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“İnsan ticareti, insanların hayatını mahveden, son derece ciddi bir suçtur. Bu suç, 
mağdurların en temel haklarını ihlal etmekle kalmayıp, özellikle cinsel istismar 

maksadıyla kaçırılmış olan kadın ve çocukların onurunu zedelemektedir. Güç birliğiyle 
bu suçun işlenmesine ivedilikle son vermeliyiz. Bugünün stratejisi; önleme, farkındalık 

yaratma, faillerin yargılanması ve mağdurların korunmasını vurgulamaktadır. Bu suçun 
mağduru olan çocuklar, kadınlar ve erkekler hayatlarını yeniden inşa edebilmek için bizlerin 

koşulsuz desteğini hak ediyorlar.”

Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı

Bu suç kadınları ve kız çocuklarını 
orantısız şekilde etkilemektedir.

Mağdurların %72’sini kadınlar ve 
kız çocukları, %23’ünü de erkekler ve 

%60

%15

erkek çocukları oluşturmaktadır.

Mağdurların yaklaşık yarısı 
ise AB vatandaşlarından 

oluşmaktadır.

cinsel istismar, %15'i 
ise emek sömürüsüne 
maruz kalmaktadır.

Mağdurların %60'ı 



Mevcut AB mekanizmalarının geliştirilmesi

Mevzuat, iş birliği ve finansman desteğiyle geniş 
kapsamlı bir eylem planı oluşturulması

AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Direktifi
Etkin şekilde uygulanmasının sağlanması, 

değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde gözden geçirilmesi

AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinatörü

İNSAN TİCARETİNE YOL AÇAN TALEBİN AZALTILMASI

MAĞDURLARIN KORUNMASI, DESTEKLENMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSLARARASI BOYUT

ÇEVRİMİÇİ VE ÇEVRİMDIŞI SUÇ MODELLERİNİN ENGELLENMESİ 

İstismarla mücadelede cezai yaptırımların değerlendirilerek 
asgari kuralların tespit edilmesi

Sınır ötesi vakalar da dahil olmak üzere, tüm mağdurların erken 
tespiti ve doğru kurumlara yönlendirilerek desteklenmesi

İnsan ticareti mağdurlarının AB dışındaki menşe veya geçiş ülkeleri 
ile uluslararası örgütler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele için Eylem Planı’nın yakında 
açıklanması

Mağdur güçlendirme ve entegrasyon programları

Özel sığınma evlerine yönelik finansman sağlanması

Kolluk kuvvetleri ve yargıyla daha yakın iş birliği
Uzman savcılardan oluşan odak grubu oluşturulması
Özel sektör ve dijital endüstrilerle diyalog kurarak çeşitli platformların suç işlemek amacıyla 
kullanımının azaltılması 
Kolluk kuvvetleri ve yargının dijital becerilerinin geliştirilmesi

Ulusal makamlar ve sivil toplumla iş birliği içinde yürütülecek olan 
bir önleme kampanyası
İşveren Yaptırımları Direktifi’nin gözden geçirilmesi
Küresel tedarik zincirinde şirketlerin sorumluluklarının 
netleştirilmesine ilişkin kurumsal yönetişim mevzuatı
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