
 
 

 AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 
 

18 Ekim 2018, Lefkoşa 

 

AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü Paneli Lefkoşa'da Gerçekleştirildi 

AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından 18 Ekim 2018, Perşembe 

günü AB Program Destek Ofisi (EUPSO) Lefkoşa’da 10:00 – 12:00 saatleri arasında panel düzenlenmiştir. Bu 

sene düzenlenen AB İnsan Ticareti ile Mücadele günü panelinin amacı, insan ticareti mağdurlarının hakları 

ile ilgili farkındalığı artırmak ve mağdurlara yönelik destek hizmetlerindeki iyi uygulamalar hakkında bilgi 

sağlamak olarak belirlenmiştir.   

Panelde, AB’nin insan ticareti mağdurlarının hakları ile ilgili politikaları ve AB Üye Devletleri’ndeki uygulamalar, 

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2018 İnsan Ticareti Raporu bulguları ve yerel uygulamalar, insan ticaretinin 

önlenmesi konusundaki fırsatlar ve tavsiyeler ile ilgili sunumlar gerçekleştirilmiştir. 

AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü, 2007 yılında Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiş olup, her yıl 18 

Ekim’de vurgulanmaktadır. Temel amacı, insan ticareti ile ilgili farkındalık yaratmak ve bu alanda çalışan farklı 

aktörler arasında bilgi ve iyi uygulama paylaşımını artırmaktır. AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü, insan 

ticaretinin sonlandırılması için Avrupa çapındaki gayretlerin desteklenmesi, bilgi ve iyi uygulamaların 

paylaşılması ve elde edilen kazanımların değerlendirilmesi için bir fırsat sunmaktadır. İnsan ticareti, ağır bir 

insan hakları ihlalidir. AB Temel Haklar Bildirgesi ile de yasaklanmıştır. 

Avrupa Komisyonu bu sene, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan ticaretinin engellenmesi ve bu sorunun ele 

alınabilmesi için Kıbrıs Türk toplumunda 1,000,000 Euro değerinde bir Teklif Çağrısı başlatmıştır. Bu Teklif 

Çağrısı’nın temel hedefleri, insan ticaretini önlemek ve bu konuda farkındalık yaratmak, mağdurların haklarına 

erişimlerini iyileştirmek ve insan ticareti hakkında bilinci artırmak ve bunlara karşı etkin ve koordineli bir plan 

geliştirmektir.  

 

Arka Plan: 

Her sene 18 Ekim’de düzenlenen AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü ile hem politika yapıcıların hem de 

kamuoyunun Avrupa’da insan ticaretine karşı verilen tepki hakkında derinlemesine düşünmesi 

sağlanmaktadır. İnsan ticareti mağdurlarının düzgün bir biçimde tespit edilmesi, kendilerine yeterli yardımın 

sağlanması, failler hakkında tahkikat yapılması ve bu tür eylemlerin genel etkisinin ölçülmesi konusunda 

ülkeler hâlâ daha zorluk yaşamaktadır. Avrupa Komisyonu, Üye Devletlerdeki uygulayıcılara ve yetkililere, 

mağdurlara yardım ve koruma sağlama konusunda daha iyi yardımcı olabilmek için, tüm AB dillerinde 

“İnsan Ticareti Mağdurlarının Avrupa Birliği’ndeki Hakları” belgesini yayımlamaktadır. Avrupa Birliği’nin 

yaklaşımı, insan ticaretinin ortadan kaldırılması için mağduru ve mağdurların insan haklarını koordineli, çok 

disiplinli bir eylemin merkezine yerleştirmektedir.   

 

Basın İrtibat: AB Bilgi Merkezi: info@abbilgi.eu, 228 2577 
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