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Lefkoşa, 18 Ekim 2019 

 

İnsan Ticareti ile Mücadelede Birlikte Çalışmanın Önemi  

AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü’nde Ele Alınacak  

 

AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü kapsamında, 18 Ekim 2019 günü Lefkoşa'da Kıbrıs Türk Ticaret 

Odası’nda (KTTO)  08:45-11:00 saatleri arasında bir ağ oluşturma paneli gerçekleştirildi. Panelde insan 

ticareti ile mücadelede tüm ilgili paydaşların işbirliği içerisinde çalışmasının önemine vurgu yapıldı.  AB 

İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü etkinliğinin bu yılki hedefi, bu alanda çalışan yerel aktörleri bir araya 

getirmek, aralarında güç birliği oluşturmak ve elde ettikleri deneyimleri paylaşmak olarak belirlendi. 

Buradaki amaç, insan ticaretiyle mücadelede yerelde karşılaşılan engelleri ve kısıtlamaları belirlemek ve 

çözüme yönelik bir yol haritası oluşturmaktır. 

Avrupa Komisyonu, AB'nin Kıbrıs Türk toplumuna sağladığı Mali Yardım programı kapsamında 2018 yılında 

insan ticaretini önlemeyi ve mücadele etmeyi hedefleyen 1.000.000 Euro bütçe ile bir teklif çağrısı yaptı.  

Teklif Çağrısının temel amacı, insan ticaretini önlemek ve farkındalığı artırmak, mağdurların haklarına 

erişimlerini iyileştirmek ve insan ticaretinin her türü ile ilgili bilgiyi artırıp, etkin ve eş güdümlü müdahaleyi 

geliştirmektir.  

 

Düzenlenen panelde, AB'nin geçtiğimiz sene açtığı “İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele” proje çağrısı 

kapsamında hibe desteği alan Mülteci Hakları Derneği'nin “İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Tedbirler ve 

Mekanizmalar (COMMIT)” Projesi, Kıbrıs Türk Barolar Birliği'nin “İnsan Ticaretine Karşı Yasal Değişiklikler ve 

Adli Destek” Projesi, Kuir Kıbrıs Derneği'nin “ Sömürüden Özgür LGBTI+’lar (Hayat)” Projesi ve Kadından 

Yaşama Destek Derneği'nin  “Görmezden Gelme” Projesi projelerini sundular. Ayrıca, Kıbrıs Türk toplumunda 

insan ticaretiyle daha iyi mücadele edebilmeye yönelik yerel fırsatlar ve karşılaşılan zorluklar tartışılarak ilgili 

tüm paydaşlar arasında bir koordinasyon sağlanması amaçlanmaktadır.   

Her yıl 18 Ekim'de gerçekleşen AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü, Avrupa Komisyonu tarafından 2007'de 

ilan edildi. İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü'nün temel amacı, insan ticaretiyle ilgili farkındalığı artırmak ve 

bu alanda çalışan farklı aktörler arasında bilgi, birikim ve en iyi uygulamaların paylaşımını artırmaktır.   AB 

İnsan Ticaretine Karşı Mücadele Günü, Avrupa genelinde insan ticaretini sona erdirme taahhüdünü 

güçlendirmeyi, farkındalığı artırmayı, en iyi uygulamaların ve uygulama becelerinin paylaşılmasını ve 

kaydedilen ilerlemenin envanterini çıkarmayı sunan bir fırsattır. İnsan ticareti, ciddi bir insan hakları ihlalidir 

ve AB Temel Haklar Şartı ile yasaklanmıştır.  

 
Medya İletişim:   AB Bilgi Merkezi: info@abbilgi.eu, 228 2577 
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