
 

 

İnsan ticaretine maruz kaldığınızı mı 
düşünüyorsunuz ? 
 

 
İstemediğiniz şeyleri mi yapmak zorundasınız ? Birisi sizi kontrol mu ediyor ? 
Bu kişi şiddet mi kullanıyor veya sizi tehdit mi ediyor ? Gitmekte serbest değil misiniz ? 
  
Hiç kimse sizi zorlayamaz veya isteğiniz dışında tutamaz 
 
 

Sizden istifade ediliyor olabileceğini gösteren bazı belirtiler   

● Neredeyse ücretsiz çalışıyorsunuz  
● Çalışma saatleriniz çok ve neredeyse hiç boş zamanınız yok  
● İşiniz tehlikeli ve hiçbir korumanız yok  
● Kimlik belgelerinizi elinizde tutmanıza izin verilmiyor  
● Tehdit ve şantaja maruz kalıyorsunuz  
● İș vereninize para borcunuz var  
● Sürekli korku ile yaşıyorsunuz  
● Iș yerinde kalıyorsunuz  

Kendinizi böyle bir durumda bulursanız, bizimle konuşun. Sizi dinlemeye 
hazırız. Bizimle isim vermeden, ücretsiz ve hiçbir zorunluluk olmadan 
konuşabilirsiniz. 

Eğer kendinizi rahatsız hissediyorsanız veya bizimle doğrudan iletişime 
geçemiyorsanız; bir arkadaşınız, güvendiğiniz birisi, doktorunuz veya 
öğretmeniniz ile konuşun. Konuştuğunuz kişiden bizimle veya polisle 
iletişime geçmesini isteyin.  

Bizimle iletişime geçmek için  
 
Rue des Alexiens 16b 
1000 Bruxelles  
Pazartesi – cuma    9:00 – 17:00 
 
Tel : 02 511 64 64 - 24/7 
Email: info@pag-asa.be 
What's app, SMS :  0470 94 07 77 
 
facebook.com/PAGASA.vzw.asbl/ 
 
 

Acil bir tehlike anında,  
polisi arayın: 112  

 

 

Endişeli misiniz? 

 
Bizimle isim vermeden iletişime geçebilir misiniz ?   Aramanızı gizli tutabilir misiniz ? 

Evet, bizimle isim vermeden iletişime 
geçebilirsiniz. Bize söylediklerinizi isim veya kim 
olduğunuzu belirten bilgiler olmadan dikkate 
alıyoruz. Ayrıca, meslek gereği gizlilikle 
sorumluyuz ve sizin onayınız olmadan hiçbir bilgiyi 
paylaşmıyoruz.   

Evet, numaramızı arama listesinden silebilir veya bir 
başkasının telefonunundan bizi arayabilirsiniz. 
Ayrıca (SMS veya WhatsApp) ile bize mesaj 
atabilirsiniz ve sizi gizli numaradan aramamızı 
isteyebilirsiniz.  

 

   

Oturum belgeniz mi yok ?  Polisten mi korkuyorsunuz ? . 

Sorun değil. Eğer ülkede yasal olmayan bir şekilde 
bulunuyorsanız, bizimle açıkça konuşabilirsiniz. 
Sizin onayınız olmadan hiçbir işlem yapmıyoruz.  

 

Sorun değil. Polis size yardım etmek ve sizi korumak 
için var, fakat sizin onayınız olmadan polis ile 
iletişime geçmiyoruz. Yani bizimle tedirgin olmadan 
konuşabilirsiniz.  

 

 


