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Ulusal Yönlendirme 

Mekanizması 
 

Ebeveynler için rehber 
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NRM Nedir? 
 

 
İnsan Ticareti Nedir? 
 
Aşağıdaki iki olay gerçekleşmişse, bir çocuk, çocuk ticareti mağduru olarak kabul edilmelidir: 
 

NRM veya ‘Ulusal Yönlendirme Mekanizması’ insan ticareti ve Modern Köleliğin 
mağdurlarını tanımlama amaçlı bir çerçevedir. 

 

Bu süreç yoluyla, mağdurların destek alması ve deneyimlerinin anlaşılması 
sağlanmalıdır. 

1. 

Çocuk toplanmıştır (örneğin para, 
ödül, sosyal statü ve/veya aidiyet ve 
kimlik duygusu vermek vaatler yoluyla 
– buna ‘kandırmaya yönelik planlı 
eylem’ diyoruz) 

 
VEYA 

 
Çocuk A’dan B’ye götürülmüştür 
(bu, aynı köy, kasaba veya şehir dahil 
uzun veya kısa mesafeler olabilir) 

 
VEYA 

 
Çocuk saklanmıştır. Saklamak, 
örneğin bedensel işçilik için bir çiftlikte 
veya uyuşturucu ticareti için üs 
seçilmiş bir evde (sıklıkla ‘uyuşturucu 
satılan ev’ olarak anılır) birini tutmak 
ve gizlemektir. 

2. 

Bu, istismar amacıyla yapılmıştır. 

 
Örneğin, bir genç uyuşturucu taşımak ve 
teslim etmek için bir yerden başka bir 
yere trene gönderilir. Biz buna kriminal 
istismar diyoruz. 

 
Bir diğer örnek de bir gencin banka 
hesabının yasadışı kazanılmış parayı 
saklamak için kullanılmasını içerebilir. 
Buna finansal istismar diyoruz.  

 
İşgücü istismarının bir örneği de 
gençlerin ödeme yapılmadan 
‘çalıştırılması’nı içerebilir. 

 
Veya bir veya daha fazla kişi ile cinsel 
ilişkiye girmelerine zorlanan gençlerin 
cinsel olarak istismar edilmelerini 
içerebilir. 
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Tüm çocuk istismarlarında olduğu gibi, insan ticareti ve Modern Kölelik gençler ve 

onları kontrol edenler arasındaki dengesiz gücü içermektedir (ör: yaş veya statü 

nedeniyle). 

 
Eğer bir çocuğa biri tarafından ‘sahip olunmuş’ (bir eşya parçası gibi) gibi davranılıyorsa veya 

bir yerde çalıştırılıyor ve bu yerden ayrılamıyorsa, bunun adı Modern Köleliktir.  

 
Herhangi bir sosyal çevreden gelen her çocuğun istismar edilmek amacı ile kandırmaya 
yönelik eylemlerle hazırlanabileceğini dikkate almak önemlidir. Bunda utanılacak bir şey yok, 
ancak önemli olan işaretleri fark etmek ve çocuğun doğru desteği almasını sağlamak için 
durumu bildirmektir. 
NRM normal koruma işlemlerine bir alternatif değildir, NRM süreci daha ziyade bunlara bir 
tamamlayıcı olmalıdır. Dolayısıyla endişelerinizin polise ve yerel sosyal hizmetlerine rapor 
edilmesi hala büyük önem taşımaktadır.  
 

NRM yönlendirme süreci 
 
Ebeveynler NRM yönlendirmelerini kendileri yapamaz, ancak polis ve sosyal hizmetler gibi 

bazı örgütlerin bir kişinin insan ticareti mağduru olabileceğinden şüphelendiklerinde 

HomeOffice’e yönlendirme yapma görevleri vardır. Yönlendirme yapma görevi olan 

profesyonellere ilk müdahale edenler denir.   

 
 Eğer insan ticareti işaretleri (göstergeleri olarak da bilinir) varsa, bu, ilk müdahale 

edenlerin HomeOffice’e yönlendirme yapmaları için yeterli olmalıdır. 

 
 Daha sonra HomeOffice bu kişinin bir insan ticareti mağduru olarak kabul edilip 

edilmeyeceğine karar verecektir. 

 
 Bazı yardım kuruluşları da NRM yönlendirmesi yapabilir ve size tavsiyelerde bulunabilir. 

Destek için örneğin NSPCC yardım hattı  veya Modern Kölelik yardım hattı’nı 

arayabilirsiniz. 

 

NRM kararı ne demektir? 
 
Karar verme sürecinin iki adımı vardır: 

 

1. Makul Gerekçeli bir karar beş gün içinde verilmelidir. Bu, ‘Şüpheleniyorum ancak’ 

bir mağdur olduklarını ‘kanıtlayamam’ demektir. 
 

https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/our-services/nspcc-helpline/
https://www.modernslaveryhelpline.org/
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2. Bunu takiben, nihai Kesin Gerekçeli karar verilmelidir. Bu, bir mağdur oldukları 
‘‘Olmamalarından daha olası’ demektir. 

Ek bilgiler nihai Kesin Gerekçeli kararlarını verene kadar HomeOffice’e gönderilebilir. Her 
türlü ilişkili yeni bilgi kararlarında yardımcı olacaktır. Ebeveynler bir NRM yönlendirmesi 
yapamadıklarından, yönlendirme sonrasında yeni bilgi gönderebilirsiniz. Mümkünse 
yönlendirmeyi ilk yapan kişi veya örgütle ortaklık içinde bunun yapılmasını öneririz. Yeni 
bilgi nationalreferralmechanism@homeoffice.gov.uk adresine gönderilmelidir. 

mailto:nationalreferralmechanism@homeoffice.gov.uk
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Eğer bir kişi insan ticareti mağduru olarak tanımlanırsa, genç istismar edildiği için bu durum 
tutuklanmaları durumunda veya işlenen suç nedeni ile ceza ile karşılaştıklarında görecekler 
muameleyi etkileyecektir. Bu durumda insan ticareti mağdurlarının aynı zamanda Modern 
Kölelik Savunması denilen yasal savunma yapma hakları olacaktır ve bu durumu avukatlarıyla 
görüşmelidirler.  

 
Eğer bir çocuk HomeOffice’ten olumlu bir Kesin Gerekçeli karar alırsa, bu durumda 
yaşadıklarını atlatmaları için terapi gibi bir destek sağlanması gerekir.   

 

Bu destek sosyal hizmetler tarafından sağlanmalıdır ve NRM kararı da koruma kararının 
verilmesinin bir parçası olmalıdır. Bir ebeveyn olarak olumlu kararı sosyal hizmetlerden gelen 
desteği güçlendirmek için kullanabilirsiniz. Çocuğunuz da Bağımsız Çocuk Ticareti Vesayet 
Servisi’nden desteğe ulaşabilir. 

 

Eğer çocuğunuz İngiltere’de sığınma veya koruma istiyorsa, bu durumda NRM kararı da buna 
ilişkin olabilir. Bazı vakalarda olumlu bir NRM kararı HomeOffice’i çocuğunuza İngiltere’de 
kalması için takdire bağlı izin Vermeye yönlendirebilir. Çocuğunuzun göçmenlik avukatını 
mümkün olan en erken sürede, ideal olarak NRM sunulmadan müdahil etmeniz önemlidir. 
Bunun üzerine NRM ve çocuğunuzun koruma talebine bağlantısı üzerinde tavsiyelerde 
bulunabilirler.  

 
NRM kararından hoşnut değilseniz ne olur? 
 
Sizin veya çocuğunuzun karardan hoşnut değilseniz HomeOffice tarafından NRM kararının 

yeniden değerlendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Ayrıca, karara itiraz etmek için yasal 

olarak temsil edilme hakkına da sahipsiniz, bunun bir Kamu Hukuku avukatı tarafından 

yapılması gerekmektedir. (yasal yardım koşullarınıza bağlı olarak mevcut olabilir). Bir Kamu 

Hukuku avukatını burada bulabilirsiniz. 

 

Nereden yardım alınabilir 
 
Yardım almak veya endişelerinizi konuşmak için 0800 012 1700 Modern Kölelik Yardım hattını 
veya 0808 8005000 NSPCC yardım hattını arayabilirsiniz. 
 
Eğer çocuğunuz durumu hakkında sizinle konuşmak istemiyorsa veya konuşsa dahi, onlara 
her zaman 0800 1111 numaralı telefondan Çocuk hattını arayabileceklerini veya detayları 
burada verildiği şekilde onlarla çevrim içi sohbet edebileceklerini öğretin. İngiltere’nin bazı 
alanlarında çocuklar Bağımsız Çocuk Ticareti Vesayet Servisi desteğine erişebilirler. 
Çocuğunuzun bu desteği alıp alamayacağını öğrenmek için Barnardo’nun 24 saat destek 
hattını 0800 0434303 numaralı telefondan arayabilirsiniz. 
 
Eğer çocuğunuzun zarar görme riski altında olduğundan endişeleniyorsanız, lütfen 
101’den polisi veya acil durumda 999’i arayınız ve çocuğunuzun kaçırılmasından endişe 
duyduğunuzu açıklayın. 
 

https://chambers.com/guide/uk?publicationTypeId=1&practiceAreaId=429&subsectionTypeId=1&locationId=11805
https://www.childline.org.uk/
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Ayrıca, yerel sosyal hizmet ekibinizi de aramanızı öneririz – detaylar yerel konsey web 
sitesinde mevcuttur. Yerel konseyinizi buradan bulabilirsiniz. 

https://www.gov.uk/find-local-council

