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Avrupa Birliği İnsan Ticareti ile Mücadele Günü’nde 

İnsan Ticareti konulu Kısa Film Gösterimi ve Tartışma 

Avrupa Komisyonu, 18 Ekim tarihinde saat 15:45 – 18:00 arasında Lefkoşa Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nde ve 21 Ekim 

tarihinde saat 15:45 – 18:00 arasında Mağusa Bandabulya’da gerçekleştirilecek olan kısa film gösterimi ve insan ticareti 

konulu tartışma ile AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü’nün önemine işaret edecektir. Etkinlikler, MAGEM, Mülteci 

Hakları Derneği ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ortaklığı ile düzenlenecektir. Konular arasında; AB’nin insan ticareti ile 

ilgili politikaları, insan ticaretine neden olan faktörler, bu konuda Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) yaptığı çalışmalar 

ile yerel durum, tedbirler ve tavsiyeler yer alacaktır.  

Bu etkinliklerin amacı; insan ticareti ile ilgili farkındalık yaratmak ve bu konuda çalışan farklı aktörler arasında bilgi ve en 

iyi uygulamaların paylaşımını artırmaktır.  

 Avrupa Birliği’nin insan ticareti ile mücadele etme politikası; insan ticaretini önleme, mağdurlarının korunması, suçlular 

hakkında yasal takibat yürütülmesi ve ilgili aktörlerle ortaklıklar geliştirme konularına odaklanmaktadır.  Bu yaklaşım; 

insan hakları odaklı, mağdur merkezli, cinsiyet özelliklidir ve çocuklara karşı duyarlıdır.  

 AB tarafından finansmanli Youthopia projesi kapsamında MAGEM, son zamanlarda Kıbrıs’ın kuzeyinde insan ticareti 

konulu bir araştırma gerçekleştirmiştir. Mülteci Hakları Derneği (MHD), AB tarafından finanse edilen “Herkes için İnsan 

Hakları” isimli projeleriyle, KISA isimli diğer bir STK ortağı ile birlikte mülteci haklarının tanıtımını yapmaktadır. Kıbrıs Türk 

Tabipler Birliği, sağlık hizmetlerine erişim de dâhil olmak üzere insan ticareti mağdurlarının sağlık sorunları ile 

ilgilenmektedir.  

Arka Plan: 

Her yıl 18 Ekim’de gerçekleştirilen AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü, Avrupa’da insan ticaretine karşı nasıl tepki 

verilmesi gerektiği konusunda hem politikacıların hem de halkın kafa yormalarını sağlamaktadır. Ülkeler bugün insan 

ticareti mağdurlarının tespit edilmesi, onlara yeterli yardım sağlanması, faillerin soruşturulması ve bu tip fiillerin 

genel etkilerinin ölçülmesi konularında halâ zorluklarla karşılaşmaktadır. Emek sömürüsü maksatlarıyla yapılan insan 

ticareti olaylarının saptanmasının özellikle zor olduğu gözlemlenmektedir.  

İnsan ticareti ciddi bir suçtur ve insan haklarının kökten ihlal edilmesidir. Bu durum, modern kölelik olarak 

sınıflandırılabilir. Dünyanın her yerinde yer almaktadır ve çıkış, geçiş veya varış ülkesi olarak veya bazen tüm bunların 

bir karışımı olarak hemen hemen bütün ülkeleri etkilemektedir.  

Etkinliğe katılım ücretsizdir. İlgilenen katılımcıların kayıt yaptırmasını rica ederiz.  

 

İlgilenen bireyler, etkinlik hakkında daha fazla bilgiyi AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasından (f/abbilgi) veya AB Bilgi 

Merkezi’ne e-posta (info@abbilgi.eu), telefon (228 2577) veya 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik Lefkoşa 

adresinden ulaşarak temin edebilir.  

Basın irtibat:  Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.euveya 0533 840 8583  
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