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İnsan ticareti geçmişten günümüze gelen ve süreç içerisinde form değiştiren küresel bir sorundur. Aynı zamanda genellikle sınır aşan organize
bir suçtur. Tacirlerin her geçen gün uygulamaya
koyduğu yeni ve değişik yöntemlerle insan ticareti sorunu daha da karmaşık hale gelmektedir.
İnsan ticaretinin kârlı bir suç çeşidi olmasının ve
yaygınlaşmasının çeşitli nedenleri vardır. Kaynak
ülkelerdeki sosyal çöküntüler, yasal boşluklar,
kötü yönetim, suç gruplarının bu ülkelerde rahat
faaliyet gösterebilmeleri, dünya genelinde insan
ticareti suçunun tam anlamıyla bilinmemesi ve insan tacirlerinin aldıkları cezaların, elde edilen kâr
VAKA YÖNETİMİ
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karsısında çok düşük kalması, dünyada yasa dışı
işgücüne ve yasa dışı fuhuşa oluşan talep, suçun
nedenlerindendir.
Nedenleri ve sonuçları bakımından incelendiğinde
insan ticareti birbiri ile etkileşen pek çok nedenden
kaynaklanmaktadır. Bu alanda üretilecek hizmet
müdahalelerinde nasıl bir anlayış, nasıl bir hizmet
sunma biçimi benimsemelidir? Bu sorunun cevabı
konuya mağduru en güçlü biçimde destekleyecek
olan “vaka yönetimi” anlayışıyla yaklaşmaktır.
Hizmetlerin karmaşıklığı ve insani hizmet programlarının genişlemesi nedeniyle, sosyal hizmette
vaka yönetimi (case management), karmaşık ve
pek çok problemi olan müracaatçıların zamanında
ve uygun biçimde ihtiyaçları olan hizmetleri alabilmesine olanak veren hizmet sunumuna ilişkin bir
yaklaşımdır.
Vaka yönetimi, müracaatçının gelişme ve değişme
kaydetmesi için birbirinden farklı ve çeşitli hizmet
ve profesyonel müdahalenin müracaatçı lehine
düzenlenmesi, eşgüdümlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesini içerir.
Vaka yönetimi daha çok hizmetin veriliş biçimiyle
alakalıdır. Vaka yönetimi kaynakları etkin bir biçimde kullanarak verilecek hizmetin veya yürütülecek
6
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çalışmanın daha nitelikli olmasını sağlar. Vaka yönetiminin çeşitli boyutlarını içeren derinliğine bir
tanımı Barker (1999: 63) şu şekilde vermektedir.
Vaka yönetimi; Müracaatçı yararına olmak üzere
çeşitli kuruluş ve meslek elemanlarından alınacak
hizmetleri planlama, ilgili hizmetleri arama ve izleme prosedürüdür.
Genellikle, müracaatçının temel sorumluluğunu
bir kuruluş alır ve hizmetleri koordine edecek, müracaatçının savunuculuğunu yapacak ve bazen de
kaynakları kontrol edecek, hizmetleri müracaatçı
için üreten bir vaka yöneticisi atar. Vaka yönetimi
ihtiyaçları farklı profesyoneller, kuruluşlar, sağlık
bakımı hizmetleri ve insani hizmet programlarını
gerektiren bir müracaatçının gelişimini izlemeyi de
içerebilir.
Vaka yönetiminde zaman ve kaynakların en etkin
biçimde kullanılması, hizmetin kalitesinin arttırılması gözetilir. Vaka yönetimi kavramının anahtar
noktası hizmetlerin, faaliyetlerin koordinasyonudur. Vaka yönetimi multidisipliner ve çok yönlü işbirliğini içinde taşımaktadır. Ayrı ayrı uygulayıcılar
tarafından verilen hizmetlerin vaka yöneticisi tarafından profesyonel ve koordineli bir şekilde organize edilmesini ve yönetilmesini içerir. Vaka yöVAKA YÖNETİMİ
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netimi bilgilerden çok daha fazla değer elde etme
olanağını sağlar.
Vaka yönetiminde, verilecek hizmetlerin sunulma
biçimini değerlendirerek ve düzenleyerekhizmet
alan bireylerin gereksinim duyduğu hizmetlere en
iyi biçimde ulaştırılmasını gözetir. Vaka yöneticisi
gerekli mesleki bilgi ve deneyimin yanında sunulacak hizmete ilişkin kaynakları da iyi bilmelidir.
Vaka yöneticisi müracaatçısıyla işbirliği içerisinde
sunulabilecek en iyi hizmetin belirlenmesinde ve
hizmetin ne şekilde kimler tarafından nasıl sunulacağına ilişkin yönetimi gerçekleştirir.
Müracaatçıların sahip oldukları sorunlar çoğu zaman farklı hizmet alanlarını ve kurumları ilgilendiren düzeyde ve çözümü uzun süreç isteyen boyutta olabilmektedir. Bu sorunların çözümünde
kurumlar ve meslekler arası işbirliğinin ve birlikte
hareket etmenin yanı sıra verilecek hizmetlerin sırası, zamanlaması ve aksatmadan verilmesi önem
taşımaktadır. Toplumsal kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılaması, bu kaynakların geliştirilmesi ve
kaynaklara ulaşımın sağlanması için vaka yönetiminin nitelikli kılınması şarttır. Vaka yöneticisi kaynakların belirlenerek müracaatçıya ulaştırılmasını
sağlar. Vaka yönetiminin amacı çeşitli kurum ve
8
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kuruluşlar tarafından verilen hizmetin bütünlüğünün sağlanmasıdır.
İnsan ticareti, mağdurun emeğinin sömürüldüğü,
hak ihlaline maruz kaldığı bir süreci içermektedir. Bu süreçte mağdur özgürlüğünden mahrum
bırakılmakta, sömürülmekte, kazançlarına el konulmakta, her türlü şiddete defalarca maruz kalabilmektedir. İnsan ticareti mağdurunun ortaya
çıkarılmasının güçlüğü nedeniyle insan ticareti
mağduru bu süreç içerisinde aylarca hatta yıllarca
kalabilmektedir.
İnsan ticareti mağdurlarına sunulan destek genellikle yetersiz kalmaktadır. Mağdurların tespitinin zor olmasının yanısıra tespiti sonrasında
mağdura verilecek desteğin niteliksiz olması, yetersiz kalması, insan ticaretinin olumsuz etkisini
arttırmaktadır. Mağdurların hayatlarını değiştirecek fırsatların yaratılması, yoksulluk, çaresizlik,
bilgisizlik, güvensizlik durumlarının ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunların sağlanabilmesi
yönetim, organizasyon, iletişim, ulaşım ve kaynakların iyi bir biçimde yönetilmesi ile ilişkilidir.
Mağdurun tespiti sonrasında çok yönlü, birbirini
izleyen müdahalelerin nitelikli olarak mağdura
yönelik verilmesi gerekmektedir. Bu müdahale
ve hizmetlerin nitelikli olarak sunulması, yönetilVAKA YÖNETİMİ
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mesi vaka yönetiminin nitelikli bir şekilde yerine
getirilmesiyle mümkündür.
Bu özellikleri şu şekilde ele alınabilir:
•

İnsan ticaretinin küresel bir zeminde yer alması ve çoğu kez ülke sınırlarını aşan bir boyutunun bulunması,

•

İnsan ticaretini gerçekleştiren ve bunu sürdürme amacı taşıyanların örgütlü ve planlı hareket etmesi,

•

Mağdurların fark edilmesinin ve ortaya çıkarılmasının güç olması,

•

İnsan ticaretinin güvenlik, adalet, sağlık sistemleriyle doğrudan ilişkili olması,

•

İnsan ticaretinin gerçekleşmesine zemin hazırlayan ortamlarda sosyal problemlerin yer
alması.

Sosyal hizmet, bireylere, ailelere, gruplara,
örgütlere, topluluk ve topluma yönelik mesleki müdahalelerini sosyal refaha ilişkin sorun
ve ihtiyaçlar çerçevesinde yerine getirmektedir. Sosyal hizmetin kendi kendilerine yardım
etmeleri noktasında yardım ettiği birey, aile,
grup, örgüt, topluluk ve toplumların sorun ve
ihtiyaçları çeşitlilik ve karmaşıklık arz etmektedir. Bu durum insan ticareti alanında da böy10
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le bir özellik göstermektedir. İnsan yaşamında psikolojik ve toplumsal boyut son derece
önemli yer tutmaktadır.
Vaka yönetimi, karmaşık ve pek çok problemi olan
insan ticareti mağdurlarının zamanında ve uygun
biçimde ihtiyaçları olan hizmetleri alabilmesine
olanak veren hizmet sunumuna ilişkin bir yaklaşımdır. Bu anlamda vaka yönetimi, hem hizmetin
etkililiğini arttıracak; hem de hizmet alanların karşılanamayan ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak
sağlayacaktır. İnsan ticareti alanında vaka yönetimi temelli bir yaklaşım benimsenmediği takdirde,
mağdurlar, tespit aşamasından, idari ve adli süreç,
koruma ve geri dönüş aşamalarına kadar kendilerine sunulan hizmet noktasında farklı farklı kişi ve
kurumların sunduğu hizmetlerden etkili bir biçimde yararlanamayacak, sorun ve ihtiyaçlarına bir
bütün olarak yaklaşılamayacak, kurumların hizmet
usul ve yöntemleri mağdurları olumsuz yönde etkileyecektir.
Vaka Yönetiminde Planlı Değişme Sürecinin
Aşamaları
1. Başlangıç/İlişki kurma (Engagement): Müracaatçı ile tanışılır, çalışma başlatılır, probleme
odaklanılır.
VAKA YÖNETİMİ
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2. Değerlendirme (Assessment) Müracaatçının
güçlerini/ ihtiyaçlarını/ risklerini belirlemeye
dönük, bilgi toplama, analiz etme ve yorumlama sürecini içerir.
3. Planlama (Planning) Müracaatçının ihtiyacını
karşılamaya dönük ne yapılacağı somutlaştırılır. Amaçlar belirlenir ve müracaatçı ile anlaşma yapılır.
4. Uygulama (Implementation) Vaka yöneticisi
ve müracaatçı belirlenen amaçlar doğrultusunda planı hayata geçirir.
5. Son değerlendirme (Evaluation) Belirlenen
amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilir.
6. Sonlandırma (Termination) Mesleki ilişki sonlandırılır.
7. İzleme (Follow-up) Müracaatçı bir süre izlenir,
yeni bir problem ya da ihtiyaç durumunda tekrar kendisiyle mesleki ilişki başlatılarak ilk aşamaya dönülür.
Süreçte görüldüğü gibi, başlangıç aşaması vaka
yöneticisi ile müracaatçının ilk kez temas kurduğu aşamadır. Mağdurla ilk temas telefonla olabileceği gibi, ev ve çevre ziyareti, kurumun, kuruluşun ya da meslek elemanının yönlendirmesi veya
havale etmesi ile de olabilir. Bu ilişki, her iki tarafın uzmanlıklarını birleştirdiği bir ortaklığı içerir.
12
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Bu aşamada probleme odaklanılır ve müracaatçının problemi nasıl gördüğü ele alınır. Bu aşamada vaka yöneticisi müracaatçısı ile geliştireceği
mesleki ilişkide sözlü ve sözsüz iletişim becerileri
büyük önem taşımaktadır. Müracaatçı ile samimi,
sıcak ve empatik bir ilişki güven ilişkisinin temelini oluşturur. Kurumun/kuruluşun müracaatçının
ihtiyacını karşılama konusundaki durumu analiz
edilir.
Müracaatçıya hizmet sunumu ile ilgili bilgi verilir,
yardım sürecine organize edilir. Çalışmanın içeriği (görüşmeler, yapılacaklar vb.) konusunda bilgi
verilir. Müracaatçıya ilişkin ilgili evrak ve belgeler
düzenlenir. Bu aşamada önemli olan karşımızdaki
müracaatçının insan ticareti mağduru olup olmadığı konusunda tanımlama ve ayrım yapabilmektir. İnsan ticaretinin farklı tipleri, farklı mağdurları
yaratır. Aynı tip insan ticareti biçimi, yer (bölge
vb.) açısından farklılıklar içerebilir. Bir bireyin insan ticareti mağduru olup olmadığını tanımlamak
zordur. Bu açıdan bazı genel göstergelere bakmak
bu tanımlamayı kolaylaştırır. Ancak bu göstergeler,
araştırma ve uygulama için bir başlangıç noktası
sağlayabilir. Bu açıdan karşılaşılan müracaatçılarla
ilgili her bilgi ve gösterge dikkatle gözden geçirilmelidir. Ayrıca, göstergeler vakadan vakaya farklılaşabilir.
VAKA YÖNETİMİ
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İnsan Ticaretinin Tüm Sömürü Biçimlerinde Ortak Olabilecek Genel Göstergeler (Cinsel Sömürü,
Emek Sömürüsü, Ev Hizmetleri, Çocuk ticareti vb.):
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•

İşin doğası ve şartları hakkında doğru olmayan
vaatlerle kandırılarak işe alınmış olması,

•

Hedef ülkeye giderken pasaport, uçak bileti
gibi giderlerin çalıştıranlar/sömürenler tarafından karşılanmış olması,

•

Kaynak ülkelerin birinden geliyor olması/ kaynak ülkelerden birinin vatandaşı olması,

•

Yoksulluk ya da yaşam standartlarının altında
yaşıyor olması,

•

Genelde insanlardan yararlanılmak için kullanılan ya da bu yerlerle bağlantılı olan yerlerde
bulunmuş olması,

•

Aileleriyle ve yakın çevreleriyle ilişkilerinin
veya etkileşiminin sınırlı olması ya da hiç olmaması,

•

Yerel dili bilmiyor olması,

•

Pasaport, kimlik, seyahat gibi belgelerinin sahte olması ve bu belgelerle ilgili yetkililere teslim edileceği ile ilgili tehdit ediliyor olması,

•

Pasaport, kimlik ve/veya seyahat belgelerinin, başkaları tarafından tutulmuş/tutuluyor
olması,
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•

Kendisine, ailesine, yakın çevresine ve/veya
sevdiklerine karşı şiddet uygulanmış ya da şiddet uygulanacağına dair tehdit edilmiş olması,

•

Yetkililere karşı güvensiz kılınmış olması,

•

Yetkililere teslim edilmeyle tehdit edilmiş/ediliyor olması,

•

Hareketlerinin doğrudan ya da dolaylı kontrol
ediliyor olması,

•

Kendi durumunu başkalarına anlatmaktan
korkuyor olması,

•

Kendisi için konuşmasına izin verilmemesi ya
da konuşamıyor olması/ üçüncü kişilerin orada olması,

•

Yetkililere karşı güvensiz kılınmış olması,

•

Yetkililere teslim edilmeyle tehdit edilmiş/ediliyor olması,

•

Hareketlerinin doğrudan ya da dolaylı kontrol
ediliyor olması,

•

Bağımsız konuşamıyor, bağımlı davranış sergiliyor olması,

•

Ev ya da iş adresini bilmiyor olması,

•

İş yerinde ya da yaşam yerindeki çıkışlarda
yüksek güvenlik önlemlerinin olması (örneğin:
ışık geçirmeyen pencereler, tahta çakılarak
VAKA YÖNETİMİ
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kapatılmış pencere ve kapılar, iğneli teller, güvenlik kameraları vb.),
•

İş, yemek, ulaşım ve barınma gibi konularda
işvene bağlı olması, bu konularda ödeme yapmaya zorlanmış olması,

•

Hikâyesinde tutarsızlık olması,

•

Hakaret, taciz, tehdit ve/veya şiddete maruz
kalmış olması.

Değerlendirme aşaması, probleme ilişkin bir anlayış
kazanma çabasını içerir. Problem nasıl ortaya çıkmıştır? Nasıl çözülebilir? Neler değiştirilebilir? Gibi sorulara yanıt aranır. Ayrıcı mağdur için acil risk durumu
var mıdır? Bu yanıtları verebilmek için etraflı bir veri
toplama önemlidir. Müracaatçı çevresi içinde düşünülerek ihtiyaçlar belirlenir ve ihtiyaç doğrultusunda
veriler toplanır. Bu veriler, görüşmeler, ev ve çevre
ziyaretleri, var ise ilgili kayıtlar ve raporlar, çeşitli testler, ölçekler, soru kâğıtları vb. yoluyla toplanır.
Değerlendirme temelde üç düzeydedir:
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•

Mikro düzeyde müracaatçının bireysel özellikleri (becerileri, kişilik özellikleri, başarılı yönleri, motivasyonu, ruhsal sağlığı vb.);

•

Mezo düzeyde içinde yaşadığı gruplar ve ilişkileri (ailesi, arkadaş grupları, çevrede benzer
yaşantı içindeki gruplar vb.);
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•

Makro düzeyde müracaatçının ihtiyaçları ile
ilgili toplumda yer alan mevzuat, uygulamalar ve hizmetler değerlendirilir. Bu durum
bir bakıma, müracaatçının çevresini de içine
alacak biçimde ihtiyaçlarının neler olduğuna ve nasıl karşılanacağına ilişkin yapılan bir
analizdir.

Değerlendirme aşamasında ihtiyaç veya problem açık bir biçimde ifade edilir. Müracaatçı sisteminin ne olduğu açık bir biçimde tanımlanır.
Müracaatçının güçleri, becerileri, özellikleri tanınmaya çalışılır. Çevresiyle etkileşimleri analiz
edilir. Değerlendirmenin en önemli yönü, müracaatçı ile ilişkinin kurulmasından başlayarak izleme aşamasını da içerecek biçimde sürmesidir.
Bir başka deyişle, değerlendirme her yeni bilgi
girişi ile yapılmaya devam edilir; yeni bilgi planın ve amaçların değişikliğini getirir; plandaki
değişiklik müdahaleyi (uygulamayı) değiştirir.
Her müracaatçının ihtiyaçları, özellikleri ve koşulları ile biricik olduğu, her biri için ayrı bir çalışma ve uygulama planının gerekli olduğu unutulmamalıdır.
İnsan ticareti mağdurlarına ilişkin yapılacak değerlendirmede mağdurun durumunu (fiziksel, sosyal
ve ekonomik durumu, damgalanma, benlik saygısı
vb.) değerlendirirken veri toplama ve bu verilerin
VAKA YÖNETİMİ
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gizliliği çok önemlidir. Mağdurun, ekolojik çevresinin de (ailesi, arkadaşları vb.) değerlendirilmesi
gerekir. Problemler tanımlanırken, mümkün olduğunca vaka yöneticisinin yanında mağdurun ve
mağdur için önemli kişilerin (ailesi vb.) problemi
nasıl gördüğü de irdelenmelidir. Problemler tanımlanırken, mağdurun madde bağımlılığının ve
psikolojik rahatsızlıklarının varlığı, çocukluk travmaları gibi faktörler problemlerin tanımlanmasını
zorlaştırabilir.
İnsan ticareti mağdurlarına ilişkin değerlendirmede, ihtiyaçlar veya problemler kadar risk
değerlendirmesi ayrıca önem taşır. Risk, potansiyel tehlikenin ve sonuçlarının gerçekleşmesi
ihtimalidir. İnsan ticaretinde yapılan risk değerlendirmesi; tehlikenin ne olduğuna; azaltılması,
ortadan kaldırılması ve mağdurun korunması
için ne tür önlemler alınması gerektiğine ilişkin
bir karar verme sürecini içerir. İnsan ticaretinde
risk, mağdur ve çevresindekilerin güvenliğinin
sağlanması ve korunmasına; yürütülen soruşturmanın bütünlüğüne (deliller, beyanlar vb.)
ilişkin bir tehdidin varlığıdır. Risk değerlendirmesi, her vakanın biricikliği gözetilerek o vakaya
özgü yapılır.
18
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Ülkemizde insan ticareti mağdurlarına yönelik risk
analizi yapılırken şu üç temel başlık dikkate alınmalıdır:
•

Suç Örgütlerinin zarar verme potansiyeli,

•

Mağdurun içerinde yaşadığı toplum ve ailesi,

•

Mağdurun psiko-sosyal durumu.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:
•

Risk değerlendirmesi yeni olaylara ve gelişmelere bağlı olarak sürekli yenilenmelidir.

•

Risk analizi süreçlerinde mağdurun görüşüne
mutlaka başvurulmalıdır. Unutulmamalıdır ki,
Mağdur içerisinde yaşadığı toplum ile aile değerlerini, danışandan daha iyi bilir.

•

Risk durumları ile ilgili form geliştirilmeli ve
mağdurun kendisi ya da işlemleri ile ilgili kurumlararası yürütülen çalışmalarda risk içeren
form da gönderilmelidir.

•

Suç örgütleri tarafından mağdura yönelik güvenlik riski olup olmadığı kollukla işbirliği içerisinde hazırlanmalıdır. Burada mağdurun beyanı da çok önelidir.

• Suç örgütlerinin hem mağduru, hem de mağdura hizmet veren kurumlara zarar verme olasılığı ayrıca değerlendirilmelidir.
VAKA YÖNETİMİ
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Mağdur Tespit ve Mülakat Aşamasında Risk
Değerlendirmesi
Erken Risk Değerlendirmesi: Mağdur olduğu varsayılan kişinin acil tıbbi müdahale ya da güvenlik
riski ihtiyacı olup olmadığının değerlendirilerek
önlem alınmasıdır. Burada risk listesi sağlık ve güvenlik olmak üzere iki grupta toplanmıştır.
Olası sağlık riskleri:
Fiziksel sağlık belirtileri (baş ağrısı, yorgunluk, baş
dönmesi, mide ya da karın ağrısı, dermatit, görme
problemleri, soğuk algınlığı, solunum problemleri,
diş ağrısı gibi).
Ruh sağlığı belirtileri (bellek sorunları, sık ağlama,
kaygı, öfke, stres bozukluğu, düşmanca duygular,
saldırganlık, kendine zarar verme, intihar düşünceleri veya girişimleri, Travma sonrası stres bozukluğu gibi belirtiler).
Devre dışı bırakma veya yüksek riskli durumlar
(kalp hastalıkları, epilepsi, astım gibi).
Bulaşıcı hastalıklar (cinsel yolla bulaşan hastalıklar
dâhil olmak üzere tüm bulaşıcı hastalıklar).
Bağımlılık (alkol, uyuşturucu, kumar gibi) ve
20
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Sağlıkla ilgili değerlendirilebilecek diğer göstergeler.
Olası güvenlik riskleri:
Mağdurun içinde bulunduğu zamana veya geçmişe ilişkin güvenlik endişelerinin yanısıra kendisine,
ailesine, arkadaşlarına veya tanıdıklarına yönelik
tehdit ya da güvenlik riskleri;
Ayrıca mağdurun hedef veya menşei ülkeyle ilgili
korkuları, kaygıları ve tespit edilen diğer göstergeler.
Planlama aşamasında problemlere odaklanılır,
öncelik sırasına konur, her problem için müdahale düzeyleri belirlenir. Problemler ihtiyaçlara
dönüştürülür, ihtiyaçlar doğrultusunda amaçlar,
bu amaçlara ulaşma yolu belirlenir. Müracaatçı
sistemi ile bu amaçlara ulaşma ve her iki tarafın
sorumlulukları konusunda sözlü ya da yazılı anlaşma yapılır. Planlama ve dolayısıyla anlaşmada
kimin, neyi, ne zaman ve nasıl yapacağı açıkça belirlenmiş olmalıdır. Bu içerik bir bakıma, planlı değişmede yer alacak eylem sistemi ile ilgilidir. İnsan
ticaretinde mağdurun kendi kararını kendisinin
vermesi (self-determinasyon) ilkesi çok önemlidir.
Vaka yöneticisi yol gösterir ancak kararı müracaatçı verecektir. Ancak müracaatçının kendi kararını
VAKA YÖNETİMİ
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vermesi konusunda yetkinliği yoksa (ruh sağlığı
vb. nedeni ile sağlıklı karar vermesi konusunda
yaşanan sorunlar, çocuk olması vb.) bu konuda
vaka yöneticisi karar verebilir. Ancak her şekilde
müracaatçının sürece ve karara katılımı önemli ve gereklidir. Görüşü alınmalıdır. İnsan ticareti
mağdurlarının problemlerini öncelik sırasına göre
belirlemede (acil ihtiyaçlar en kısa zamanda giderilmelidir) Vaka yöneticisi, yardım sağlayan diğer
örgütlerin düşüncesini de ele almalıdır. Problem
çözmede kullanılacak kaynak ve olanaklar analiz
edilmelidir.
Burada üç ana alana bakılabilir. Bu kaynaklar, aynı
zamanda güç alanlarını oluşturabilir:
•

Mağdurun kendisi (Mağdurun sahip olduğu
kaynaklar (kişisel özellikler, eğitimi, güçleri,
sağlığı vb.)

•

Yardım sağlayan kurumların/kuruluşların kaynakları

•

Mağdur için önemli olan kişiler (ailesi vb.)

İnsan ticareti mağdurlarının ihtiyaçları ve sunulacak hizmetler üç grupta ele alınabilir. Bu hizmetler
sunulurken, Vaka yöneticisi insan ticareti, insan
davranışı ve psikolojisi, travma, kriz durumu, istismarın bireyler üzerindeki etkileri vb. bilgilerini;
görüşme, örgütleme, koordinasyon, vaka yöneti22

İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELEDE SİVİL TOPLUMUN GÜCÜ PROJESİ

mine ilişkin becerilerini kullanır. Mesleki değerler
ve farklılık mesleki uygulamasının diğer önemli
parçalarını oluşturmaktadır.
İnsan Ticareti Mağdurlarının İhtiyaçları
Acil İhtiyaçlar:
•

Güvenlik

•

Temel İhtiyaçlar (yiyecek, içecek, giyim vb.)

•

Acil tıbbi ve psikolojik ihtiyaçlar

•

Güvenli barınma

•

Hukuki yardım

•

Ana dilinde bilgilendirme

Orta dönem ihtiyacı:
•

Psikolojik desteği de içeren sağlık bakımı

•

Kişisel belgelerine (pasaport vb.) ulaşmaları
için hukuki yardım

•

Süreçte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara dönük
hukuki yardım

•

Normal hayatına tekrar dönmesi için (bütünleşme) destekleme

Uzun dönem ihtiyacı:
•

Tıbbi ve hukuki yardımın sürdürülmesi
VAKA YÖNETİMİ

23

•

Finansal destek

•

Eğitim desteği

•

Meslek edindirme ve beceri geliştirmeye dönük eğitim

•

Aileyi destekleme

Uygulama aşamasında belirlenen amaçlar doğrultusunda plan hayata geçirilir. Bu evrede Vaka
Yöneticisinin bilgi ve becerileri özellikle önemlidir.
Değerlendirme devam ettiği için her yeni bilgi ya
da durum değişikliği planın tekrar gözden geçirilmesini ve düzenlenmesini gerektirir.
İnsan ticareti mağdurlarıyla yapılan uygulamalarda, her zaman yeni bir bilgi, risk, ihtiyaç vb. ile
karşılaşılabilir. Bu durum değerlendirmenin sürekliliğinin önemini ortaya koyduğu gibi, planlama ve
uygulamadaki değişiklikleri ortaya çıkarır.
Son değerlendirme aşamasında, yapılan uygulama belirlenen amaçlar doğrultusunda gözden
geçirilir, amaçlara ulaşılma durumu değerlendirilir. Bu konuda sorun var ise tekrar değerlendirme
aşamasına dönülerek eldeki veriler gözden geçirilir; yeni veri toplanabilir. Her yeni bilgi yeni bir
değerlendirme yapmayı gerekli kılar. Bu değerlendirmede çeşitli değerlendirme teknikleri kullanılır.
Bunlardan bazıları bilimsel araştırma desenleri,
24
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amaca dönük ölçmeyi kolaylaştıracak çeşitli soru
kâğıtları, projektif testler, ölçekler, genogram, ekomap vb. olarak ifade dilebilir.
Amaçlara ulaşıldığı düşünülüyorsa, sonlandırma
aşamasına geçilerek mesleki ilişki sonlandırılır.
Sonlandırma çeşitli nedenlerle de mümkün olabilir (Müracaatçının başka bir yere taşınması, hizmet
almayı istememesi vb.). Başka bir profesyonel ya
da kuruma havale etme konusu gözden geçirilir.
Mesleki çalışmada amaçlara ulaşılamadığı düşünülüyorsa, tekrar değerlendirme aşamasına dönülür; amaçlar gözden geçirilir; nedenler üzerinde
tartışılır; planda düzenleme yapılır ve uygulanır.
Vaka yönetiminin temel amacı, müracaatçı sistemlerinin, mesleki ilişki sona erdikten sonra da
sorunlarını çözebilmeleri konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirmeleridir. Bir başka deyişle, problem çözme sürecini öğrenmiş olmalarıdır.
İzleme aşamasında müracaatçı bir süre (genellikle
altı aydır) izlenir, yeni bir ihtiyaç ya da sorun gündeme gelmediği zaman dosya kapatılır; herhangi
bir ihtiyaç ortaya çıkarsa değerlendirme aşamasından başlayarak yeniden aşama aşama ilerlenir.
Vaka yönetimi, müracaatçının ihtiyaçlarını karşılamayı sağlayacak hizmet sunmak için ihtiyaç
değerlendirmesi, planlama, kaynakların harekete
VAKA YÖNETİMİ
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geçirilmesi ve desteklemeyi içeren bir süreçtir.
Vaka yönetimi, İnsan hakları temelinde mağdur
merkezli yaklaşımları sunması, farklı ihtiyaçları
karşılamak için destek ve hizmetlerin koordinasyonunu sağlaması bakımından önemli bir süreçtir.
Vaka yönetimi, mağdurlarla görüşme ve değerlendirmeyi, öncelikleri belirlemeyi ve karar vermeyi,
danışmanlığı, kriz müdahalesini ve devam eden
süreçte desteği içermektedir.
İnsan Ticareti Mağdurları İçin Vaka
Yönetiminin Aşamaları
1. Başlangıç (İlişki kurma) ve görüşme
2. Risk değerlendirmesinin yapılması (tüm aşamalarda risk durumunun gözden geçirilmesi)
3. Mağdurun tanımlanması
4. Kriz müdahalesi ve öncelikli psikolojik destekleme/ danışmanlık
5. İhtiyaç değerlendirmesi
6. Mağdurun normal hayatına tekrar dönmesi
için planlama (Bütünleşme)
7. Desteklemeyi sürdürme
8. Havale sistemini kullanma
9. Bütünleşme
•
26
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•

Meslek edinme ve gelir düzeni sağlama

•

Toplumsal aktivitelere katılım

•

Psikolojik ve sağlık hizmetinin devam etmesi

•

Hukuki estek

10. İzleme (İhtiyaç halinde desteğe devam)
11. Dosyanın Kapatılması
•

Süreçteki haklar ve Hizmetler

•

Güvenli bir yede kalma

•

Çocukların Korunması

•

Aileyle iletişim kurma

•

Sağlık Hizmeti sunma

•

Psikolojik destek / danışma ve eğitim desteği

•

Yaşam becerileri

İnsan Ticareti Mağdurlarıyla Çalışırken
Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Önemli
Noktalar
İnsan ticareti çok farklı biçimlerde ortaya çıkabilir.
Bu farklılık birbirinden farklı mağdurları ortaya çıkarabilir!
VAKA YÖNETİMİ
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İnsan ticareti sorununda en önemli konulardan
biri uygulamada karşılaştığımız müracaatçılarımızın “insan ticareti mağduru” olup olmadığı konusunda tanımlamayı yapabilmektir. Bu konuda
gerekli verileri toplamak, kapsamlı değerlendirme
yapmak ve bu doğrultuda insan ticaretinde risk
faktörlerini ve bazı temel göstergeleri dikkatle irdelemek önemlidir!
Her mağdur biriciktir! Ayrı ihtiyaç, risk ve koşullara
sahiptir. Ayrı bir çalışma yöntemine ihtiyaç duyar.

28
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TRAFFICKING PROJECT
CASE MANAGEMENT
INTERVENTION FOR HUMAN
TRAFFICKING VICTIMS

Human trafficking is a global problem that arises
from past to present and changes it’s form during
that process. Moreover, it is generally a crossborder organized crime. The problem of human
trafficking becomes more and more complicated
by the new and different methods that traffickers
put into practice. There are several reasons of
why human trafficking is profitable crime type and
become prevalent. Social depressions, legal gaps,
bad governance at resource countries, the fact that
criminal groups can operate comfortably in these
countries, worldwide problem of not recognizing
human trafficking crime, the low punishment
human traffickers get when compared to their
CASE MANAGEMENT
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profit gained and global demand for illegal labour
and prostitution are some of the reasons of the
crime.
When examined in terms of its causes and
consequences, human trafficking is originated
from a lot of inter-related issues. What kind
of understanding and service type should be
provided when producing service interventions
on this field? The answer of this question is
approaching with a “case management” sense
which will be supported the victim in strongest
way.
Case management in social working is a service
providing approach which allows consultees with
many complex problems to receive services they
need in time and appropriate manner.
Case management involves the organization,
coordination, implementation, monitoring and
evaluation of different and various services and
professional interventions in countenance of the
consultees to change and develop.
Case management is more concerned with the
way services are delivered. It enables services
provided or work to be carried out to be more
qualified by using resources effectively. Barker
34
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(1993) stated deeper definition which involves
various dimensions of case management as:
“Case management is a procedure of planning
services gathered from various organizations and
professionals, searching and monitoring of related
services for the benefit of consultee.”
Generally, an organization takes the primary
responsibility of consultee, and assign a case
manager who will be coordinate services,
advocate the consultee, control the resources
and produce services for him/her. Case
management may involve monitoring the
development of consultee who requires different
professionals, organizations, health care services
and humanitarian programs.
Case management intended to effective use of
time and resources and improving the quality of
services. The key point of the case management
concept is the coordination of services and
activities. It requires a multi-disciplinary and
multi-faceted cooperation. It also includes case
managers’ responsibility of professional and
coordinated organization, and management of
services provided by individual practitioners. Case
management enables gathering more value rather
than information.
CASE MANAGEMENT
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In case management, to help consultee to reach
needed services in the best way, assessment and
organization of the way of delivering services
is regarded. The case manager should also be
familiar with the necessary resources as well as
required vocational knowledge and experience.
He/she will manage the identification of the
best service that can be offered and how and
with whom the service will be provided, while
cooperating with consultee.
The problems of consultees often at a level
that concerns different service fields and
organizations, and their solutions may require
a long process. In order to solve problems,
it is important that cooperation between
organizations

and

professions

right

along

with the sequence and timing of the services
given without disruption. It is imperative that
qualification of case management in order to
meet social resources with human needs, to
develop and to access these resources. The case
manager determines and delivers the resources
to consultee. The aim of the case management is
to ensure the integrity of the services provided
by various institutions and organizations.
36

THE POWER OF CIVIL SOCIETY TO COMBAT HUMAN TRAFFICKING PROJECT

Human trafficking involves a process in which
the victims’ labour is exploited and the victim is
exposed to infringement on his/her rights. In this
process, victims are deprived of their freedom,
exploited, their gains are seized, they can be
exposed to all kinds of violence many times.
Because of the difficulty of uncovering trafficking
victims, they can remain in this process for months
or even years.
The support provided to human trafficking
victims are generally not sufficient. Difficulty of
identification of victims, lack of quality of support
to be provided to victim after identification, or
inadequate support may increase the negative
impact of human trafficking. It should be created
new opportunities that changes the victims’ lives
and eliminated poverty, helplessness, ignorance
and insecurity. The provision of these are related
to management, organization, communication,
transportation and good management of
resources. After identification of the victim,
multi-dimensional, successive and qualitative
interventions should be held. The provision and
management of these interventions and services
are possible only if the case management is
performed in a qualified manner.
CASE MANAGEMENT
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These features can be considered as:
•

The presence of human trafficking in global
manner and the presence of a dimension that
often transcends national borders,

•

Organized and planned movement of people
carrying out human trafficking and aiming to
continue this crime,

•

Difficulty of recognizing and uncovering
human trafficking victims,

•

Direct relation of human trafficking and
security, justice and health systems,

•

The inclusion of social problems of
environments predisposing human trafficking.

Social working fulfils the professional interventions
for individuals, families, groups, organizations,
communities and society within the framework of
needs and problems related to social refinement.
The problems and needs of individual, family,
group, organization, community and society that
are helped by social work at the point of self-help,
are various and complex. This is also the case in
the field of human trafficking. Psychological and
social dimensions are take very important place
in human life.
38
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Case management is an approach to providing
services that enables human trafficking victims
with many complex problems to receive needed
services timely and appropriately. In this sense,
case management will both increase service
effectiveness and enable consultees to meet their
unmet needs. In the field of human trafficking, if
case management based approach is not adopted,
victims will not effectively benefit from services
provided by various people and institutions, their
problems cannot be approached with integrity,
the methods of organizations will affect the victims
negatively , from identification, directorial and
judicial phases to protection and return phases.
The Phases of Planned Changes at Case
Management
1. Engagement: The consultee is introduced, the
process is initiated, the problem is focused.
2. Assessment: It includes the process of
collecting, analysing and interpreting
information to determine the consultee’s
strengths/ needs/ risks.
3. Planning: What should be done to meet the
needs of the consultee became concrete. The
objectives are identified and agreement with
consultee is signed.
CASE MANAGEMENT
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4. Implementation: The case manager and the
consultee put the plan into practice in the
direction of the determined objectives.
5. Evaluation: Evaluation of whether
objectives have been achieved or not.

the

6. Termination: The professional relationship is
terminated.
7. Follow-up: The consultee is monitored for
a period, when a new problem or need is
resumed, the professional relationship is
started from the first stage.
As seen in the process, the initial phase is the stage
in which case manager and consultee contact for
the first time. The first contact with the victim
can be via telephone, as well as visiting the house
and environment, or by referral of professional
staff or organization. This relationship includes
a partnership where both parties combine their
expertise. At this stage the problem is addressed
and it is tackled how consultee sees the problem.
The verbal and non-verbal communication skills
are vital at the professional relationship between
case manager and consultee. A sincere, warm and
emphatic relationship with the consultee forms
the basis of the trust relationship. The situation of
40
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the organization/institution to meet the needs of
consultee is analysed.
The consultee is informed about the service
delivery, and he/she is organized into support/
help process. Information about the content
of the work (interviews, what will be done,
etc.) is given. Documents related to consultee
are prepared. What is important at this stage is
to be able to identify and distinguish whether
our consultee is a human trafficking victim or
not. Different types of human trafficking create
different types of victims. The same pattern of
human trafficking may have differences in terms
of location (region, etc.). It is difficult to identify
whether an individual is a victim of trafficking or
not. In this respect, searching for some general
indicators makes it easier to identify. In addition,
these indicators can provide a starting point for
research and practice. Therefore, all information
and indicators related to consultees should be
carefully observed. Moreover, the indicators may
differ from case to case.
General Indicators that can be Common in All
Human Trafficking Exploitation Types (Sexual
Exploitation, Labour Exploitation, Domestic
Services, Child Trafficking, etc.):
CASE MANAGEMENT
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•

To be hired by false promises about the nature
and conditions of work,

•

Expenses such as passport, airplane ticket are
paid by traffickers/exploiters while going to
target country,

•

Person is coming from one of the resource
countries/ is a citizen of one of the resource
countries.

•

Poverty or low living standards

•

Found at places which are generally used in
order to benefit from people or places related
to those

•

Limited or no involvement or interaction with
their family and immediate surroundings

•

Cannot speak/know the native language

•

To have fake passport, identity or travel
documents and threatened to give those
documents to related authorities

•

Passport identity and/or travel documents are
held by others

•

Violence or threat of violence against person,
family or immediate surrounding,

•

Having been made insecure about the
authorities,
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•

To be threatened with being surrendered to
authorities,

•

Activities are controlled directly or indirectly,

•

Being afraid of telling own situation to others,

•

Not permitted or not be able to talk about
himself/herself / third party’s existence,

•

Not be able to talk independently, acting
dependent behaviours,

•

Do not know home or work address,

•

To have high security measures at exits of work
or living place (for example: non-lightening
Windows, windows and doors closed by
wood, pinwheels, security cameras, etc.),

•

To be dependent to employee about work,
food, transportation and accommodation, to
be forced to pay about this issues,

•

Inconsistencies about his/her story,

•

To be exposed to insult, abuse threat and/or
violence.

Assessment phase, involves an effort to gain an
understanding about the problem. Such questions
are searched for answers: How did the problem
arise? How it can be solved? What can be changed?
Is there an immediate risk situation for the victim?
To answer those questions, it is important to
CASE MANAGEMENT
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collect extensive data. The needs of the consultee
identified by considering consultee in his/her
environment, data is gathered according to the
need. Those data are collected by interviews,
home and environment visits, relevant records
and reports if available, various tests, measures,
question papers, etc.
The assessment is basically consisted of three
levels:
•

Micro level; the individual characteristics
of the consultee (skills, personality traits,
successful aspects, motivation, mental health,
etc.)

•

Meso level; groups and relationships that he/
she involved in (family, friends, similar groups
from neighbourhood, etc.)

•

Macro level; assessment of legislation,
practices and services in community related
to needs of consultee. This is an analysis of
what the needs of the consultee and how they
will be met, including the environment of the
applicant.

In the assessment phase, the need or the
problem clearly expressed. It is clearly defined
what is consultee system. Attempts are made to
recognize the strengths, skills and characteristics
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of consultee. interactions with his/her
environment is analysed. The most important
aspect of the assessment is; its process started
from establishment of the relationship with the
consultee and continue with follow up process.
In other words, assessment continues with every
new information entry, new information changes
the plan and objectives, the change of plan,
changes intervention (application). It should be
noted that a separate work and implementation
plan is required for each consultee, which is unique
to the needs, characteristics and conditions of
each consultee.
The data collection and the confidentiality of
these data are very important when assessing
the human trafficking victim’s status (physical,
social, and economic status, stigmatism,
self-esteem, etc.). The victims’ ecological
environment (family, friends, etc.) should be
evaluated. While describing the problems, along
with the case manager it should be examined
as much as possible about how the victim and
victim’s significant others (family, etc.) recognizes
the problem. While identifying problems, the
presence of substance abuse or psychological
disturbances, or childhood traumas may make it
difficult to identify the problem.
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While assessing human trafficking victim, along
with needs and problems, risk assessment
plays an important role. Risk is the possibility
of occurrence of potential danger and its
consequences. Risk assessment in human
trafficking includes a decision making process
that about what is the danger, what should
be done to reduce, eliminate and protect the
victim. Risk at human trafficking, is a presence
of a threat to protection and security of victim
and surrounding people, the integrity of ongoing
investigation (evidence, statements, etc.).
Risk assessment is made specific to that case,
considering the individuality of each case.
While conducting risk analysis in Turkey for human
trafficking victims, those three topics below
should be considered:
•

In terms of the potential harm of the crime
organizations,

•

In terms of the society and family of the victim,

•

In terms of the psycho-social situation of the
victim.

Issues that are needed attention:
•

46

Risk assessment should be continuously
renewed depending on new events and
developments.
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•

During risk analysis processes, the victim’s
opinion should be gathered. It should not be
forgotten that, victim knows the society and
family values better than the counsellor.

•

A form about risk situations should be
developed and sent to the organizations
related to victim or victim related processes.

•

Whether there is a security risk for the victim
by criminal organization should be prepared in
cooperation with the law enforcement. Here,
the victim’s statement is also very important.

•

The likelihood of criminal organizations harm
on both victim and intuitions serving the
victim must be evaluated separately.

Risk Assessment During Identification and
Interview
Early Risk Assessment: Measures are taken to
assess whether the person assumed to be a victim
needs immediate medical intervention or at
security risk. Here, the risk list is divided into two
groups as health and safety.
Possible health risks:
Physical health indications (such as headache,
fatigue, dizziness, stomach or abdominal pain,
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dermatitis, vision problems, cold, respiratory
problems, toothache).
Mental health symptoms (such as memory
problems, frequent crying, anxiety, anger, stress
disorder, hostile feelings, aggression, self-harm,
suicidal thoughts or attempts, posttraumaticstress disorder).
Deactivation or high-risk situations (such as heart
disease, epilepsy and asthma).
Infectious diseases (all infectious diseases
including sexually transmitted diseases).
Addiction (such as alcohol, drugs and gambling)
and other health-related indicators.
Possible security risks:
Threats or security risks to the victim, his/her
family, friends or acquaintances, as well as safety
concerns related to present or past;
In addition, fears, concerns and other identified
indicators of the victim’s target country or country
of origin.
At the planning phase, the problems are focused,
put in priority order, and the level of intervention
for each problem is determined. Problems
are transformed into needs, goals in direction
48
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of needs and the way to reach these goals is
determined. Verbal or written agreements about
responsibilities of both parties regarding to reach
those goals with consultee. It must be clearly
defined who will do what and how, on the planning
and agreement. This content is kind of related to
system of action that will take place on planned
change. In human trafficking, the principle of
self-determination of victim is very important.
The case manager guides the victim but decision
will be made by the consultee. However, if the
applicant does not have the competence to make
his / her own decisions (the problems of decision
making that related to mental health problems
or other issues, being a minor, etc.), the case
manager may decide on this issue. However, in
any case, consultee’s involvement to process and
decision making is very important and necessary.
Consultees opinion must be taken. The case
manager should address the concerns of other
organizations that aid while identifying victims’
problems (immediate needs should be addressed
as soon as possible). Resources and opportunities
to be used in problem solving should be analysed.
Here, it can be looked at three main areas. These
resources can also establish power fields at the
same time:
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•

The victim himself/herself (the victim’s
resourcespersonal
characteristics,
educations, strengths, health, etc.)

•

Sources of helping organizations/institutions

•

People who are important to victim (his/her
family, etc.)

The needs of victims of human trafficking and
services will be provided can be addressed in three
groups. While these services are offered, case
manager uses his/her knowledge about human
trafficking, human behaviour and psychology,
trauma, crisis, effects of abuse on people; and skills
related to interview, organization, coordination.
professional values and diversity are the other
important parts of professional practice.
The Needs of Victims of Human Trafficking
Immediate Needs:

50

•

Security

•

Basic needs (food, beverages, clothing, etc.)

•

Urgent medical and psychological needs

•

Safe accommodation

•

Legal aid

•

Information in native language
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Middle term need:
•

Health care, including psychological support

•

Legal aid for access to personal documents
(passport, etc.)

•

Legal aid fort he needs that may arise in the
process

•

Support to return to normal life (integration)

Long term need:
•

Continuation of medical and legal aid

•

Financial support

•

Education support

•

Training for profession-building and skill
development

•

Family support

During application phase plan is implemented to
life in the direction of objectives determined. At
this phase, knowledge and skills of case manager
is especially important. As the assessment
continues, each new information or situation
change requires the plan to be revisited and
regulated.
In practices with human trafficking victims, new
knowledge, risk, need, etc. can come across. This
CASE MANAGEMENT
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reveals the importance of the continuity of the
assessment, as well as the changes in planning
and implementation.
At the final evaluation phase, the implementation
is carried out in line with the determined
objectives and the achievement of the objective
is evaluated. If there is a problem on this issue,
its going back to assessment phase again and
reviewed presented data or new data can be
gathered. Every new information requires a
new evaluation. Various evaluation techniques
are used in this evaluation phase. Some of
these include scientific research designs,
various questionnaires which will facilitate the
measurement-directed to objectives, projective
tests, scales, genograms, ecomap, etc.
If it is considered that the objectives have been
reached, the termination phase is gone through
and the Professional relationship is terminated.
Termination may also be possible for a variety
of reasons (such as relocation of the consultee,
consultee do not want to be served, etc.).
Referral to another professional or institution
is considered. If it is not considered that the
objectives cannot be achieved at Professional
work, it is returned to the stage of assessment;
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objectives are gone through, the reasons are
discussed, arrangements on plans are created
and implemented. The main objective of the
case management is to develop the knowledge
and skills of the consultee systems so they can
solve their problems once the Professional
relationship is over. In other words, they must
have learned the problem-solving process.
During the follow up phase, the consultee is
monitored for a period (usually six months),
the file is closed when there is no new need or
problem arise; if any need arises, the process starts
from the evaluation phase and gone through with
processes again.
Case management is a process that involves
assessment, planning, movement of resources and
support to provide services to meet the needs of
the consultee. Case management is an important
process by providing victim centred lives based on
human rights and doing coordination of support
and services to meet different needs. It includes
interviewing and evaluation of victims, setting
priorities and making decisions, counselling,
crisis intervention and ongoing support during
continuing process.
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Case Management Steps for Victims of
Human Trafficking
1. Beginning (relationship building) and interview
2. Making risk assessment (reviewing the risk
situation at all stages)
3. Identification of the victim
4. Crisis intervention and prior psychological
support/ counselling
5. Needs assessment
6. Planning to return victim to normal life
(integration)
7. Continue to support
8. Using the referral system
9. Integration
•

Reuniting with family

•

Getting a job and providing income

•

Participation in social activities

•

Continuation of psychological and health
services

•

Legal support

10. Follow up (continued support if needed)
11. Closing the file
•
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•

Staying in a safe place

•

Protection of children

•

Communicating with family

•

Providing health services

•

Psychological support/ counselling and
educational support

•

Life skills

Some Important Points to Care While Working
With Human Trafficking Victims
Human trafficking can occur in many
ways. This differences can reveal different
victims!
One of the most important issues of human
trafficking problem is that our consultees
who we encountered during practice, cannot
define whether he/she is a “human trafficking
victim”. In this respect, it is important to collect
the necessary data, to make a comprehensive
assessment and to study the risk factors and some
basic indicators of human trafficking carefully!
Every victim is unique! And have separate needs,
risk and conditions. They need different working
methods.
CASE MANAGEMENT
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