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AB, İnsan Ticareti ile Mücadelede İş Birliğinin 

Önemini Vurgulayacak 

Avrupa Komisyonu, 17 Kasım 2020 Salı günü 14:30-16: 00 saatleri arasında Zoom platformunda gerçekleştirilecek 

webinarda, paydaşlar arasında koordineli yaklaşımların önemini ve insan ticaretiyle mücadelede etkili 

soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin gerekliliğini vurgulayacaktır. Webinar AB Bilgi Merkezinin Facebook 

sayfasından da canlı olarak yayınlanacaktır. 

 

Avukat Fazilet Özdenefe webinarda yapacağı konuşmada, Kıbrıs Türk toplumunda insan ticaretinin suç 

sayılmasına ilişkin süreci anlatacak, Kıbrıs Türk Barolar Birliğinden Avukat Deniz Düzgün ise mağdurların nasıl 

tespit edildiğini anlatarak etkili soruşturma, kovuşturma ve cezalandırma usüllerine dair genel bir bakış açısı 

sunacaktır. Webinarda insan tacirlerine dair soruşturma ve kovuşturma süreçleri de tartışılacaktır.   

 

İnsan ticareti ciddi bir insan hakları ihlalidir. AB Temel Haklar Şartının açıkça yasakladığı insan ticareti, oldukça 

kârlı bir ağır ve organize suç türü olmaya devam etmektedir. Her mağdur, kabul edilmesi veele alınması gereken 

ve daha da önemlisi önlenmesi gereken yıkıcı deneyimleri ve acıları taşımaktadır. Mağdurlara verdiği zarar göz 

önüne alındığında önleme, AB'nin insan ticaretiyle mücadelesindeki temel taşlardan birisi olmaya devam 

etmektedir. 

 

AB, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında sağladığı teknik yardım projeleri, hibeler ve 

TAIEX aracılığıyla insan ticaretiyle mücadele çabalarına destek olmuştur. AB, “İnsan Ticaretine Karşı Birlikte 

Mücadele” teklif çağrısı kapsamında toplam bütçesi 770.000 Euro olan dört hibe sözleşmesi imzalamıştır. Mülteci 

Hakları Derneği tarafından uygulanan COMMIT projesi, Kıbrıs Türk toplumunda insan ticaretinin suç sayılmasına 

yönelik yasal sürece aktif katkıda bulunan çok paydaşlı bir platform aracılığıyla, insan ticaretiyle kapsamlı bir 

mücadele yürütmeyi amaçlamaktadır. Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından yürütülen projede, insan ticaretinin 

hukuki analizi yapılmakta ve sürdürülebilir bir yardım mekanizmasının oluşturulmasına yönelik lobi faaliyetlerini 

amaçlayan pilot bir adli yardım programı uygulanmaktadır. KAYAD tarafından uygulanan projenin hedefi, 

özellikle kadın ticareti konusunda farkındalık yaratmayı ve ilgili paydaşlara yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri 

yürütmeyi içermektedir. Kuir Kıbrıs Derneği tarafından uygulanan proje ise, insan ticareti mağduru LGBTİ+ 

bireylerin durumunu içeren bir haritanın çıkarılmasını, koordineli bir müdahaleye yönelik savunuculuk yapmayı 

ve LGBTİ+ mağdurlara ve risk altında olanlara sosyal yardım hizmetleri sunmayı hedeflemektedir. 

 
Kısa Bilgi:  
Avrupa Göç Gündemi, Avrupa Güvenlik Gündemi ve diğer AB politikalarında da vurgulandığı üzere, AB, insan ticaretini önleme ve insan 
ticaretiyle mücadele etme hedefine ve özellikle kadınların ve çocukların savunmasız durumlarını dikkate alarak insan ticareti 
mağdurlarının haklarını koruma altına alma hedefine bağlıdır. Ayrıca insan ticareti, 2018-2021 AB Uluslararası Organize ve Ağır Suçlar 
Politika Döngüsünde tehdit oluşturan öncelikli bir suç alanı olarak yer almaktadır. Buna ek olarak, Avrupa Birliği'nin Ortak Dış ve 
Güvenlik Politikası Küresel Stratejisi (EUGS) ve AB'nin insan ticaretine karşı ilgili stratejileri ve eylem planları, AB'nin Avrupa Birliği 
içinde ve dünya genelinde yürüttüğü eylemleri hızlandırmaya yönelik var olan siyasi taahhüdünü desteklemektedir. Avrupa Birliği son 
yıllarda insan ticaretiyle mücadeleye yönelik kapsamlı ve tutarlı bir yasal çerçeve ve politika çerçevesi oluşturmuştur. Söz konusu 
çerçeve, finansman ve araştırma da dahil olmak üzere insan ticaretiyle ilgili tüm AB politika alanlarını kapsamaktadır. 

İnsan ticaretinin ortadan kaldırılmasına yönelik AB Stratejisi, AB'nin bu alandaki eylemlerini geliştirmeye, koordine etmeye ve 
uygulamaya yönelik temel aracı olmuştur. Eylemler, Strateji'nin önleme, kovuşturma, mağdurların korunması, ortaklıklar ve bilginin 
artırılması olarak sıralanan beş temel öncelik altında uygulanmıştır. 
 
Daha fazla bilgi için: 
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/ 
 
Medya iletişim: AB Bilgi Merkezi: info@abbilgi.eu , 228 2577 
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