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İlkokul çağındaki çocukların internet dolandırıcılığı
aracılığıyla gerçekleşen çocuk ticaretinden
korunmasına yönelik bilgi materyali

Sevgili çocuklar,
‘İnsan ticareti’ ve ‘çocuk ticareti’ sık sık duyabileceğiniz kelimeler değildirler.
Ne anlama geldiklerini ve hangi tehlikeyi barındırdıklarını biliyor musunuz?
Bu broşür, bahsettiğimiz kelimelerin anlamlarını kavramanıza yardımcı olacaktır, siz de böylece
kendinizi çocuk ticareti ve çocuk istismarı kurbanı olmaktan koruyabilirsiniz.
Angela, internet ortamında sahte bir arkadaşı
tarafından dolandırılma hikayesini bizlere anlatıyor.
‘Benim ismim Angela. 13 yaşındayım. Üsküp’te ilkokula gidiyorum ve başarılı bir öğrenciyim. Doğum
günüm ve okuldaki iyi notlarım nedeniyle ailem bana bir cep telefonu aldı. Telefonumda çok fazla
zaman geçiriyordum. Bir akşam sosyal medyalardan birinde, bir çocuk bana arkadaşlık isteği
gönderdi. İsminin Angel olduğunu ve sekizinci sınıfa gittiğini söyledi. Nedenini ben de bilmiyorum ama
arkadaşlık isteğini hemen kabul ettim. Ertesi gün erkenden bana mesaj attı ve konuşmaya başladık.
Saatlerce süren, uzunca sohbetlerimizi sevdim, Angel bana kalpler gönderiyordu. Bir süre
konuştuktan sonra, derslerin bitiminin ardından buluşmayı teklif etti. Kabul ettim. Derslerin
bitmesini bekleyemedim. Arkadaşlarımızın bizi görmemesi için bir kafede buluştuk. Angel benden
çok hoşlandığını söyledi.
O akşam ona üzerimde sadece mayo varken çekilmiş bir fotoğrafımı göndermemi istedi. Ben de öyle
bir fotoğrafımın olmadığını söyledim. Benden öyle bir fotoğraf çekip ona göndermemi rica etti. Onu
dinledim ve saatin geç olmasına rağmen üzerimde mayoyla çekilmiş fotoğrafımı gönderdim. Angel
bana çok güzel olduğumu ama fotoğrafın telefonum yüzünden bulanık olduğunu söyledi. Kendisinin
kısa bir süre önce yeni bir telefon aldığını ve benimkinden çok daha iyi olan eski telefonunu bana
verebileceğini söyledi. Kabul ettim ve ertesi gün aynı kafede görüşmek üzere anlaştık.
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Ertesi gün kafeye gittiğimde, Angel orada değildi. Beş dakika sonra bir adam geldi. Angel’in babası olduğunu
söyledi. Angel’in ateşi olduğunu ve gelemeyeceğini söyledi. Babası, Angel’i ziyaret etmek isteyip istemediğimi
sordu. Ben ziyaret etmek istediğimi söyledim, ardından arabasıyla oraya gittik. Eve vardığımızda bizi
başka bir adam bekliyordu. Kapıyı kilitledi. İki adam sessizce konuşuyorlardı ve ben çok korkmuştum.
Ne konuştuklarını duyamadım, ama yabancının Angel’in babasına para verdiğini gördüm, o da sonra ona:
-“Senindir” dedi. Yabancı elimi sıkıca tuttu ve “Hadi gidelim!”dedi. Ben ağlıyordum ama çok direnmeme
rağmen beni sürükledi. Beni arabanın arka koltuğuna oturttu ve kapıyı kilitledi. O dışarıda duruyordu ve
telefonla konuşuyordu. O anda 192 polis numarasını hatırladım. Gizlice polisi aradım ve onlara arabanın
plakasını söyledim (Yabancı beni arabaya doğru sürüklerken aklımda kalmıştı).
Yabancı adam arabaya bindi ve telefonla konuşmaya devam etti. Beni nereye götürmesi gerektiği
konusunda biriyle anlaştı ve fiyattan bahsetti. Otoyola bağlanırken bir polis sireni çaldı. Adam kaçmaya
çalıştı ama yakalandı ve tutuklandı.
Polise tüm hikayeyi anlattım ve sahte Angel’in numarasını verdim. Polis ekipleri, çocuk tacirlerini
yakalayıp tutuklamayı başardı.’
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Angela kandırıldı ve
ailesinden çok uzakta
çocuk ticareti mağduru olabilirdi.
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Siber/internet dolandırıcılığı ve çocuk kaçakçılığı
hakkında hiçbir şey bilmiyordu;

Angela’nın başına
neler geldi?

O kişiyle görüştüğünden hiç kimseye bahsetmedi;
Hediye olarak bir telefon alacağını
ailesinden sakladı;

Sahte profile sahip biriyle iletişime geçti;
Kısa sürede ona inanmaya ve
iletişim kurmaya başladı;
Kimseye güvenmedi;

İnsan tacirleri tarafından kandırılmış
ve satılmış olabilirdi;
Tehlikeyi fark ettiğinde artık kurtulmak
için çok geç olabilirdi.

ŞUNLARI BİLMENİZ GEREKİYOR:
İnternet ve sosyal medya aracılığıyla çocuk ticareti nasıl yapılıyor?
Arkadaşık isteği göndererek iletişime geçmeye çalışanların amacı çevrimiçi sahte arkadaşlıklar kurmaktır. Bu süreci,
birşeyler içme teklifi ve sahte ilan-ı aşklar hakkında yapılan görüşmeler takip ederken, devamında ise şantaj, tehdit,
kaçırma, insan ticareti ve çocuk istismarı gelir. Çocuklar başlarına neler geldiğini anlatmak istediklerinde, mahrem
resimlerle ya da onlara dair hikayelerin ebeveyenleriyle, arkadaşlarıyla ve sosyal medyada paylaşmakla tehdit edilirler.
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Çevrimiçi dolandırıcıklardan ve istismardan kendini nasıl koruyabilirsin?
Sosyal medyada hızlı ve cazip gelen
arkadaşlıkları kabul etme;

Özellikle bir buluşma (Görüşme ya da birşeyler içme)
teklifini kabul edersen, evde veya güvendiğin bir
arkadaşına buluşma yeri hakkında bir mesaj at;

İletişimde olduğun kişinin profilini kontrol et,
sahte olabilir;

Profilde paylaşılan bilgilere hemen inanma;

Kişisel verilerini, özellikle gizliliğinle ilgili
bilgileri (Telefon, adres) paylaşma;

Daha sonra kötüye kullanılabilecek
fotoğraflarını paylaşma;

Bir yabancıyı arkadaş olarak kabul ediyorsan,
bu konuyu güvendiğin biriyle konuş;

Kişinin sosyal ağlardaki profili hakkında
şüphelerin varsa, buluşmayı ertele;

Herhangi bir hediyeyi kabul etmeden önce veya kabul
ettikten hemen sonra ebeveynlerinden biriyle veya
öğretmeninle konuş;

Yardım hattı numaralarını ezberle (Polis, sivil toplum kuruluşları);

Karşılaştığın tüm sorunları ebeveynlerin,
öğretmenlerin veya okul psikoloğunla konuş.
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Çocuk ticareti nedir?
Çocuk ticareti, bir çocuğun istismar amacıyla kandırılması, bir yerden başka bir yere götürülmesi,
barındırılması veya sömürü amacıyla evlat olarak kabul edilmesini kapsayan ciddi bir suç türüdür.
Çocuk ticaretinin amacı, birçok farklı biçimde çocukların sömürülmesidir, çoğu zaman cinsel
istismar, internet kullanımı da dahil olmak üzere, çocuk cinsel istismarı görüntülerinin üretimi
ve paylaşımı, zorla dilendirme, zorla çalıştırma, zorla evlendirme veya organlarının satılması
şeklinde karşımıza çıkar. Çocukların istismara yönelik rızası söz konusu değildir.
Çocuk ticareti, çocukların psikolojik ve fiziksel gelişimlerini, sağlıklarını, eğitimlerini tehlikeye
atmakta ve çocuk üzerinde ciddi ve uzun vadeli sorunlar oluşturmaktadır..
Bu tür durumlar senin için mesajlar içermektedir:
Çevrimiçi görüşmelere ve arkadaşlıklara kayıtsız şartsız inanma;
Çevrimiçi reklamlara körü körüne inanma;
Nerede olduğun ve kiminle buluştuğun hakkında araştırma yap ve en az bir kişiyi bilgilendir;
Kendini tehlikede hissettiğin takdirde, ebeveynlerinden biri veya okuldaki öğretmenin ya da
psikoloğun/pedagogun ile konuş;
Polisin telefon numarasını ezberle veya yanında bulundur.

KENDİNİ ÇOCUK TİCARETİ MAĞDURU OLMAKTAN VE SOSYAL MEDYADA
kandırılmaktan veya utandırılmaktan KORUMANIN tek yolu budur.

Çocukların internet aracılığıyla
mağdur olma yolları:
Çok fazla gramer ve imla hatası ile yazışan, fotoğraf
gönderme ve buluşma konusunda ısrar eden veya
duygularınızla oynayan kişilerle çevrimiçi
arkadaşlık kurarak;

Cazip gelen ‘harika fırsatlar’ ya da ‘çocuk yetenek
yarışması’ gibi sahte çevrimiçi reklamlara kanarak.
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