etti.
Taksicinin kendisini neden ücetsiz olarak bir yere götüreceğini sorgulamadı.

DİKKAT ET
İnsan tacirleri, potansiyel kurbanlarını kandırmak için yardım isteme yoluna başvurabilirler. Sizden yol tarif etmenizi veya
bir konuda yardım etmenizi isteyebilirler. Yetişkinler, çocuklardan değil diğer yetişkinlerden yardım istemelidirler! İnsan
tacirleri çocukların güvenini kazanmaya çalışırlar. Çocukları evden ayrılmaya ve onlarla gitmeleri konusunda kandırabilir,
zorlayabilir veya ikna edebilirler. Çocuk ticaretine, çocukları ülke içerisinde bir yere veya sınır dışına kaçıran, taşıyan ve
istismar eden birden fazla kişi karışmış olabilir.
ÇOCUK TİCARETİ NEDİR?
Çocuk ticareti, bir kişinin çocuğu çeşitli şekillerde kullanmak veya istismar etmek amacıyla kaçırması, bir yerden bir yere
veya bir ülkeden başka bir ülkeye götürmesi ya da bir çocuğu yasal olmayan bir şekilde evine alarak barındırmasıdır.
ÇOCUKLAR NASIL İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARI OLABİLİR?
•
•
•

Sosyal medyada çevrimiçi olarak biriyle tanışırken kandırılarak (arkadaş olarak, şantaj malzemesi olarak
kullanılabilecek özel fotoğraflar paylaşarak);
Medyada yayınlanan ilgi çekici reklamlara aldanarak;
Ailelerinden alıkonularak/kaçırılarak

ÇOCUKLARIN KANDIRILMA VEYA İSTİSMAR EDİLME YOLLARI:
•
•
•
•
•
•
•

Cinsel istismara uğramak;
Pornografi;
Ev işlerinde kullandırılmak;
Dilendirilmek;
Sokak işlerinde çalıştırılmak (araba camı sildirmek, küçük eşyalar sattırmak);
Tarlalarda veya fabrikalarda çalıştırılmak;
Sokak suçları işlemeye zorlandırılmak;

•
•
•

Zorla evlendirilmek;
Yasadışı evlat edindirilmek;
Organ kaçakçılığı mağduru olmak

İNSAN TACİRLERİ KİMLERDİR?
Çocuklar, tanıdıkları ya da tanımadıkları bir yetişkin, bir yabancı, veya tanıdık bir arkadaş, yakın bir aile üyesi ve hatta
bazen en yakın aile üyesi tarafından aldatılabilir ve istismar edilebilirler.
MAĞDUR OLAN ÇOCUKLAR NASIL HİSSEDERLER:
•
•
•
•
•
•

İhmal edilirler veya fiziksel ve psikolojik tacize uğrarlar;
Menfaat edilecek köle muamelesi görürler;
Dışlanmış ve yalnız hissederler;
Hakları çiğnenir;
Sağlık durumları kötüdür veya hastadırlar;
Hayatları tehlikededir.

KENDİNİ NASIL KORUYABİLİRSİN?
 Garip davranan veya senden alışılmadık taleplerde bulunan insanlarla konuşurken dikkatli ol - ister yabancı
isterse de tanıdığın biri olsun.
 Biri sana talep etmediğin bir iyilik yapmak istediğinde, özellikle de bu iyilik veya hediye gerçek olamayacak kadar
iyi göründüğünde dikkatli ol.
 Yetişkin biri bir çocuktan yardım istediğinde dikkatli ol – yetişkin insanlar diğer yetişkinlerden yardım
istemeledirler!

 İnternet harika bir ortam ama aynı zamanda insanların başka biri gibi davranabilecekleri bir yer. Tanımadığın
kişilerden gelen arkadaşlık isteklerini sürekli olarak dikkatle takip et. Şüpheli arkadaşlık istekleri veya çevrimiçi
olarak aldığın gerçek olamayacak kadar iyi davetler ve teklifler hakkında her zaman güvendiğin biriyle konuş.
 Ebeveynlerin, büyükanne ve büyükbaban, kardeşlerin, velilerin, öğretmenlerin ve arkadaşlarınla konuş düşüncelerini, korkularını ve umutlarını onlarla paylaş.
 Arkadaşlarınla, onların seninle ilgilendikleri gibi ilgilen – başlarına ne geldiğine dikkat et ve bir şeylerin yolunda
olmadığını fark edersen, onlara yardım etmeyi teklif et.
 Bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorsan, tam olarak neyin yanlış olduğunu anlamasan bile duygularına ve
hislerine güven - muhtemelen haklısındır (içgüdü).
TÜM KURALLAR ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) DÜNYA İÇİN DE GEÇERLİDİR!
Sosyal ağlar, platformlar ve kanallar zengin ve ilgi çekici içerikler sunar. Ama aynı zamanda kurban toplama aracı olarak da
hizmet edebilirler.
 Kendin hakkında neler paylaştığına dikkat et – hangi resimleri, içerikleri paylaşacağına dair seçici davran.
 Hiç tanışmadığın bir kişiyle çevrimiçi iletişimi kabul etsen bile, o profilin ardında herhangi birinin
saklanabileceğini aklından çıkarma.
 Eğer yeni çevrimiçi arkadaşın senden resimlerini isterse veya nerede yaşadığını, hangi okula gittiğini veya nerede
zaman geçirdiğini öğrenmek isterse - ebeveynlerine, büyükanne ve büyükbabana, velilerine, öğretmenlerine
veya en azından yakın arkadaşlarına söyle.
 Çevrim içi dünyada tanıştığın biri seninle canlı olarak tanışmaya çalışırsa, - ebeveynlerine, büyükanne ve
büyükbabana, velilerine, öğretmenlerine veya en azından yakın arkadaşlarına SÖYLE.
 Yakından tanımadığın veya hiç tanımadığın birinden YALNIZ olarak tanışma davetini ASLA kabul etme. Böyle bir
şey yanlız çocuklar için değil, yetişkinler için bile tehlikeli olabilir.

ARTIK İNSAN KAÇAKÇILIĞI HAKKINDA DAHA ÇOK ŞEY BİLİYORSUN:
 Seni kolayca kandıramayacaklar.
 Yaşadığın ülkede insan kaçakçılığının kesinlikle yasak olduğunu biliyorsun.
 Ülkendeki polis ekiplerinin, sosyal hizmet görevlilerinin, yargı ve diğer kurum ve organizasyonların
insan ticaretini engellemek için çaba sarfettiklerini biliyorsun.
 İnsan kaçakçılığı halkasına dahil olsan bile, senin SUÇUN OLMADIĞINI bileceksin.
 Unutma – 18 yaşından küçük herkes her zaman mağdur sayılır, herhangi bir istismara “rıza” vermeye
zorlanmış veya aldatılmış olsa bile.
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Avrupa Konseyi Avrupa kıtasının önde gelen insan hakları kuruluşudur.
Kuruluş, Avrupa Birliği’ne üye tüm ülkeler dahil olmak üzere 47 üye
ülkeden oluşmaktadır. Tüm Avrupa Konseyi üyeleri insan hakları,
demokrasi ve hukukun üstünlüğünü korumaya yönelik Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesini imzalamıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,
Sözleşmenin üye ülkelerdeki uygulamasını denetler.

Avrupa Birliği üye ülkeleri bilgi, kaynak ve geleceklerini birleştirmeye
karar vermiştir. Bu ülkeler, birlikte, kültürel çeşitlilik, hoşgörü ve
bireysel özgürlükleri korurken, istikrar, demokrasi ve sürdürülebilir
kalkınma bölgesi oluşturmuşlardır. Avrupa Birliği, bu kazanımlarını
ve değerlerini sınırları ötesindeki ülkeler ve insanlarla da paylaşmaya
kararlıdır.

www.coe.int

www.europa.eu

Bu kitapçık, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
Burada ifade edilen görüşler hiçbir şekilde tarafların resmi görüşünü yansıtmamaktadır.

