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Başvuran: Aile Danışmanları Derneği
Applicant: Family Counsellors Association
Eş Başvuran/ Co-applicants:
German NGO KOK e.V. -Network against
Trafficking in Human Beings
Greece NGO ARSIS- Association for the
Social Support of Youth
Projenin faaliyet alanı: Türkiye, Almanya,
Yunanistan
Location of the action: Turkey, Germany,
Greece

Bütçe Toplam
Total Budget

: 149 820 €

Bütçe EU katkısı : 134 838 €
Budget EU Contribution

Projenin süresi
15 Şubat 2016-14 Şubat 2017
Duration of the Project
15 February 2016- 14 February 2017
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Projenin Genel Amacı
Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin,
sivil toplum kuruluşları arasında bilgi ve
deneyim paylaşımını sağlayarak, işbirliğini
güçlendirmek ve insan ticareti ile mücadele
etmektir.

General Purpose of the Project
Empowering the co-operation between NGOs
in Turkey and EU countries by enabling the
information and experience sharing and
fighting against the human trafficking.

The Power of the Civil Society to Combat Human Trafficking Project

6
Projenin Özel Amacı
Alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini değerlendirmek ve analiz etmek; insan
ticareti sorununu anlamak, sivil toplum kuruluşlarının insan ticareti konusundaki bilgi ve farkındalıklarını artırmak; işbirliği içerisinde sorunlara
çözüm üretmek; uzmanlık kapasitelerini geliştirmek; Mağdurları güçlü destek sağlayabilmek
için, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliğini
geliştirmek; STK’ ların yasal düzenlemelerde katılımcı olabilmesi ve politika süreçlerini etkileyebilmesi için savunuculuk kapasitelerini güçlendirmek; STK’ların kullanımına yönelik önleme,
kovuşturma ve koruma süreçlerinde geçerli SoP
ve vaka yönetimi araçlarını geliştirmek; dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının sayısını artırarak
ve ağ oluşturarak mağdurları desteklemektir.

Special Purpose of the Project
Making capacity evaluation and analysis of the
NGOs working in the field; understanding the
human trafficking issue, raising information and
awareness of the NGOs on human trafficking;
finding solution of the problems cooperatively;
improving capacity of speciality; Improving
collaboration in national and international level
to be able to give powerful support to the victims;
strengthening the advocacy capacity of the NGOs
to enable them to participate in legal regulations
and have an impact on policy processes;
developing the case management tools and
SoP that is valid in prevention, prosecution and
protection for use by NGOs; supporting the
victims by the increment of the number of NGOs
and forming network.
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Faaliyetler
1. Kapasite Değerlendirme/Analiz
2. Kapasite Geliştirme Eğitimleri
Farkındalık arttırma ve bilgilendirme
28-29-30 Eylül 2016
Networking- Ağ Oluşturma
25-26-27 Ekim 2016
Savunuculuk
28-29-30 Kasım 2016
3. Ulusal STK Ağı oluşturmak –
Aralık 2016
4. SoP ve Vaka Yönetimi
5. İzleme ve Değerlendirme

Main Activities
1. Capacity Assessment
2. Capacity Building Trainings
Raising Information and Awareness
Training
28-29-30 September 2016
Networking Training
25-26-27 October 2016
Advocacy Training
28-29-30 Novenber 2016
3. Developing National Anti-Trafficking
NGO Network, December 2016
4. SoP and Case Management
5. Monitoring and Evaluation
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Projenin Yararlanıcıları
Eğitim Programlarına
Türkiye’den 20 STK, Avrupa Ülkelerinden 10 STK
Temsilcisi katılacak;
Ulusal STK Ağ oluşturma eğitimine TR’den 15
STK temsilcisi katılacaktır.

Beneficiaries of the Project
20 NGOs representatives from Turkey, 10 NGOs
representatives from European countries will
participate the training programs
15 NGOs representatives fromTurkey will participate the Developing National Anti-Trafficking
NGO Network Training

Proje Ekibi /Project Team
Yürütme Kurulu Üyeleri / Steering
Committee Members
Proje Uzmanları Project Specialists
AİLEDER Güngör ÇABUK, Yusuf ERDEMİR
Kilit Uzmanlar Key Experts
Mr. Odise Vuçinas, Turgay ÇAVUŞOĞLU,
KOK Mrs. Eva KUEBLBECK
İdari personel/ Project Officer
(ARSIS) Mrs. Vassiliki KOKKİNİDOU
Yürütme Kurulu Üyeleri Steering Committee
Members
KDV Mrs Melek FİDAN, İKGV Elif ÖZER,
AB Bakanlığı Selman ÇETİN
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Beklenen Sonuçlar
Nicel ve nitelik olarak STK’larda artış
sağlanacak.
STK’lar insan ticareti sorunu hakkında
bilgilenecek ve farkındalıkları artacak.
Sorun görünür kılınacak. STK’lar
hizmet sunumundaki eksikler ve
yetersizlikler hakkında bilgilenecek.
STK’lar birlikte çözüm üretecek.
Ulusal ve uluslararası işbirliği
gelişecek

Expected Results
Quantitative and qualitative increment
of the NGOs
Raising information and awareness of
the NGOs about the human trafficking
issue
Making visible the problem. NGOs will
be informed about the deficiencies on
service delivery and inabilities.
NGOs will develop solutions cooperatively.
Developing the national and
international co-operation.

Diyaloga Dayalı Atölye
Çalışması /Dialogue
Based Training
Workshops

Kapasite Geliştirme /
Capacity Building

Analiz /Analysis

Derinlemesine
Görüşmeler/In-dept
Interviews

Odak Grup Çalışması
Focus Group Discussions

Kapasite Analiz/
Değerlendirme
Capacity Assessment

Hazırlık çalışması /
Preliminary Preparation
Works

FAALİYETLER
ACTIVITIES

AYLAR- MONTHS

15 Şubat- 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos
14 mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos
14 Eylül

15 Eylül
14 Ekim

15 Ekim
14 Kasım

15 Kasım 15 Aralık 15 Ocak
14 Aralık 14 Ocak 14 Şubat
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İzleme ve değerlendirme
/Monitoring and
Evaluation

İnsan Ticaretine
Karşı Ulusal STK Ağı/
Developing AntiTraffciking NGO Network

SoP ve Vaka Yönetimi
Araçlarını Geliştirme /
Developing SoP and Case
Management Tools

Savunuculuk Eğitimleri /
Advocacy Trainings

Network Eğitimleri /
Network Trainings

Farkındalık ve Bilgi
Artırma Eğitimleri
Raising Information and
Awareness

FAALİYETLER
ACTIVITIES

AYLAR- MONTHS

15 Şubat- 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos
14 mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos
14 Eylül

15 Eylül
14 Ekim

15 Ekim
14 Kasım

15 Kasım 15 Aralık 15 Ocak
14 Aralık 14 Ocak 14 Şubat

İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi

11

E-group Oluşturma /
Forming e-group
Web Sitesi Güncelleme /
Updating FCA web site
Sosyal Medya
Uygulamaları /Social
media applications

Birinci Yürütme Kurulu
Toplantısı/First Steering
Committee Meeting
İkinci Yürütme Kurulu
Toplantısı/ Second Steering
Committee Meeting
Üçüncü Yürütme Kurulu
Toplantısı /Third Steering
Committee Meeting
Dördüncü Yürütme Kurulu
Toplantısı/ Fourth Steering
Committee Meeting
İletişim Faaliyteleri /
Communication Activities

FAALİYETLER
ACTIVITIES

AYLAR- MONTHS

15 Şubat- 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos
14 mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos
14 Eylül

15 Eylül
14 Ekim

15 Ekim
14 Kasım

15 Kasım 15 Aralık 15 Ocak
14 Aralık 14 Ocak 14 Şubat
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İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARI
BİLGİ NOTU
İnsan Ticareti Nedir?
İnsan ticareti genel olarak kadınların, erkeklerin ve çocukların sömürü amacıyla zorla alıkonulması, özgürlüklerinin kısıtlanarak istismar
edilmesi anlamını taşımaktadır. Dünyada insan
ticaretine en çok maruz kalanlar cinsel sömürü
mağduru kadınlardır. İnsan tacirleri dezavantajlı
durumdaki kişileri önce kandırıp, ardından tehdit etmekte ve insanlık dışı yöntemler kullanarak
sömürmektedir
Günümüzde insan ticareti suçu daha çok üç şekilde görülmektedir.
Seks ticareti: Her türlü cinsel sömürü, zorla
fuhuş, pornografi, seks kölesi olarak zorla çalıştırma.
Emek ticareti: Zorla çalıştırma, dilencilik yaptırma, düşük ücretle veya ücretsiz çalıştırma,
çok kötü şartlarda çalıştırma, ev hizmetleri
köleliği, suçta kullanma, çocuk asker olarak
kullanma.
Organ ve doku ticareti: Rıza alınmadan veya
kandırılarak organ ve dokuların alınması.
İnsan ticareti çoğu zaman göçmen/insan kaçakçığı ile karıştırılmakta olup, tamamen farklı iki
kavramlardır. İnsan ticareti kişiye karşı işlenen
bir suç, göçmen/insan kaçakçılığı ise kişinin bir
ülkeden başka bir ülkeye çıkmasını sağlayan ve
devlete karşı işlenen bir suçtur.
İnsan ticareti küresel bir sorun olup tüm dünya
ülkelerinde yaşanmaktadır. Çoğunluğu yoksul

The Power of the Civil Society to Combat Human Trafficking Project

16
ve çaresiz olan insanların daha iyi bir yaşam
umudu ile aldatılarak veya kandırılarak ya da
sınır ötesi göç etmeleri/ettirilmeleri sağlanarak
“insani hakları ihlal edilmekte ve insanlık onurları bozulmaktadır. İnsan ticareti mağdurlarının
sömürülmek üzere götürüldükleri ülkeler hedef
ülke, mağdurlarının manşei yani daimi ikamet
ettikleri ülkeler kaynak ülke ve kaynak ülkeden
hedef ülkeye götürülürken üzerinden geçilen
ülke ise transit ülke olarak adlandırılmaktadır. İnsan ticareti örgütlü suç olup; örgütlü suç
gruplarına yılda yaklaşık 32 milyar dolar kazandırmaktadır.
İnsan ticareti sadece kişilere yönelik bir sorun
olmayıp, aileleri ve yakın çevreleri ile onların
içerisinde yaşadığı toplumu da doğrudan etkilenmektedir. Birleşmiş Milletler raporlarına
göre dünya genelinde her yıl en az 4 milyon
kadın, çocuk ve erkeğin insan ticareti ve insan
kaçakçılığı mağduru olduğu yer almaktadır.
Dolayısıyla toplumsal kalkınmayı, güvenliği,
çalışma sistemini, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de etkileyen sorun yumağına dönüşmekte
ve çözüm için ulusal, bölgesel ve uluslararası
düzeyde önleme, koruma, kovuşturma, izleme,
ortaklık gibi konularda kapsamlı yaklaşım ve işbirlikleri gerekmektedir.
İnsan ticaretinin kaynak ve hedef ülke açısından çeşitli sebepleri vardır. Kaynak ülkelerdeki işsizlik, yoksulluk, eğitimsizlik, bilinçsizlik,
fırsat eşitsizliği, düşük yaşam standartları, savaşlar, etnik çatışmalar ve toplumsal cinsiyete
dayalı ayrımcılık insan ticaretinin sebeplerini
oluşturmaktadır. Bunların yanında, kadınlara
ve kız çocuklarına yapılan baskı, genç kadınların aileleri tarafından zorla evlendirilmesi veya
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satılması, fakir çocukların maddi durumu daha
iyi olan zengin akrabalara veya arkadaşlara
emanet edilmesi gibi sosyo-kültürel özellikler
de insan ticaretinin önemli sebeplerindendir.
Diğer yandan hedef Ülkerlerdeki kısıtlayıcı göç
politikaları, sınır kontrollerindeki eksiklik, seks
hizmetlerine ve ucuz işgücüne olan talep ve
teknolojik gelişmelerin iletişimi kolaylaştırılması gibi etkenler insan ticaretinin oluşmasına
sebep oluşmaktadır.
Bu güne kadar tespit edilmiş insan ticareti mağdurlarının ortak özellikleri: Kadın, çocuk ve ya erkek, bekâr kızlar veya boşanmış çocuklu anneler,
derin ekonomik yoksulluğu bulunan çoğunlukla
kırsal kökenli işsiz bireyler/aileler; eğitim düzeyi
düşük kişiler, ailesini kaybetmiş çocuk ve kadınlar, aile içi şiddete maruz kalmış bireyler, sorunlu ailesi olanlar, psikolojik problemli ebeveyni
olanlar; eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimleri
sınırlı olanlar. Daha iyi bir yaşam için değişik imkânları değerlendirmeye eğilimli bireyler ve kayıt dışı seks işçileridir.

İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARINA
UYGULANAN ŞİDDET ÖRNEKLERİ
Bazı mağdurların, mağdur oldukları halde
baskı gördükleri ve tacirlerinin kendilerine
zarar vereceği korkusuyla ya da birikmişini
alabilme umuduyla; mağduriyetini gizleyerek kendilerini gönüllü olarak söz konusu işleri yaptıkları şeklinde tanıttıkları,
Tacirlerin mağdurlara vücudu parçalanmış
çıplak kadın fotoğrafları gösterilerek tehdit ettikleri ve sömürüye zorladıkları; ayrıca
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mağdurlara çalışırken kullanacakları kıyafetleri aldıkları, kuaföre götürerek saçlarını boyattıkları ve kestirdikleri, bu masraflar için de
sürekli borçlandırdıkları,
Tacirler, müşterilerin zayıf kadınları beğeniyor olmasını nedeniyle, mağdurları aç bırakarak, günde bir defa ve çok az yiyecek vererek önemli kilo kayıplarına neden oldukları,
Mağdurların, fuhuş sektöründe zorla çalıştırılarak bir günde ortalama 8 -10 farklı kişiyle
birlikte oldukları (çoğu zaman da bir müşteri birden çok kez mağdurla birlikte olmakta,
dolayısıyla bir mağdur bir günde ortalama
15 kez ilişkiye zorlanmaktadır),
Mağdurların tacirlerden kurtulmak için müşteriden yardım istedikleri ancak müşterilerin
tacirlere haber vermesi sonucu tacirler tarafından çeşitli biçimlerde cezalandırıldıkları
ve şiddet gördükleri, zamanla çaresizlik nedeniyle yaşamları ile ilgili umutsuzluğa kapıldıkları,
….. ve bunlar gibi yüzlerce sindirme ve korkutma yöntemleri öğrenilmiştir.
İnsan ticareti mağdurları oldukça savunmasızdırlar. Tacirler tarafından kötü muameleye maruz kalmakta, defalarca satılmakta, pasaportları
veya vizeleri ile ilgili sorunlar yaşamaktadırlar.
Bu nedenle, mağdurlara ulaşıldığında başlarına
gelecekler konusunda korkutulmuş, bedensel
cinsel veya duygusal olarak kötü muameleye
maruz kalmış olmaktalar. Ayrıca, sağlık yönünden cinsel yolla bulaşan hastalıklarla temas etmiş, kendilerine veya ailelerine karşı misilleme
yapılmış, korkmuş veya korkutulmuş olabilmek-
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te; polise ve diğer yetkililere karşı güvensiz kılınmış, her ne kadar kötü muamele görmüş olsalar
da kendilerini sömüren insanlara bağlanmış olabilmektedirler.

İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARINDA
GÖRÜLEN RUHSAL SORUNLAR
Bu kadar sömürüye ve tehdide maruz kalan
mağdurların, yaşadığı tehdit sonrası normal
davranış göstermesi beklenemez. Bu alanda yürütülen çalışmalar ile edinilen deneyimler sonrasında mağdurlarda önemli sorunlar belirlenmiştir. Bunlar;
Temel güven yitimi, şok, donakalma, korku
Mutsuzluk, elem, ağlama, değersizlik, suçluluk, utanç, konsantrasyon güçlüğü, isteksizlik,
Kendine zarar verici davranışlar, intihar girişimi,
Tahammülsüzlük, kolayca öfkelenme, duygusal iniş çıkışlar,
Nerede veya kim olduğunu bilememe/hatırlayamama, bellek kayıpları,
Gerçeklikten kopma, hayal görme, ses işitme,
saçma/anlamsız konuşma,
Travmayla ilgili sürekli düşünme, travmanın
zihninde canlanması, ya da kâbuslarda tekrarlanması
Travmayla ilgili kişilerden veya yaşantılardan,
hatta anlatımlardan ve sorulardan kaçınma,
Travmayı önemsizleştirme, kendini travmadan ve olumsuz duygulardan yalıtma,
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Güvensizlik, çaresizlik, kontrol kaybı,
Adil bir dünyaya dair temel inancın kaybı,
gelecek ile ilgili belirsizlik, kaygı ve olumsuz
olay beklentisi
Bedensel olarak; ağrılar (baş, sırt, karın, kas,
vs) baş dönmesi, bulantı, kusma, terlemeler, çarpıntı, uyku & beslenme düzeninde
bozulmalar, barsak düzeninde bozulmalar
(ishal, kabızlık), idrar yolu yakınmaları, adet
düzeninde bozulmalar, hastalıklara dirençte
azalma, madde/alkol kullanımı, aşırı yeme,
uyuşmalar, karıncalanmalar.

Özetle;
İnsan ticareti mağdurları kandırılarak, korkutularak, esarette tutularak, şiddet uygulanarak
sömürülmekte; insanlık onurları zedelenmekte
ve ağır travma yaşamaktalar. Mağdurlar korkutuldukları için şikâyette bulunamamaktalar. Tüm
bu nedenlerden dolayı mağdurlara ulaşılamamakta, ulaşıldığında ise kırılgan olmaları, korku
ve tehdit altında olduklarını hissettikleri için
kendilerini ifade edememektedirler. Dolayısıyla
da mağdurlara ulaşılamamaktadır.
Hep birlikte onlar için bir şeyler yapalım.
Yapılacak şey çok basit. Onları fark edelim ve
157 Yabancılar İletişim Merkezini,
155 Polisi,
156 Jandarmayı arayalım.
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FACTS SHEET on VICTIMS of HUMAN
TRAFFICKING
What is Human Trafficking?
It means deforcement of women, men and
children for the aim of the abuse and exploitation
of them by the limitation of their freedom. In the
world, most of the victims are women. And these
women are the victim of sexual exploitation.
Human traffickers firstly deceive the people in
disadvantaged groups, then threat them and
abuse them by using subhuman ways.
Nowadays, human trafficking crime is seen
mostly in three types;
Sex Trafficking: Sexual abuse of any types,
prostitution by force, pornography, laboring
as a sex slave by force.
Labor Trafficking: Forced laboring, begging,
laboring with low or none wage, laboring in
very poor conditions, domestic slavery, use
someone for a crime, use them as a child
soldier.
Organ and Tissue Trafficking: Taking of
the organs and tissues without get one’s
approval or by using deception.
Human trafficking can be confused with human/
migrant smuggling generally but they are totally
different terms. Human trafficking is a crime
against individual, whereas human smuggling
enables someone to move from one country to
another and it is a crime against the state.
Human trafficking is a global problem that is
seen in each country. The majority of poor and
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desperate people’s human rights are violated
and integrity of their dignity is disrupted by
deceiving them with the hope of a better life
and providing cross-border migration. Human
trafficking victims’ brought country for the aim
of exploitation is called destination country.
Origin country of the victims, their residence
place is called source country and the passed
country between source and destination
country is called transit country. Human
trafficking is an organized crime and earn about
32 billion dollar per year to the organized crime
groups.
Human trafficking is not just a problem for
the individuals but also affect victims’ families,
close environment and their own community
directly. According to the United Nations’
report, each year at least 4 million women,
children and men become human trafficking
and human smuggling victim around the
world. Therefore, it becomes a broad issue
that affects community development, security,
labor system and social gender inequality and
for the solution, comprehensive approach and
cooperation on issues like national, regional
and international prevention, protection,
prosecution, monitoring and corporation are
needed.
There are various causes of human trafficking
for source and destination countries.
Unemployment, poverty, low education level,
inequality of opportunity, low living conditions,
wars, ethnic conflicts and gender-related
discrimination in the source country are the
causes of human trafficking. In addition, sociocultural features such as pressure on women
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and little girls, forced marriages or selling of the
women by their families, commending the poor
children to the wealthier relatives and friends are
also the main causes of the human trafficking.
On the other side, restricted migration policies,
deficiencies in border checks, demand on sex
services and low-cost labor and facilitation
of communication with the technological
developments in the destination country cause
human trafficking.
Common features of human trafficking victims
that identified up to the present:
Women, children and/or men, maiden women
or divorced women with children, unemployed
individuals/families that have economical
poverty and generally from rural areas, people
with low educational level, children and women
that lost own families, individuals who exposed
to family violence, people with problematic
families, people with psychologically disturbed
parents, individuals that have limited access to
education and medical services, people that
have tendency to evaluate new opportunities
to live a better life and unrecorded sex workers.

VIOLENCE EXAMPLES TOWARD
HUMAN TRAFFICKING VICTIMS
Some of the victims hide their victimization
because of pressure and fear of get harm
from traffickers or hoping to get their
hoarded weight and introduce themselves
as a volunteer.
Traffickers threat victim by showing shattered
woman photos and force for exploitation;
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Also, traffickers buy clothes to victims for
wearing while working and take victims to the
hairdresser and have their hair dyed or cut.
Victims are indebted with these expenses.
Traffickers starve victims just because
customers like skinny women and cause
them to lose weight by giving very little food
just ones in a day.
Victims are forced to work in prostitution
sector and have intercourse with average
8-10 different persons in a day (most of the
time client has intercourse with victim for
many times, so victim is forced to have sex
15 times a day averagely).
Victims ask for help from clients to get
around the traffickers whereas they are
punished in various ways by the traffickers
and expose to violence because of the
clients’ informing on them to the traffickers.
By the time they feel hopeless as a result of
their desperation.
…and encountered with many similar
examples of suppression and scaring
methods.
Human trafficking victims are very defenseless.
They are exposed to maltreatment by the
traffickers; they are sold many times and have
problems about passports and visas. So, they
may be frighten about the things they may come
across and treated badly in physical, sexual, and
emotional manner when it is reached to victim.
Also, they may get sexual transmitted infections,
may be retaliated about themselves and their
family and may be dismayed. Their trust to the
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police and other authorities can be destroyed
and despite these maltreatments, they become
dependent to their exploiters.

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS of
HUMAN TRAFFICKING VICTIMS
It is not expected to show normal behaviors
after be exposed to abuse and threat. With
the experiences of the studies on this issue,
important problems of victims are identified.
These are;
Lost of basic trust,
astonishment, fear

being

shocked,

Unhappiness, pain, crying, feeling of
worthlessness and guilt, difficulty on
concentration, unwillingness,
Self harm behaviors and suicide attempts,
Intolerance, having a hot temper, affective
ambivalence,
Not knowing/forgetting where he/she is or
who he/she is, amnesia,
Disassociation from reality, hallucinations
(visual/audial), talking meaningless,
Thinking on trauma constantly, reexperiencing the trauma related events with
flashbacks or nightmares,
Avoiding from trauma related individuals,
events, expressions and questions,
Make insignificant the trauma, isolating
from trauma and trauma related negative
emotions,
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Mistrust, desperation, losing of control,
Losing of basic trust of fairness of the
world, ambiguity about future, anxiety and
negative expectations about future,
Physically; pains (head, back, abdomen,
muscle…etc.), dizziness, nausea, vomiting,
sweating, palpitation, sleep and nutrition
disturbance, intestinal problems(diarrhea,
constipation…),
urinary
complaints,
disturbance on menstruation period, low
resistant to diseases, drug/alcohol abuse,
overeating, numbness, pins and needles.

In summary;
Human trafficking victims are deceived, feared,
hold captive, exploited by using violence, their
dignity is disrupted and have serious traumas.
They cannot make a complaint because they get
scared. As a result of these reasons, there is an
inability to reach victims, and when it is reached,
victims cannot express themselves because they
get fragile and be under pressure and threat.
We can do something for them all together. Let’s
recognize them and call:
157 Foreigners Communication Center
155 Police Officer
156 Gendarme

İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi

29

The Power of the Civil Society to Combat Human Trafficking Project

30

İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi

31

The Power of the Civil Society to Combat Human Trafficking Project

32

