Ev proje ji alîyê Yetîya Ewrûpa’yê ve tê finanse kirin.
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Bazirganiya kedxwariya cinsî ya li hemberî zarokan;
Tê vê wateyê ku ji bo armanca berjewendiya aborî û me’newî hatina bikaranîn.

Bazirganiya kedxwariya zarokan ya cinsî; Bikaranînan zarokan ya ji aliyê cinsî ve bi
gelek cûreyan derdikeve hemberî me. Ji wan yek bikaranîna zarokan ya di pornografiyê de,
bazirganiya zarokan ya bi armanca cinsî, kaşkirina zarokan ya ber bi fihûşê ve, zewicandina zarokan
ya di temenê biçûk de û ya din jî di sektora tûrîzmê de zarok bi weke bi armanca cinsî tên bikaranîn.

Binpêkirina mafê zarokan ya herî giran bazirganiya zarokan e; Ji aliyê kesekî an jî
komekê ve ji bo pere an jî bi tiştekî din dayîna zarokan yên kesên din. Herwiha tê wateyê ku zarok ji
pereyan an jî ji bo tiştekî din tên stendin. An jî tê dayîn.

Çima Tûrîzm Û Rêwitî?
Gelek sedemên wan hene. Ji wan yek di sektora tûrîzmê de zêdebûna çûnhatinê, ew kesên ku tên
welatekî û ji wê derê xizmet distînin nezaniya wan ya rê û rêbazan, dîsa divê sektorê de gelek zehmete ku
tesbîrkirina kiryarên ku tûndiyê li hemberî zarokan dikin, hêsaniya sektora tûrîzmê ku ji aliyê cîh û war ve.
Xebatkarên vê sektore bê agahî ne. Bê xemiya kesên sêyemîn. Ji ber van û hêj gelek sedem henin ku
kedxwariya zarokan ya cinsî hêsandir dike. Herwiha zarok bo hêsanî dibin armanc.

HERÎ ZÊDE ZAROKÊN PENABER DI BIN
RÎSKA KEDXWARIYÊ NE!

Di Têkoşîna Kedxwariya Cinsî Û Îstîsmarkirina Cinsî Ya Zarokan De

Saziyên Civakî Ya Siwîl Çima Girîng In?

Penaber yan jî koçber beriya ku werin welatekî din dema derbasbûyînê de an jî li welatê ku hatin gelek

Faktorên ku zarokên penaber ya di bin rîska kedxwariyê ne;
Fêde nestandina zarokên penaber ya ji derfetên perwerdehiyê
Xîzantî, di guhestina xizmetan û mafan de newekhevî
Di temenê biçûk de dest bi kar kirin.

tişt tên serê wan. Ji ber kêmasiyên mekanîzmayên aborî û Civakî dibin armanca kedxwarên cinsî.
Saziyên Civakî ya Siwîl ji ber ku agahiyên hiqûqî û piştgiriya psîko-civakî bidin penaberan ev sazî gelekî
girîng e.
Penaber di dema muameleyên şêwirmendî û piştgiriya psîko-civakî de dikarin heman demê de bi
nûnerên Saziyên Civakî ya Siwîl re parvebikin. An jî nûner dema hevdîtinê de rewşên bi gûman bibinin

Zehmetiyên ewlehiyê

dikarin ji kesên desthilatdaran re bêjin.

Nezanîna mekanîzmeyên serlêdan û mefên xwe yê hiqûqî

Dema ku penaber tên welatekî pêşiyê bi nûnerên saziyên civakî ya siwîl re dikevin têkiliyê.

Ji ber sedemên çandî tirsîna parvekirina mexdûriyetên jiyayî
Paşveçûyîna pêşvaçûna mêjî yan jî fizîkî
Bendekiya ziman
Zarokên ku bi zorê hatin zewicandin û di temenê biçûk de

Bi Kedxwariya Cinsî Û Îstîsmarkirina
Cinsî Ya Zarokan Re Mevzuata Zagonî
Di zagona Cezaya Tirk de kedxwariya cinsî ya zarokan weke suc nayê qebûlkirin. Lê şêwazên kedxwariya
cins ya zarokan di hinek zagonan de cî digre. Di zagona Ceza ya Tirk a 5237 an de hinek pêzeyan de wih
hatîye rêzkirin.

Herwiha di zagonên jêr de tevgeriyên ku dikeve vegirda îstîsmarkirina zarokan ya ji aliyê cinsî hatiyê
vegotin.
5396 Zagona Parastina Zarokan

TCK pêzeya 80: Bazirganiya mirovan sûc e.
TCK pêzeya 103. Îstîsmara cinsî
TCK pêzeya 104. Sûcê ew kesên ku bi kesên neketiyê bilûxê re têkiliya cinsî
TCK pêzeya 102. Sûcê êrîşê cinsî
TCK pêzeya 97. Sûcê terk
TCK pêzeya 226. Mustehcentî
TCK pêzeya 227. Fihûş

BALDARÎ!
Ji ber ku di zagona TCK’de kedxwariya cinsî ya zarokan weke sûc nehatiye qebûlkirin rewşên ku
çêdibin nakevin din qeydan. Di îstatîstîkên saziyan û bingehên daneyên saziyên civaka siwîl
bazirganiya mirovan, karkeriya zarokan yan jî îstîsmarkirina zarokan qeyd dike. Ev jî nişan dide ku
ev pirsgirêk gelekî mezin e û em dikarin bigihêjin daneyên rast. Bazirganiya zarokan ya cinsî din ava
welatên cûda cûda de jî tê dîtin di nava welatekî de jî tê dîtin.
Bazirganiya zarokan ya cinsî din ava welatên cûda cûda de jî tê ditin di nava welatekî de jî tê dîtin

Rewşên Bi Guman

Hûn Çi Dikarin Bikin?

Zarokên nizanin, nikarin xwe bidin nasîn ya ku li kuderêne

Ji bîr nekin ku ji bo zarokên we çi fêdeye divê mirov wê bike

Zarokên ku ji parvekirina agahiyên di derbarê xwe yê şexsî de ditirsin yan jî şerm dikin

Dibe ku mexdûr ji parvekirina tecrubeyên jîyana çandî şerm bikin, têkiliya baweriyê ava bikin

Zarokên ku li ba mezinekî an li ba jî mirovên gihîştî xwe nerehet û bê aram hîsdikin

Daneyên ku we bi dest xwe xistî qeyd bikin û weke raporekê çekin

Zarokên ku nasname û pelikên wan yê rêwîtiyê nîne.

Bawer bibin ku we ji aliyê fizîkî ya zarokan ve hemû tebbîr stendin an na

Dema ku mirov ji zarokekê di derbarê wî de agahiyeke pirs dike, weke ku zarok çîrokeke berê hatiye tembe
kirin vedibêje.

Heger hewce be zarokan bibin pisporekê

Zarokên ku be refaqet xûya dikin an jî bilî mezinên malbatê xwe; yad û bi kesên mezin re rêwîtî dikin.

Di pêvajoya dadî de, di derbarê piştgiriya parêzer, wergêr û alîkariya eynî û neqdî de agahiyê bidin malbat û
zarokan

Kesên ku wek ne malbat xûya dikin. Lê bi zedetir zarokan re rêwîtî dikin.

Bi Rêveberiya navend Civakî û Xebat ya Malbatê û Birêvebiriya Koç ya Navendê re têkiliyê de bin

Zarokên ji aliyê malbatên wan ve bi zorê hatin zewicandin

Ji bîr nekin ku li gor zagona parastina zarokan, mafên zarokên mexdûr heye ku ji zagonên tedbîrî fêde bistînin

Zarokên berê hertim dihatin saziya we ya civakî, ji nişkeve dev jê berdan

Heger li derdora we de weke otel rawestgehên texsî an jî bêşekar hebin ji wan jî agahiyê bistînin. Bi wan re jî
têkildar bin

Zarokên ku mirov pirsekê jê dike kesên gihîştî ya li ba zarok bibersîvîne
Dema ku mirov diçe serdanekê, tê zanîn ku di wê malê de zarok heye lê xûya neke
Ji nişkeve Çavkaniya zêdebûna aboriya zarok an jî a malbatê
Malbatên ku bi şiklekî heter bi têkiliya Sazîya Civakî ya Sîwîl red dike
Zarokên ku li gor temenê xwe zêdetir cilên balkêş li xwe bike
Nîşanên hîsî û tevgerî yên zarokan

Ji bîr nekin ku di bûyerekê de bingeh daxûyaniyên zarokan in.
Saziyên Civaka Siwîl ya yê din re jî têkildar bin
Dema ku we rewşeke biguman dît, nebêjin ‘çandî ye’ bi baldar bin

Di dema lezgîniyê de xetên şêwirmend
ya ku hûn dikarin lê bigerin:
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Navenda Ragihandin ya biyaniyan (YİMER)
UNHCR-SGDD Xeta Şewirmendiyê

Ewlekarî

Cendirme

Xeta Piştgiriya Civakî
Xeta Alîkariya Lezgîn Hêyvasor ya Tirk

Ev weşan bi piştgirîya fînansî ya Yekîtîya Ewrûpa’yê ve hatîye çêkirin.
Naveroka weşanê tenê di berpirsîyarîya Navenda Zarok ya Navnetewî de
ye. Û ev weşan ne nêrînên Yekîtîya Ewrûpayê

