
KKTC İnsan Ticaretiyle  
Mücadele Strateji Planı



KKTC İnsan Ticareti ile  
Mücadele Strateji Planı



KKTC İnsan Ticareti ile  
Mücadele Strateji Planı



1

İÇERİK

2

3

12

14

17

35

20
25
28

32

1
2
3

4

Önsöz

Sözlük

KKTC’nin İnsan Ticareti ile Mücadele Stratejisi Taslağı

Geçmiş Deneyim Analizi - İnsan Ticareti ve İnsan Ticareti ile Mücadele Çabaları

KKTC İnsan Ticareti ile Mücadele Taslak Stratejisi

Kaynakça

Destekleyici Çerçeve

Önleme

Mağdurların ve Mağdur-Tanıkların Desteklenmesi ve Korunmasına Yönelik Tedbirler 

Soruşturma ve Kovuşturma Tedbirleri

KKTC İnsan Ticareti ile Mücadele Strateji Planı



2

ÖNSÖZ

Mülteci Hakları Derneği (MHD), Kıbrıs’ın kuzeyinde sığınma hakkına dair eksiklik ve hak ihlallerinden 
ötürü, mültecilere yasal ve sosyal katkıda bulunabilmek için 2009 yılında kurulan bir sivil toplum 
örgütüdür. Mülteci Hakları Derneği çalışmalarını kuruluşundan bugüne insan ticareti ve ırkçılık 
ile mücadele alanlarında genişletmiştir. MHD çatısı altında Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk 
Gazeteciler Birliği, Lefkoşa Türk Belediyesi, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kuir Kıbrıs Derneği, 
Mağusa Gençlik Merkezi ve SOS Çocukköyü Derneği ile birlikte ortak yürüttüğümüz çalışamalarda 
insan ticaretine ilişkin farkındalığı arttırmak ve insan ticaretiyle koordineli bir şekilde mücadele 
edilmesi için çalışmalar yürütmekteyiz. Bu amaç doğrultusunda yola çıkarken, insan ticareti 
ile ilgili yerel strateji ve eylem planı hazırlamak ve buna dair koordineli ve etkili bir mekanizma 
oluşturmak temel hedeflerimizdi. 

İnsan ticareti, herhangi bir bireyin kandırılması veya zor kullanılarak  çalıştırılması, buna bağlı 
olarak  kişinin emeği üzerine haksız, yasa dışı kazanç elde edilmesidir. İnsan ticareti günümüzde 
en hızlı büyüyen insan hakları ihlalleri  içerisinde yer almaktadır. Bu hak ihlallerini önlemek ve ileriye 
dönük olası ihlallerin önüne geçebilmek adına öncellikle güçlü bir strateji ve eylem planı ile beraber 
bu planları hayata geçirebilmek için koordineli ortak bir mücadele yürütülmesi gerekmektedir. 

Elinizde bulunan bu planın hazırlanmasında başta yukarıda bahsi geçen paydaş kurumlar ve 
bunun yanında bize destek ve emeğini göstermiş pek çok birlikteliğin katkısı bulunmaktadır. 
Sundukları tüm desteklerinden ötürü öncelikle planlarımızı hazırlayan uluslararası uzmanımız 
Alline Pedra Jorge Briol ve yerel uzmanımız Eylem Ümit Atılgan’a, İnsan Ticaretini Önleme 
Platformu üyelerimize, planların hazırlanması sürecinde bizlerle istişare toplantıları gerçekleştiren 
İçişleri eski Bakanı Sayın Ayşegül Baybars ve Ombudsman Sayın Emine Dizdarlı’ya, kapak ve içerik 
tasarımı için Cypdes Factory Advertising çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca bu planın 
oluşturulmasında emek veren tüm MHD çalışanlarına, sırasıyla Fezile Osum’a, Neslihan Güzey’e, 
Başak Ekenoğlu’na ve Ahmet Sedat Tözün’e teşekkür ederiz.

KKTC İnsan Ticareti ile Mücadele Strateji Planı
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SÖZLÜK
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Sığınmacı 

Barmaid

Sivil Toplu 
Örgütleri (STÖ’ler)

Tazminat

Uluslararası koruma talep eden kişi. Bireyselleştirilmiş 
prosedürleri olan ülkelerde sığınmacı, başvuruda 
bulunduğu ülkede henüz başvurusuyla ilgili karar 
verilmemiş kişi olarak tanımlanır. Her sığınmacı bir mülteci 
olarak tanınmaz ancak her mülteci ilk etapta bir sığınmacı 
olarak tanımlanır. 1

Bar, gece kulübü veya restoranda alkollü içki servis eden 
kadın.

Toplumsal alandaki kişiler tarafından kurulmuş, kamu 
kurumları ve ticaretten ayrı olan, kar amacı gütmeyen, 
gönüllü oluşumlardır. STÖ'ler çeşitli alanlarda çalışırlar 
ancak bu Eylem Planı kapsamındaki STÖ'ler insan hakları, 
göç ve insan ticaretiyle mücadele alanında çalışmalar 
yürütmektedir.  

"Genelde uygun bir ödeme ile kişiye kaybı, yaralamayı 
veya hatayı telafi etmek" anlamına gelir. Tazminat hakkı, 
hem maddi (finansal) hem maddi olmayan (örneğin fiziksel 
veya psikolojik zarar) zararların karşılanması veya geri 
ödenmesine hak sağlar. Bu gibi "telafiler" tacirler veya 
devlet fonu (davalı iflas etmiş ise) tarafından karşılanabilir. 
Palermo Protokolü insan ticareti mağdurlarına tazminat 
hakkını sunmuştur: “Her bir Taraf, deneyimledikleri zarar için 
insan ticareti mağduru olan kişilere tazminat alma olanağı 
sağlayan önlemleri iç hukuk sisteminde dahil edecektir". 
Benzer bir şekilde, İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi, insan ticareti mağdurlarına yasal tazminat 
hakkı sağlar: “Her bir Taraf Devlet, mağdurların faillerden 
tazminat alma hakkını iç hukukuna dahil edecektir.” "Her 
bir Taraf, iç hukukuna uygun olarak, mağdurların tazminat 
almalarının güvence altına alınması amacıyla, örneğin, 
mağdurlara tazminat ödenmesi için bir fon kurulması 
veya 23. maddede öngörülen tedbirlerin uygulanmasıyla 
elde edilecek gelirlerle finanse edilecek sosyal yardım 
ve mağdurların sosyal bütünleşmesi amacını güden 
programlar gibi gerekli olabilecek mevzuat düzenlemelerini 
ve diğer tedbirleri kabul eder.”2

1Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği. Terimler Yüksek Sözlüğü (2006). Şu anda kullanılabilir: https://www.refworld.
org/pdfid/42ce7d444.pdf
2Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi. Erişmek için: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/
conventions/rms/090000168008371d
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5 İnsan Ticaretiyle 
Mücadele

Belirli bir bölgede insan ticaretini önlemek ve mücadele 
etmek, mağdurları ve haklarını korumak ve tacirlere dava 
açmak için devlet ve devlet dışı aktörlerin iş birliği içerisinde 
uyguladıkları eylemlerdir.



4
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İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bölümü

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 

Koordinasyon 
Birimi

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bilgi ve 

Araştırma Birimi

Menşe ülke

Geçiş ülkesi

Cinsiyet tanıma

Toplumsal 
cinsiyet duyarlılığı

İçişleri Bakanlığı'nın altında bulunması öngörülen ve 
KKTC’de mağdurları korumak ve insan ticaretiyle mücadele 
etmek için yapılacak aktivitelerden sorumlu olacak 
bölümdür. Merkezden yetkiyi dağıtmak ve yönetim ile 
koordinasyonu yürütmek için İnsan Ticaretiyle Mücadele 
Bölümü farklı birimlere bölünür.

Kurulacak olan İnsan Ticaretiyle Mücadele Bölümü'nün 
altında, KKTC’de insan ticaretiyle mücadele aktivitelerini 
uygulayan diğer kamu kurumlarının koordinasyonundan 
sorumlu birimdir.

Kurulacak olan İnsan Ticaretiyle Mücadele Bölümü'nün 
altında, insan ticareyle ilgili bilgi ve verilerin toplanması, 
analizi ve dağıtımdan sorumlu birimdir.

Düzenli veya düzensiz biçimde göç edip etmediklerine 
bakılmaksızın, yurt dışına göç etmiş olan bir birey veya 
grubun vatandaşı oldukları ya da önceden ikamet etmekte 
oldukları ülkedir.

Bir bireyin veya grubun varış ülkesine giderken veya varış 
ülkesinden menşe ülkeye veya ikamet ettikleri ülkeye 
giderek geçiş yaptığı ülke. Geçiş kavramında bir geçicilik 
unsuru vardır. Bununla birlikte, birçok göçmen için, 
özellikle de düzensiz göç edenler için, hedeflenen varış 
noktasına yolculuk aylar veya yıllar alabilir. Bu, tam da 
geçiş kavramına meydan okumakta ve geçiş ülkesinin varış 
noktası olarak kabul edilmesi için ne kadar zaman geçmesi 
gerektiği sorusunu tetiklemektedir (United Nations Office 
of the High Commissioner for Human Rights, Situation of 
Migrants in Transit (2015) s.5).

Kişinin isim ve cinsiyet bilgilerinin resmi belgelerde ve 
kayıtlarda kişinin kimlik, evlilik, ebeveynlik, asalet vb. 
haklarını etkileyen değiştirme sürecidir. 

Kamusal ve özel yaşamın çeşitli alanlarında toplumsal 
cinsiyet temelli dışlama veya ayrımcılıkla ilgili sosyal ve 
kültürel faktörlerin değerlendirilmeye alınması. 3
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Hostes

Uluslararası 
öğrenci

Uluslararası 
Örgüt

Konukları eğlendiren ya da restoranda kişilere yerlerini 
gösteren kadın. Kadın müşteri anlamına gelen Franzıszca 
"konsomatris" sözcüğüyle de ifade edilir. Genellikle 
müşterileri yüksek fiyatlandırılmış pahalı içecekleri (alkollü 
içecek ve yemek) satın almaya ikna etmek için gece 
kulüplerinde çalışan kadınlar için kullanılır. Masadaki 
tüketime göre komisyon alabilirler. Seks işçiliğiyle 
ilgileniyor ya da fuhuşa zorlanıyor olabilirler.

Eğitim amacı için ikamet edilen yerden uluslararası sınırları 
geçerek bir eğitim programına kayıt olan ve varış ülkesinde 
öğrenci vizesi ile bulunan ya da ülke sınırları içerisindeyken 
öğrenci vizesi alan bireylerdir .4

Uluslararası örgüt (devletlerarası örgüt), Birleşmiş Milletler, 
Dünya Sağlık Örgütü ve NATO gibi uluslararası bir sözleşme 
veya başka bir belgeyle oluşturulmuş, uluslararası hukuk 
ile yönetilen ve kendi yasal kişiliği bulunan örgüttür.  

4International Organization for Migration (IOM) Glossary on Migration (2019). Erişmek için: https://publications.iom.int/system/
files/pdf/iml_34_glossary.pdf.
5United Nations High Commissioner for Refugees, Persons in Need of International Protection (Haziran 2017) metninden 
uyarlanmıştır.
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Uluslararası 
Koruma

Düzensiz 
göç

Kendi ülkeleri dışında olan ülkelerine geri gönderilmeleri 
geri gönderilmeme ilkesinin (non-refoulement) ihlali 
niteliğinde olacağı için mümkün olmayan ve ülkesi 
tarafından korunamayan/korunmak istemeyen bireylere 
ya da gruplara, uluslararası topluluk tarafından sağlanan 
korumadır.5

Menşe, geçiş veya varış ülkesine giriş ya da çıkışı sağlayan 
yasa, kural veya uluslararası sözleşmelerin dışında 
gerçekleşen insan hareketidir. Not: Düzensiz göçün 
evrensel anlamda kabul gören tek bir tanımı olmasa da, 
terim genellikle düzenli göç kanalları dışında hareket eden 
bireyleri tanımlamak için kullanılır. Düzensiz göç etmeleri, 
devletin onları koruma yükümlülüğünü değiştirmez. Buna 
ek olarak, düzensiz göç kanalları dışında herhangi bir 
seçeneği olmayan göçmen kategorilerine mülteciler, insan 
ticareti mağdurları ya da refakatsiz göçmen çocuklar dahil 
olabilir. Düzensiz göç yolunu kullanmaları, uluslararası 
hukuka göre devletlerin, işkence, çatışma ya da yaygın 
şiddetten kaçan sığınmacılara uluslararası koruma dahil 
olmak üzere bazı durumlarda birtakım koruma yöntemleri 
sağlamakla yükümlü olmadığı anlamına gelmez. Buna ek 
olarak, uluslararası hukuk kapsamında mülteciler, izinsiz 
giriş yaptığı veya riskli bir yerden kaçarak vardığı yerde 
kaldığı için cezalandırılamaz. (Mülteci Statüsü ile ilgili 
Sözleşme,28 Temmuz 1951'de kabul edildi ve 22 Nisan 
1954'te yürürlüğe girdi, 189 UNTS 137, Art. 31(1)).

KKTC İnsan Ticareti ile Mücadele Strateji Planı
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6International Organization for Migration (IOM) Glossary on Migration. 2019. Erişmek için: https://publications.
iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf.
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LGBTİ+

Bakanlıklar

Mutabakat 
Anlaşması

Göçmen

Takip ve 
Değerlendirme

Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks veya herhangi 
başka bir cinsel yönelim, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet 
çeşitliliğini ifade etmek için kullanılan bir kısaltmadır.

Vatandaşlara ve göçmenlere kamu hizmetleri sağlamaktan 
sorumlu KKTC resmi kurumları.

Mutabakat Anlaşması, resmi bir belgeyle iki veya daha fazla 
taraf arasındaki anlaşmayı temel hatlarıyla belirler. Yasal 
yönden bağlayıcı olmasa da, tarafların, anlaşma ya da 
taahhüde bağlı kalma konusundaki istekliliğini işaret eder. 
Görüşmelerin temel kapsam ve hedeflerini belirlediğinden, 
müzakerenin başlangıç noktası olarak algılanabilir.

Çeşitli sebeplerden, geçici ya da kalıcı olacak şekilde, ülke 
sınırları içerisinde veya uluslararası sınırları aşarak, daimi 
ikametgah yerinden ayrılan kişileri genel olarak yansıtmak 
için kullanılan ancak uluslararası hukuk kapsamında 
tanımlanmamış olan şemsiye bir terimdir. Terim, yasal 
olarak iyi tanımlanmış insan kategorilerini içerir. Bunlara 
göçmen işçiler; seyahatleri yasal olarak tanımlanmış 
kişiler; ya da uluslararası öğrenciler gibi uluslararası 
hukuk kapsamında statüsü veya seyahat yöntemleri 
belirgin bir biçimde tanımlanmamış kişiler de dahildir. Not: 
Uluslararası düzeyde, "göçmen" terimi için evrensel olarak 
kabul edilmiş bir tanım bulunmamaktadır. Mevcut tanım, 
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından kendi amaçları 
için geliştirilmiştir ve yeni bir yasal kategori oluşturma ya 
da ifade etme amacı gütmez.6

Takip ve Değerlendirme, projelerin, kurumların ya da 
devlet, uluslararası örgüt ve STÖ'ler tarafından oluşturulan 
programların performansını değerlendirmek için kullanılır.  
Çıktıların, sonuçların ya da etkilerin mevcut ve gelecekteki 
yönetimini iyileştirmeyi hedefler. Her ikisi de farklı amaçları 
bulunan yönetim araçlarıdır: Takip, mevcut aktivitelerle 
ilgili ilerleme ya da gecikme hakkında erken ayrıntılı bilgileri 
tüm paydaşlara sağlayan devamlı bir değerlendirmedir. 
Değerlendirme, sonuçları ve bazen uzun süreli etkileri aylık 
ve/veya yıllık olarak değerlendirmek ve öneriler sağlamak 
için sistematik ve tarafsız bir inceleme sunulmasıdır.

KKTC İnsan Ticareti ile Mücadele Strateji Planı
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Palermo 
Protokolü

Eylem Planı

Potansiyel mağdur

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi'ne Ek İnsan Ticaretinin Özellikle Kadın ve 
Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve 
Cezalandırılmasına İlişkin Protokol (15 Kasım 2000'de 
kabul edildi ve 25 Aralık 2003'te yürürlüğe girdi). Birleşmiş 
Milletler'in insan ticaretine karşı uluslararası belgesidir.

İnsan ticareti göstergelerinin (pasaportuna el konulması, 
fiziksel veya psikolojik zarar göstergeleri göstermesi, 
izlenmeden iş yerinden ayrılamaması, borç nedeniyle 
işverene bağlı olması) belirgin olduğu ancak değerlendirme 
sürecinin devam etmesi nedeniyle yetkililer tarafından 
henüz "resmi" olarak "mağdur" olarak tanınmayan kişidir. 
Potansiyel mağdurları saptamak daha fazla zararı önlemek 
için kişinin erken saptanmasını ve mağdurun erken 
evrelerde korunmasını sağlar.

Eylem planı, belirli bir hedefe ulaşmak için hangi eylemlerin 
yapılması veya faaliyetlerin yürütülmesi gerektiğini 
listeleyen bir belgedir. Bu belgenin amacı, hedeflere 
ulaşmak için hangi kaynakların gerekli olduğunu açıklığa 
kavuşturmak, sorumluları görevlendirmek, belirli görevlerin 
ne zaman tamamlanması gerektiğine dair bir zaman 
çizelgesi oluşturmak ve hangi kaynakların gerekli olduğunu 
belirlemektir. Ayrıca, yöneticilerin stratejileri daha küçük 
ve daha yönetilebilir hedeflere bölmelerine yardımcı 
olur çünkü aynı zamanda belirli amaçlara ve hedeflere 
ulaşmaya yönelik ilerlemenin nasıl takip edileceğini ve 
sonunda değerlendirileceğini de tanımlar.

26

Zulüm riski 
olan yere geri 

göndermeme ilkesi 
(Geri Göndermeme 

İlkesi)

Sığınmacıları kabul eden bir ülkenin, "ırk, din, milliyet, belirli 
bir sosyal gruba üyelik veya siyasi görüşe" dayalı olarak, 
sığınmacıların zulüm görme tehlikesiyle karşı karşıya 
kalabilecekleri bir ülkeye geri gönderilmelerini yasaklayan 
uluslararası hukuk ilkesi.

KKTC İnsan Ticareti ile Mücadele Strateji Planı
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7UN General Assembly, Protocol Relating to the Status of Refugees, 31 January 1967, United Nations, Treaty Series, vol. 606, p. 267.
8UN General Assembly, Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, United Nations, Treaty Series, vol. 189, p. 137.
9UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Note on the Mandate of the High Commissioner for Refugees and his Office, October 
2013, page 3. 
10UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Note on Determination of Refugee Status under International Instruments, 24 August 
1977, EC/SCP/5. 
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Düşünme süresi

Proaktif 
soruşturma 

teknikleri

Mülteci

Gelişmiş soruşturma ve ceza istihbarat teknikleri 
uygulayarak, bilgi toplama ve tanık tutanakları aracılığıyla 
gerçekleştirilen soruşturmadır. Genellikle önleyici olsa 
da, reaktif olarak da kullanılabilir, bu nedenle potansiyel 
mağdurlarla karşılaşma durumundan dolayı mağdurlara 
hizmet sağlayanlarla yakından koordinasyon gereklidir. 
Çalışma dairesi müfettişleri ortaklığında etkin noktaların 
(gece kulüpleri, barlar, masaj salonları) ve sömürünün 
gerçekleşme olasılığı olan sektörlerin (tekstil, mevsimlik 
tarım, inşaat sektörü, eğlence sektörü) izlenmesi örnek 
olarak sayılabilir.

Mağdurun kendi özgür iradesiyle yetkililerle iş birliği yapıp 
yapmayacağına karar verebileceği süreçtir. Mağdurun 
en azından kendi vakasıyla ilgili ceza adaleti sistemine 
bilgi verip vermeyeceği konusunda karar verebilmesi için 
suçun olumsuz etkilerinden kurtulmasını, travmadan 
iyileşmesini ve tacirlerden korunmasını amaçlayan bir 
süreçtir. Mağdurun, tacire karşı yasal işlem başlatmak 
ve yasal takip sürecine girmek konusunda bilgiye dayalı 
bir karar verebilmesini sağlar. Mağdurun ülkede yabancı 
olarak tanımlandığı ve kendisine geçici ikamet izni verildiği 
düşünme süresi bazı ülkelerde 30 gün iken, bazı ülkelerde 
60 gündür.

1967 Protokolü7 ile değiştirilmiş 1951 BM Sözleşmesi8   
Madde 1'e göre mülteci ırk, din, uyruk, belli bir sosyal 
grup ya da politik düşünceye üye olmak gibi nedenlerden 
kaynaklı, haklı nedenlere dayanan, zulüm korkusu yaşayan 
ve kendi ülkesi dışında bulunan ya da bu korku sebebiyle 
ülkesi tarafından sağlanan korumadan yararlanamayan 
kişiler olarak tanımlanır. 1951 Sözleşmesi kapsamında 
mülteci olarak tanımlanan bireylere ek olarak, BMMYK'nın 
tanımı çatışma, şiddet veya kamu düzenini ciddi düzeyde 
rahatsız eden diğer şartlardan kaçan bireyleri de korumayı 
açıkça belirtir.9  Mülteci statüsü belirlemenin tespite dayalı 
olduğu belirtilir. Resmi olarak mülteci olarak tanımlanıp 
tanımlanmadığına bakılmaksızın, herhangi bir birey, belirli 
bir düzenleme çerçevesinde mülteci tanımının kriterlerine 
uygunsa mülteci olarak kabul edilir.10

KKTC İnsan Ticareti ile Mücadele Strateji Planı
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30

31

32

Yol haritası

Mevsimlik 
göçmen işçi

Seks işçisi

Yol haritası, strateji ve yürütme arasında bir köprü (bağlantı) 
işlevi görür. Stratejik vizyona (ya da Strateji Planı'na) 
ulaşmak için belirli bir süre zarfında erişilmesi gereken 
temel sonuçları görselleştirir. Neyin, nasıl ve hangi sırayla 
değişmesi gerektiği konusunda bilgi verir. Eylem Planı'nın 
uygulanmasına destek sağlar.

Seks sektöründe çalışan ve doğrudan ya da dolaylı olarak 
cinsel hizmetler sunan kişidir. Seks işçileri, düzenli ya 
da zaman zaman, mal veya para karşılığında rızaya 
dayali cinsel hizmetler ya da erotik performanslar sunan 
yetişkinlerdir. Bazı seks işçileri, müşterileri ile fiziksel 
teması çeşitli ölçülerde olacak şekilde, cinsel eylemlerde 
ya da cinsel içerikli davranışlarda bulunmak için para 
alır. Pornografik modeller ve oyuncular, kamera kaydına 
alınan ya da fotoğraflanan cinsel içerikli davranışlarda 
bulunur. Seks işçiliği yalnızca rızalı cinsel alışverişleri ifade 
etmek için kullanılır. Terim, insan ticareti ve diğer zorla 
yaptırılan ya da rızalı olmayan alışverişleri ifade etmek 
için kullanılmaz. Çocuklar, seks işçiliğinde yer alamaz; yer 
aldığı durumlarda cinsel sömürünün (ya da cinsel sömürü 
için insan ticaretinin) mağduru olarak saptanmalı, destek 
sağlanmalı ve korunmalıdır. Son olarak, seks işçiliği bazı 
devletlerde yasa altında tanınan bir meslektir.

İşi ya da iş temelinde göçü, doğası gereği, mevsim 
koşullarına bağlı olan ve yılın belirli bir zamanında 
çalışabilen kişi göçmen işçidir. 11

 11Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Haklarının Korunması Uluslararası Sözleşmesi (18 Aralık 1990'da kabul edildi, 1 Temmuz 
2003'de yürürlüğe girdi).

33

34

Standart Çalışma 
Prosedürleri

Strateji Planı

İstenilen bir sonuca ulaşmak için önceden belirlenmiş 
tanımlamalar ışığında, yürütmeyi kontrol etmek için 
kullanılan yazılı bir yöntemdir. Potansiyel bir insan ticareti 
mağduru saptandığında, ön saf çalışanlarına neler 
yapılacağı, nasıl davranılacağı, kime başvurulacağı, nereye 
gidileceği konusunda bir liste/bilgi sunduğundan insan 
ticareti için hayati önem taşıyan bir unsurdur.

Strateji planı, kamu politikası ya da özel girişim bağlamında 
hedeflenen büyük amaçları belirleyen bir yönetim 
aracıdır. Hedefleri önceliklendirmek, kaynaklama yaratma 
kararlarını desteklemek ve özellikle, kamu kurumları, 
STÖ'leri, diğer paydaşları ve vatandaşları paylaşılan bir 
vizyon için birleştirmek amacıyla gelecek için bir çerçeve 
sunar. Bir başka deyişle, KKTC’deki kamu kurumlarının ve 
STÖ'lerin bağlılığını veya motivasyonunu tanımlar ve eylem 
için önceliklerin altını çizer.

KKTC İnsan Ticareti ile Mücadele Strateji Planı
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12Kaynak: Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne Ek İnsan Ticaretinin Özellikle Kadın ve Çocuk 
Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol (15 Kasım 2000'de kabul edildi, 25 Aralık 
2003'te yürürlüğe girdi).
13KKTC Fasıl 154 Ceza Yasası, 254B Maddesi.
14Encyclopaedia Britannica. Erişmek için: https://www.britannica.com/topic/trade-union. 
15ILOSTAT. https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_IR_EN.pdf
16Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 6: Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside 
their Country of Origin 1 Eylül 2005 CRC/GC/2005/6, para. 7.'dan uyarlanmıştır. 
17Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi'nen uyarlanmıştır (16 Mayıs 2005'ta kabul edildi, 1 Şubat 2008'de 
yürürlüğe girdi) CETS No. 197, Art. 4(e).

36
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38

İnsan ticareti

İşçi Sendikası

Refakatsiz 
çocuklar

İnsan ticareti 
mağduru

Palermo Protokolüne bağlı olarak insan ticaretinin tanımı: 
Kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile, diğer 
biçimlerde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye 
kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası 
üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak 
için o kişiye veya başkalarına kazanç veya çıkar sağlama 
yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir 
yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim 
alınması anlamına gelir.12 

Fasıl 154 Ceza Yasası 254B maddesi altında insan ticareti 
suçunun tanımı:  "Her kim, zorla çalıştırmak veya fuhuş 
yaptırmak veya hizmet ettirmek veya kulluğa veya esarete 
tâbi kılmak veya vücut organlarının verilmesini sağlamak 
amacıyla tehdit, baskı, zor veya şiddet yürütmek, nüfuzu 
kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki 
denetim olanaklarından veya kişilerin çaresizliğinden 
yararlanarak kişinin ülkeye girmesine veya yurt dışına 
çıkmasına imkan sağlarsa veya kaçırırsa veya bir yerden 
başka bir yere götürürse veya sevk ederse veya barındırırsa 
İnsan Ticareti adı verilen ağır bir suç işlemiş olur ve 
mahkumiyeti halinde 10 (on)yıla kadar hapis cezasına veya 
para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir". 13

İşçi sendikası, kolektif görüşmeler aracılığıyla ödemelerde 
iyileştirmeler, faydalar, çalışma koşulları ve sosyal ya da 
politik statüleri güvenceye almak için oluşturulan işçi 
birliğidir.14  İşçilerin çıkarlarını savunmak ve iyileştirmek 
için kurulan işçi organizasyonu anlamına gelir. 15

Failin tanımlanmasına, yakalanmasına, yargılanmasına 
veya hüküm giymesine bakılmaksızın insan ticaretine 
maruz kalan tüm gerçek kişileri ifade etmek için kullanılır.17

Çocuk Hakları Sözleşmesinin 1. Maddesinde tanımlandığı 
gibi, her iki ebeveyninden ve diğer akrabalarından ayrı düşen 
ve hukuk ya da geleneğe bağlı olarak bakım yükümlülüğü 
olmasına rağmen onlara bakmakla yükümlü yetişkinden 
de ayrı olan çocuklardır.16

KKTC İnsan Ticareti ile Mücadele Strateji Planı
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39

40

41

42

İnsan Ticareti 
Mağdurları Fonu

Mağdur-Tanık

Gönüllü yeniden 
geri dönüş

Hassas grup

Fonun olası kaynakları devlet bütçesi, tacirin el konulan 
kar ve varlıkları, çalışma izni ücretleri/sigorta ve benzer 
kaynaklardan oluşabilir.

Geri dönenin gönüllü kararına bağlı olarak menşe ülke, 
transit ülke ya da başka bir ülkeye destekli veya bağımsız 
geri dönüşüdür. 18

Bağlamına bağlı olarak, ülkedeki diğer gruplara kıyasla 
ayrımcı pratiklere, şiddete, sosyal dezavantaja veya 
finansal zorluklara maruz kalma riski daha yüksek olan 
herhangi bir grup ya da toplumsal kesim (çocuklar, 
yaşlılar, engelli bireyler, etnik ya da dini azınlıklar, düzensiz 
ikametgahı olanlar başta olmak üzere göçmenler, farklı 
cinsiyet, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliğinden bireyler) 
olarak tanımlanabilir. Bu gruplar, çatışma, kriz ve felaket 
anlarında da daha riskli konumdadırlar. 19

Bir suça maruz kalan, suçla ilgili bilgi/kanıta sahip olan ve 
bilgisini polis teşkilatına sağlayan kişidir.

18International Organization for Migration, Assisted Voluntary Return and Reintegration Handbook (dahili yayın, basılmamış 
2010), p. 10.'dan uyarlanmıştır.
19International Organization for Migration (IOM) Glossary on Migration. 2019. Erişmek için: https://publications.iom.int/system/
files/pdf/iml_34_glossary.pdf.
20High Commissioner for Human Rights, Principles and Practical Guidance on the Protection of the Human Rights of Migrants in 
Vulnerable Situations, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights to the Human Rights Council (3 Ocak 
2018) UN Doc. A/HRC/37/34, para. 12.'den uyarlanmıştır. 

43

44

Hassas durumdaki 
göçmen

Çalışma Grupları ve 
STÖ İrtibat Birimi

İnsan haklarından etkin bir biçimde yararlanamayan, ihlal 
ve kötü muamele riski daha yüksek olan ve buna bağlı 
olarak yükümlülük sahiplerinden daha fazla özen talep 
etmeye hakkı bulunan göçmenlerdir. 20

Kurulacak olan İnsan Ticaretiyle Mücadele Bölümü'nün 
altında bulunan, konsültasyon süreçlerinde STÖ'lerin 
katılımını sağlamak ve STÖ'lerle bilgi ile veri paylaşımını 
yapmakla sorumlu birimdir.

KKTC İnsan Ticareti ile Mücadele Strateji Planı
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KKTC’nin İnsan Ticareti ile Mücadele Stratejisi

ÖNSÖZ

İnsan ticareti ciddi bir insan hakları ihlalidir ve Palermo Protokolünde ifade edildiği gibi, “kuvvet 
kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, 
aldatma, nüfuzu kötüye kullanma kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde 
denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya başkalarına kazanç veya çıkar 
sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, 
barındırılması veya teslim alınması anlamına gelir. İstismar terimi, asgari olarak, başkalarının 
fuhuşunun istismar edilmesini veya cinsel istismarın başka biçimlerini, zorla çalıştırmayı veya 
hizmet ettirmeyi, esareti veya esaret benzeri uygulamaları, kulluğu veya organların alınmasını 
içerecektir.”

KKTC’deki yasal çerçeveye göre, insan ticareti Fasıl 154 Ceza Yasası'nın 254'üncü maddesinin 
B bendine göre suç olarak tanımlanmıştır:  “Her kim, zorla çalıştırmak veya fuhuş yaptırmak 
veya hizmet ettirmek veya kulluğa veya esarete tâbi kılmak veya vücut organlarının verilmesini 
sağlamak amacıyla tehdit, baskı, zor veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, 
kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya kişilerin çaresizliğinden 
yararlanarak kişinin ülkeye girmesine veya yurt dışına çıkmasına imkan sağlarsa veya 
kaçırırsa veya bir yerden başka bir yere götürürse veya sevkederse veya barındırırsa İnsan 
Ticareti adı verilen ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 10 (on)yıla kadar hapis 
cezasına veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.” 
Fasıl 154 Ceza Yasası, Mart 2020'de insan ticareti suçunu kapsayacak şekilde değiştirilmiştir.
Ancak, yasal çerçevede yapılacak herhangi bir değişiklik, bu tür insan hakları ihlallerinin 
üstesinden gelmek için yeterli değildir. İnsan ticareti, stratejik ve iyi planlanmış eylemler 
nedeniyle ortaya çıkan karmaşık bir suç olduğundan, diğer uluslararası suçlar gibi karmaşık 
ve stratejik olarak planlanmış bir müdahaleyi de gerektirir.

Bu nedenle, Mülteci Hakları Derneği (MHD) diğer eylemlerinin yanı sıra İnsan Ticareti ile 
Mücadele Stratejisi ve KKTC Eylem Planı'nın hazırlanması gibi çeşitli amaçlarla insan 
ticaretiyle mücadeleye yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu amaçla Aralık 2019 tarihinde 
İnsan Ticaretiyle Mücadele Platformu’nun kurulmasına öncülük etmiştir. 

KKTC İnsan Ticareti ile Mücadele Strateji Planı
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Mevcut belge, 2021'den 2026'ya kadar beş yıl içinde insan ticareti ile mücadele için stratejik 
bir çerçeve sunması gereken KKTC İnsan Ticaretiyle Mücadele Stratejisidir. Bu Strateji Belgesi 
ortak çalışmaya dayalı istişare sürecinin sonucudur.

İnsan Ticaretiyle Mücadele Platformu’nun üyeleri şu şekildedir: 

1

5

2

6

9

3

7

10

4

8

11
12

Kıbrıs Türk Barolar Birliği

Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM)

Mülteci Hakları Derneği (MHD)

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)

Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı

SOS Çocukköyü Derneği

Çalışma Dairesi (Çalışma ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı)

Kuir Kıbrıs Derneği (KKD)

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD)

İçişleri Bakanlığı

Ombudsman
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Strateji Planı boşlukları tanımlar, gelecekteki önceliklerin doğrultusunu haritalandırır, şeffaflığı 
ve hesap verebilirliği geliştirir ve bakanlıklardan sivil toplum kuruluşlarına ve farklı alanlara 
kadar çeşitli kuruluşların görevini kabul ederek insan ticaretiyle mücadele adına bütünsel bir 
yanıt sağlar.

İnsan ticareti kavramının özü, savunmasız kişilerin rızası olsun ya da olmasın, özgürlük, 
yaşam ve haysiyetle ilgili insan haklarını ihlal ederek istismar edilmesidir. Akademik ve hukuki 
çerçevede bu kavramla ilgili farklı tanım ve çeşitler bulunsa da, yaygın olarak benimsenen 
BM İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına 
ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokolü'nde ortaya konan "kuvvet kullanarak veya kuvvet 
kullanma tehdidi ile veya diğer bir biçimde zorlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, 
bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması" tanımıdır.

Fasıl 154 Ceza Yasası, yakın geçmişte yeniden düzenlendi ve insan ticareti suçunu aşağıdaki 
şekilde tanımlayan madde dahil edildi:

"Her kim, zorla çalıştırmak veya fuhuş yaptırmak veya hizmet ettirmek veya kulluğa veya 
esarete tâbi kılmak veya vücut organlarının verilmesini sağlamak amacıyla tehdit, baskı, zor 
veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim 
olanaklarından veya kişilerin çaresizliğinden yararlanarak kişinin ülkeye girmesine veya yurt 
dışına çıkmasına imkan sağlarsa veya kaçırırsa veya bir yerden başka bir yere götürürse 
veya sevk ederse veya barındırırsa İnsan Ticareti adı verilen ağır bir suç işlemiş olur ve 
mahkumiyeti halinde 10 (on)yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her iki cezaya 
birden çarptırılabilir."

14

1

2
3
4

Destekleyici çerçeve

Önleme

Destek ve Koruma

Kovuşturma Önlemleri

Belgede işlem önceliği olan dört yoğunlaşma 
alanı veya sahası vardır:

Geçmiş Deneyim Analizi - 
İnsan Ticareti ve İnsan Ticareti ile Mücadele Çalışmaları 
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İnsan ticareti ve köleliğin doğası ve kapsamı hakkında çok az güvenilir veri olsa da, bu istismar 
uygulamalarının, kaynak, transit veya hedef ülke, ya da bunların bir kombinasyonu olarak 
dünyadaki hemen hemen her ülkeyi etkilediği konusunda genel bir fikir birliği vardır. Küresel 
eğilim, çoğunlukla kadınların ve kız çocuklarının etkilendiğini; ve en sık kullanılan sömürü 
biçiminin cinsel istismar olduğunu, ardından da emek sömürüsünün geldiğini göstermektedir. 
Kadınlar, yüzde 80'den fazla oranla cinsel istismardan orantısız bir şekilde etkilenmektedir, 
bu da dünya çapında bu tür suçların cinsiyet tarafını göstermektedir, bu sırada erkekler de 
orantısız bir şekilde iş gücü sömürüsünden etkilenmektedir.

KKTC, UNODC tarafından Küresel Rapor için yapılan değerlendirmede yer almadı. Ancak, 
bazı kuruluşlar tarafından yapılan nitel araştırmalar (Briggs, 2018; Kıbrıs Diyalog Formu, 
t.y.; Guven-Lisaniler, Fatma; Rodrigueza, Leopoldo & Ugural, Sevin, 2005; KISA & Kıbrıs Türk 
İnsan Hakları Vakfı, 2014; ABD Dışişleri Bakanlığı, 2018) UNODC Raporuyla benzer bir eğilim 
sergiliyor ve nicel verilerin yokluğuna rağmen KKTC'deki mağdurların durumunu yansıtmaya 
yardımcı oluyor.

Küresel eğilimlere vurgu yapılması ve araştırmaktan kaçınılmaması gereken bir diğer önemli 
nokta ise  mağdurların tespitinde gözlemlenen artıştır. Ancak, “artış eğilimi kaydeden ülkelerin 
çoğu için, kurumsal tepkilerden bazıları artışla ilgili olabilir. Özellikle, artışların çoğu, insan 
ticareti ile mücadele tedbirlerinden bir veya daha fazlasının uygulamaya konulmasından kısa 
bir süre sonra gerçekleşti.” (UNODC, 2018, s. 22).

Mağdurların tespit edilmesiyle birlikte, ülke düzeyindeki insan ticaretiyle mücadele 
önlemlerinin artırılması nedeniyle mahkumiyetlerin sayısında da bir artış söz konusudur. İnsan 
ticareti mahkumiyetlerinin sayısına ilişkin yapılmış olan bir eğilim analizi, Avrupa ülkelerinin 
hala küresel olarak mahkumiyet sayısında en yüksek ülke olduğunu göstermektedir.

KKTC, gece kulübü endüstrisinde cinsel istismar amaçlı insan ticareti için hem bir varış noktası 
hem de geçiş alanı olmuştur (KISA & Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, 2014). Bu gece kulüpleri 
devlet tarafından ruhsatlandırılmış ve düzenlenmiş olmasına rağmen, KKTC yasal çerçevesi 
ticari sekse izin vermemektedir. Teoride, gece kulüpleri "hostes" veya "barmaid" istihdam 
edebilir, ancak ticari cinsel faaliyetlere başvurmayabilirler.  Uygulamada, çalışma izni olan 
çoğu hostes ve barmaid potansiyel olarak seks sektörüne ve cinsel istismara karışmaktadır. 
Dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi bu kadınlar da KKTC'ye çalışma izinlerine göre hostes, 
barmaid, dansçı olarak eğlence sektöründe istihdam vaadiyle gelmekte ancak kölelik benzeri 
şartlara tabi tutulmaktadır.

KKTC İnsan Ticareti ile Mücadele Strateji Planı



Moldova, Ukrayna, Fas, Kenya, Özbekistan, Türkmenistan, Beyaz Rusya, Rusya, Kırgızistan, 
Kazakistan, Paraguay, Gürcistan, Tunus, Romanya, Nijerya, Letonya, Mısır, Ermenistan ve 
Tanzanya’dan kadınlar KKTC’de STÖ’ler ve ABD İnsan Ticareti Raporu altında potansiyel 
cinsel sömürü mağdurları olarak belirlenmiştir.

Kadınlar, geldikten sonra onaylanması gereken çalışma ön izin belgesi ile KKTC’ye kabul 
edilmektedir. Kadınlar KKTC’ye geldikten sonra, polis veya işverenleri pasaportlarını ve 
dönüş biletlerini “Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası”na göre alıkoyabilir. 
Aslında işverenlerin çalışma izni başvurusuna devam etme ihtiyacı nedeniyle işçinin 
pasaportunu almasına izin verdiği böyle bir vize uygulaması, bu kadınları daha fazla riske 
maruz bırakmaktadır. Mevcut durum,kadınların özgürlük haklarından derhal mahrum 
bırakılması, işyerini terk edememeleri, izin günü veya hastalık izni olmadan aşırı koşullarda 
çalıştırılmalarıı, işyerinde veya işveren tarafından sağlanan tesislerde barındırılmaları, 
işverenlerini değiştirememeleri gibi mağduriyetleri  ortaya çıkarmaktadır.

"Patronlar" ve "müşteriler" tarafından uygulanan şiddet, bu kadınların karşılaştığı başka bir 
insan hakları ihlalidir (KISA ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, 2014). 
Zorla çalıştırma konusunda, hem üçüncü ülke (Pakistan, Filipinler, Türkmenistan, Vietnam, 
Çin, Bulgaristan) vatandaşları hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan işçilerin sömürü 
altında olduğu tespit edilmiştir (KISA & Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, 2014; Amerika 
Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, 2018). İstismarın potansiyel olarak gerçekleştiği diğer 
sektörler ev işleri, restoranlar ve inşaat sektörüdür.

Diğer nedenlerin yanı sıra, yeterli yasal çerçevenin olmaması nedeniyle tespit edilen 
mağdurların sayısı veya mahkumiyetlerin sayısı ile ilgili resmi bir veri bulunmamaktadır.

Yasal çerçevenin olmaması, destekleyici, koruyucu ve önleyici çerçevenin olmamasına 
yol açmaktadır. Mağdurların tespit edilmesi veya sığınma evi veya başka herhangi bir 
desteğe yönlendirilmesi için bir mekanizma bulunmamaktadır. Vakalar, polis tarafından 
tespit edildikten sonra işlemler münferit olarak ilerletilmektedir. KKTC, mağdurların hassas 
gruplar arasında tespit edilmesine yönelik herhangi bir özel prosedür geliştirmemiştir ve 
mağdurlara barınma ve sağlık da dahil olmak üzere temel hak ve ihtiyaçlarını dikkate alan 
etkili bir sosyal hizmet sağlamamıştır.

16
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Aslında, mağdurlara yönelik sağlık hizmeti, yerel insan ticareti ile mücadele paydaşları 
arasında büyük bir endişe kaynağıdır çünkü sağlık sistemi, cinsel yolla bulaşan hastalıkların 
önlenmesine ve kontamine olmuş kişilerin tespit edilmesine odaklanmaktadır, ki bu 
durumda kontamine olmuş kişi yabancı ise sınır dışı edilir. Bu nedenle, mağdurlar yabancı 
uyruklu ise sağlık sisteminin desteğini aramaktan korkmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emek sömürüsüne dayalı  insan ticareti ile 
ilgilenmektedir ancak zorla çalıştırma dahil belirli emek sömürüsü durumlarında teftiş 
yapmak, işyerlerini takip etmek ve zorlayıcı tedbirleri uygulamak için yasal çerçeveden 
yoksundur. Bu tür sömürü uygulamalarının getirisiyle karşılaştırıldığında, uygulanan para 
cezaları çok düşüktür. Ek olarak, işverenler genellikle bekleyen maaşları veya ödenmesi 
gereken çalışma haklarını ödemekten çok para cezalarını ödemeyi tercih ederler, bu da 
davaların mahkemeye gitmesine neden olur. Mahkeme mağdurlar için uzun ve umut 
vermeyen bir prosedürdür ve çoğunun, davalarını takip edebilmek ve yasal temsiliyetlerini 
mahkemede sağlamak adına hukuki desteğe erişimleri bulunmamaktadır. 

Emek sömürüsü ve zorla çalıştırmayla bağlantılı diğer bir konu da işe alma, seyahat 
acenteleri ve aracıların rolüdür. İşçileri, maaşlarının üzerinde komisyon veya oranlar 
karşılığında KKTC’ye getirenler, bu tür bir “hizmet” için ücretler ve hatta aşırı yüksek seyahat 
masrafları talep ederek, mağduru borç esaretine zorlayanlar, insan ticaretinin bir başka 
açık göstergesidir. Borç esareti, “gece kulübü” endüstrisinde de yaygın bir uygulamadır.

Son olarak, yasal çerçevenin yokluğu, insan ticareti suçlularına karşı yasal uygulama 
çabalarına ilişkin resmi bilgi veya mağdurlar hakkında bilgi eksikliğine de yol açmaktadır. 
Şeffaflık veya bu tür verilerin değişimini zorunlu kılacak yasal bir çerçeve olmadığı 
düşünüldüğünde, bu kapsamda yapılan işlemlere veya suça ilişkin resmi istatistikler halka 
açık değildir. Ayrıca, bakanlıklar ve STÖ’ler arasında sadece bilgi alışverişi için değil, aynı 
zamanda insan ticaretiyle mücadele çabalarını koordine etmek için ya kısıtlı koordinasyon 
vardır ya da hiç yoktur.

Bu arada, sivil toplum örgütleri insan ticaretiyle mücadele faaliyetlerinde aktiftir ve Palermo 
Protokolü ve Avrupa Sözleşmeleri ile uyumlu yeterli bir yasal çerçeve için lobi yapmakta, 
eğitimler vermekte, mağdurların tespitini geliştirmekte ve insan ticareti mağdurlarına 
destek sağlamaktadır.

KKTC İnsan Ticareti ile Mücadele Strateji Planı
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KKTC İnsan Ticareti ile Mücadele Stratejisi

Giriş

İnsan ticaretiyle ilgili yeterli mevzuat, insan ticaretiyle mücadelede atılan en önemli adımlardan 
biridir. Bu nedenle, yasa yapıcılar ve yetkili makamlar, yasama organını uluslararası araçlarla 
uyumlu ve yerel bağlama uygun hale getirmek amacıyla yasal reformlar gerçekleştirmeyi göz 
önünde bulundurmalıdır. 

Bu yoğunlaşma alanı - Destekleyici Çerçeve - KKTC'de insan ticaretiyle mücadele için gerekli olan 
yasal zemini kapsar. KKTC'nin yasal çerçevesinde yeni mevzuat ve reform ihtiyaçlarını içermektedir. 
Bakanlıkların koordinasyon yapılarında reform ihtiyaçlarını da içermektedir.

Önleme, insan ticareti ile mücadele stratejisinin nihai amacı olmalıdır, yani daha fazla acı ve 
mağduriyet yaşanmasını engellemek ve savunmasız kişilerin insan ticareti mağduru olmalarını 
önlemek. Önleyici stratejiler, kısa vadeli ve uzun vadeli bir perspektifte insan hakları ve cinsiyet 
açısından dengeli bir bakış açısına göre insan ticaretinin tüm temel nedenlerini ele almak için 
entegre ve koordineli bir yaklaşıma dayalı  ve çok disiplinli olmalıdır.

Bu yoğunlaşma alanı - Önleme - potansiyel mağdurların tespitini artırmak ve insan ticaretiyle 
mücadelede bakış açısını geliştirmek için farkındalık yaratma kampanyaları, eğitim ve diğer 
faaliyetler gibi insan ticaretini önlemek için gerekli olan amaç ve hedefleri kapsar.

İnsan ticareti mağdurlarının ve mağdur-tanıklarının desteklenmesi ve korunması, mağdurların 
insan haklarına saygının bir kriteri olduğu için çok önemlidir. Bununla birlikte, mağdurların ve 
mağdur-tanıklarının soruşturma ve ceza adaleti prosedürlerine ve daha fazla kanıt sunma sürecine 
katılım olasılığını da artırır.

İnsan ticareti ile mücadele stratejileri, insan hakları ilkelerine dayalı kapsamlı bir mağdur koruma ve 
destek sistemi içermeli ve insan ticareti mağdurlarının tümünün yasal çözümler ve adil muamele, 
yardım ve destek, güvenlik ve koruma, geri alma, tazminat, hakların iadesi ve göçmenlik statüsünün 
düzenlenmesi için yeterli kaynaklara erişimini sağlamalıdır.

Bu yoğunlaşma alanı - Destek ve Koruma - insan ticareti mağdurlarına ve potansiyel mağdurlara 
etkili destek ve koruma sağlamak için amaçları ve belirli hedefleri kapsar. Barınma, eğitime erişim, 
iş gücü piyasasına erişim, sağlık hizmetlerine erişim gibi hükümler veya sosyal entegrasyon 
önlemleri de bu kapsamdadır.

KKTC'nin İnsan Ticareti ile Mücadele Stratejisinin dört yoğunlaşma alanı vardır:

1 Destekleyici çerçeve

2 Önleme

3 Destek ve Koruma

KKTC İnsan Ticareti ile Mücadele Strateji Planı
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İnsan ticareti ile mücadele politikasının temellerinden biri kovuşturmadır, yani delil toplamayı 
iyileştirmek, insan tacirlerini eylemlerinden sorumlu tutmak ve cezai prosedürler sırasında 
mağdurun katılımını sağlamak. 

Bu yoğunlaşma alanı - Kovuşturma Önlemleri - diğerlerinin yanı sıra, yeni soruşturma tekniklerine 
yapılacak olan yatırımlar, mağdurlara adli ve hukuki destek ve kurtarma operasyonlarını takip 
etmek ve yürütmek için kolluk kuvvetlerine ve çalışma müfettişlerine yönelik kaynaklar gibi insan 
tacirlerinin soruşturulmasını ve kovuşturulmasını geliştirmeye yönelik tedbirleri kapsar.

Her bir yoğunlaşma alanının altında stratejik hedefler, spesifik amaçlar ve göstergeler vardır. Stratejik 
hedefler, her bir yoğunlaşma alanı altındaki gelecek vizyonunu veya sonucu belirlemektedir. Spesifik 
hedefler, paydaşların (sivil toplumun ve halkın katılımıyla bakanlıklar ve STÖ'ler) her stratejik hedef 
kapsamında gerçekleştirmek istediklerini içerir. Göstergeler, her bir amacın başarısını, dolayısıyla 
stratejik hedeflerin ve Stratejinin başarısını ölçmek için araçlardır. Stratejiyi daha iyi anlamak ve 
görsel kavram için:

4 Kovuşturma Önlemleri

Bu belgedeki stratejik hedefler yeşil renkle vurgulanmıştır.

Spesifik hedefler sarı renkte vurgulanmıştır.

Bu belgedeki göstergeler beyazdır.

KKTC İnsan Ticareti ile Mücadele Strateji Planı



20

KKTC’de bakanlıklar ve sivil toplum örgütleri (STÖ’ler) tarafından alınan insan ticareti ile mücadele 
tedbirlerinin koordinasyonunu ve bu aktörler arasındaki etkili iş birliğini kurumsallaştırmak.

Spesifik hedef 1.1.: İnsan ticareti ile mücadele alanında çalışan bakanlıkları koordine etmek ve 
STÖ’lerin danışma süreçlerine ve veri ve bilgi alışverişine katılımını sağlamak.

Spesifik hedef 1.2.: Mağdur ve mağdur tanık desteği ile koruması ve cezai kovuşturma önlemleri 
konusunda çalışan kamu kurumları, STÖ ve Uluslararası Örgütler arasındaki iş birliğini resmileştirmek 
için bağlayıcı mekanizmalar oluşturmak.  

STRATEJİK HEDEF 1: KOORDİNASYON Yapıları

1 Destekleyici Çerçeve

İçişleri Bakanlığı’na bağlı İnsan Ticareti ile Mücadele Bölümü, aşağıdaki birimlere ayrılmıştır:

İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Birimi;
İnsan Ticareti ile Mücadele Bilgi ve Araştırma Birimi;
Çalışma Grupları ve STÖ’ler İrtibat Birimi;

İçişleri Bakanlığı / İnsan Ticareti ile Mücadele Bölümü ile Çalışma ve Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı 
arasında mutabakat anlaşması;
Spesifik hedef 1.1.1 kapsamında Çalışma Gruplarına katılan STÖ’ler ile    İçişleri Bakanlığı / İnsan 
Ticareti ile Mücadele Birimi arasında mutabakat anlaşması;
Spesifik hedef 1.1.1 kapsamındaki Çalışma Gruplarına katılan STÖ'ler ile PGM arasında Mutabakat 
Anlaşması.

Farklı aktörler arasında Mutabakat Anlaşması hazırlanması, örneğin:

İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir İnsan Ticaretiyle Mücadele Komisyonu’nun varlığı;

STÖ’ler ile çalışma gruplarının sayısı ve ilgili toplantılar / yıl bazında;

Çalışma Gruplarına katılan STÖ’lerin yüzdesi ve sayısı;

İnsan Ticareti ile Mücadele Bölümü koordinasyonunda insan ticareti ile mücadele alanında 
çalışan bakanlıkların toplantı sayısı / yıl bazında;

İnsan ticaretiyle mücadele alanında çalışan STÖ'ler, bakanlıklar ve Uluslararası Örgütlerin 
düzenli olarak güncellenen listesi;

Kuruluş türüne göre (Bakanlık, STÖ'ler veya Uluslararası Örgütler ) insan ticareti ile mücadele 
alanında yürütülen projelerin / önlemlerin düzenli olarak güncellenen listesi.

Göstergeler

Göstergeler

Emek Sömürüsüne Karşı İnsan Ticaretiyle Mücadele Birimi.

KKTC İnsan Ticareti ile Mücadele Strateji Planı
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İnsan ticareti mağdurlarını korumak ve insan ticaretiyle mücadele etmek için gerekli mevzuat ve 
düzenlemeleri oluşturmak.

Spesifik hedef 2.1.:  İnsan ticaretine karşı uluslararası / AB belgelerine ve uluslararası / AB insan 
hakları standartlarına uygun göç ve insan ticareti ile mücadele mevzuatı oluşturmak.

STRATEJİK HEDEF 2: Yasal ve düzenleyici çerçeve

Yürürlüğe giren mevzuat, insan ticareti mağdurlarına ve potansiyel mağdurlara aşağıdaki hakların 
sağlanmasını içermektedir: 

Potansiyel mağdurlara üç aylık düşünme süresi;

Bakanlıklar, STÖ'ler, Uluslararası Örgütler ve İnsan Ticareti ile Mücadele Komisyonu arasında insan 
ticaretiyle mücadele alanında koordinasyon ve iş birliği için bir çerçeve oluşturulması amacıyla yasal/
düzenleyici altyapı;

Mağdura tazminat ödenmesi için bir güven fonu oluşturmak ve/veya destek ve koruma programlarına 
yatırım yapılması amacıyla insan ticaretinden elde edilen kazanç ve kullanılan nesnelere el konulması 
ve müsadere edilmesi;

Delil kaynağı olarak mağdurların ifadelerinden kaçınılması veya en aza indirilerek, proaktif soruşturma 
tekniklerinin uygulanması için yasal zeminin hazırlanması;

KKTC'deki insan ticareti mağdurlarının geçiş ülkesi / menşe ülkesi olarak Türkiye ile ortak soruşturmalar 
için yasal belgeler.

Tespit edilen insan ticareti mağdurlarına, delil ile ceza adalet sistemine katkılarından bağımsız olarak 
düşünme süresinden sonra geçici ikamet statüsü verilmesi;

Mağdurun talebi üzerine sosyal, tıbbi, psikolojik ve hukuki tavsiye ve/veya destek sağlanması;

Polis soruşturması ve mahkeme prosedürleri sırasında yasal temsil;

İnsan tacirlerinden ve/veya devletten tazminata erişim;

İnsan tacirlerinin misillemesine karşı koruma, yani mağdur veya mağdur-tanığı barındırarak fiziksel 
güvenlik sağlamak, özel polis koruması sağlamak veya özel mağdur-tanık koruma programına dahil 
etmek;

Menşe ülkeye güvenli ve gönüllü dönüş.

Yürürlüğe giren mevzuat, Birleşmiş Milletler Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Mücadele Sözleşmesi 
ve Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesine ek, İnsan Ticaretinin, Özellikle 
Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına ilişkin Protokol 
ile uyumludur, dolayısıyla insan ticareti suçunu bu sözleşmelere göre tanımlamaktadır;

Yürürlüğe giren mevzuat, iş birliği prosedürleri ve ceza adaleti prosedürlerinde daha fazla 
verimlilik için aşağıdaki çerçevenin hükümlerini içermektedir:

Göstergeler
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Spesifik hedef 2.2.: Adil çalışma, adil istihdam ve istismar amaçlı işe alımla mücadele ile ilgili 
uluslararası ilke ve yönetmeliklere uygun mevzuat oluşturmak.   

Güvenli ve düzenli iş gücü göçü.
KKTC'ye gelen göçmen ve öğrencilere çalışma haklarıyla ilgili bilgi verilmesi.
Geri göndermeme ilkesine duyarlı mülteci politikaları.

Sağlık durumlarından bağımsız olarak göçmenlerin, mültecilerin ve insan ticareti mağdurlarının insan 
haklarına ve geri göndermeme ilkesine saygı gösteren, insan hakları temelli ve merkezli halk sağlığı 
politikaları.

Cinsiyet tanıma için yasal zemin.

Ayrımcılık yapmama politikasının yasal zemini.

(Örneğin: Zorla Çalıştırma Sözleşmesi, 1930 (No. 29) (ve 2014 Protokolü) / İş Teftişi Sözleşmesi, 
1947 (No. 81) / İş Teftişi (Tarım) Sözleşmesi, 1969 (No. 129)).

Yürürlüğe giren mevzuat, aşağıdaki temel haklar ve göçmen haklarının hükümlerini içerir:

Yürürlüğe giren mevzuat, zorla çalıştırma ve emek sömürüsüyle mücadele etmek için iş gücü 
piyasasının kapsamlı bir şekilde takibine ve kontrolüne izin vermektedir.

Yürürlüğe giren mevzuat, özel istihdam büroları ve işe alım sektörünün düzenlenmesi ve 
takibine yönelik kuralları içermektedir.

Yürürlüğe giren mevzuat, insan ticareti ve göçmenlere karşı diğer sömürü biçimleri bağlamında 
zorla çalıştırma, emek sömürüsü ve işe alım kurumlarının istismar edici uygulamalarına karşı 
uygun ve etkili cezai ve iş adaleti karşılıklarını içermektedir.

İnsan ticaretiyle mücadele ile ilgili bilgi ve verilerin mevcut olmasını, ilgili bakanlıklar ve STÖ’ler 
tarafından erişilebilir olmasını ve düzenli olarak tespit edilmesini sağlamak.

Spesifik hedef 3.1.: Merkezi düzeyde insan ticareti ile ilgili bilgi ve verilerin toplanması, analizi ve 
dağıtımı için merkezi bir kurum oluşturmak.

Spesifik hedef 3.2.: İnsan ticaretiyle mücadele politikaları konusunda sorumlu kamu kurumları ve 
STÖ'ler arasındaki bilgi alışverişini kurumsallaştırmak.

STRATEJİK HEDEF 3: Bilgi yönetimi ve araştırma

İnsan Ticareti ile Mücadele Bölümü/İçişleri Bakanlığı bünyesinde, İnsan Ticareti ile Mücadele 
Bilgi ve Araştırma Birimi'nin varlığı.

Göstergeler

KKTC İnsan Ticareti ile Mücadele Strateji Planı



23

KKTC İnsan Ticaretiyle Mücadele Stratejisi ve Eylem Planını uygulamak için gerekli tüm kaynakların 
elde edilmesi.

Spesifik hedef 4.1.: İnsan Ticaretiyle Mücadele Strateji ve Eylem Planlarının yürütmesı için toplam 
harcamayı gözden geçirmek.

Spesifik hedef 3.3.: İnsan ticareti ile mücadelenin tüm alanlarında araştırma ve çalışmaları artırmak/
güçlendirmek.

STRATEJİK HEDEF 4: Kaynak ve bütçe mobilizasyonu

İnsan Ticareti ile Mücadele Stratejisi ve Eylem Planının yürütülmesi için yıllık olarak güncellenen 
mali kaynak planının varlığı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Muhaceret Dairesi 
arasında Anlaşma;

İnsan Ticareti ile Mücadele Bölümü / İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir İnsan Ticareti ile 
Mücadele Bilgi ve Araştırma Birimi'nin varlığı;

Yıllık olarak insan ticareti konularıyla ilgili araştırmalara harcanan araştırma bütçesinin 
yüzdesi;

İnsan ticareti alanındaki araştırma projelerinin toplam mali hacmi.

Çalışma başvuru prosedürlerinin eşzamanlı takibi, veri gizliliğine endişelerine saygı 
gösterilmesi ve her iki kurum için hassas konuların ifşa edilmemesi için Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında bilgi alışverişine imkan veren bir çevrimiçi 
sistemin varlığı;

Bakanlıklara bağlı farklı insan ticaretiyle mücadele birimleri ile STÖ'ler arasında bilgi alışverişini 
sağlayan Mutabakat Anlaşması;

KKTC'de insan ticaretiyle mücadele alanında faaliyet gösteren bakanlıklar ve STÖ'ler arasında 
veri gizliliğine saygı duyan, düzenli bilgi alışverişi için bir aracın varlığı (Örneğin: Bir tespit 
platformu - İnsan Ticareti ile Mücadele Merkezi - İnsan Ticareti ile Mücadele Bilgi ve Araştırma 
Birimi / İnsan Ticaretiyle Mücadele Bölümü / İçişleri Bakanlığı sorumluluğu altında);

Önemli insan ticareti verilerini içeren düzenli raporların mevcudiyeti.

Gösterge

Göstergeler

Göstergeler
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24

Spesifik hedef 4.2.: Farklı kamu kurumlarının bütçelerinde Eylem Planı'nın uygulanmasına ayrılacak 
kaynakları artırmak.

Spesifik hedef 4.3.: Eylem Planının çeşitli bakanlıklar tarafından uygulanması için özel finansmanı 
artırmak.

Spesifik hedef 4.4.: Eylem Planının uygulanması için uluslararası bağışçılar tarafından sağlanan 
finansmanı artırmak.

Her bir bakanlık tarafından insan ticaretiyle mücadele çerçevesinde üstlenilen faaliyetlere 
harcanan normal bütçenin yıllık yüzdesi.

Tahsis edilen kaynaklarla oluşturulan İnsan Ticareti Mağdurları Fonu;

Uluslararası bağışçılar tarafından insan ticaretiyle mücadele çerçevesinde üstlenilen faaliyetler 
için yıllık finansman miktarı.

Her bir bakanlık tarafından insan ticaretiyle mücadele çerçevesinde üstlenilen faaliyetler için 
yıllık özel finansman miktarı.

Gösterge

Göstergeler

Gösterge

Yeni gereksinimlere veya değişen koşullara göre, İnsan Ticaretiyle Mücadele Strateji ve Eylem 
Planlarını geliştirmek.

Spesifik hedef 5.1.: İnsan Ticareti ile Mücadele Stratejisi ve Eylem Planının düzenli olarak gözden 
geçirilmesini, takibini ve değerlendirilmesini sağlamak ve gerekli düzenlemeleri yapmak.

STRATEJİK HEDEF 5: İnceleme, takip ve değerlendirme

Diğerlerinin yanı sıra, bu Strateji ve Eylem Planını gözden geçirme, takip ve düzenleme 
yetkisine sahip, İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir İnsan Ticareti ile Mücadele Komisyonu ve 
ilgili Görev Tanımının varlığı;

Yazılı inceleme, takip ve değerlendirme raporlarının mevcut olduğu Eylem Planı 
kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin yüzdesi;

En az iki yılda bir Strateji ve Eylem Planının yazılı değerlendirmesi.

Göstergeler
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2 Önleme

İnsan ticareti, insan ticaretinin riskleri ve önleyici tedbirlerin nasıl uygulanacağı konusunda 
farkındalık yaratmak.

Hassas gruplarda insan ticareti mağduru olma / yeniden insan ticareti mağduru olma riskini 
azaltmak.

STRATEJİK HEDEF 1: Farkındalık Yaratma ve Eğitim

STRATEJİK HEDEF 2: Hassasiyeti azaltmak

Spesifik hedef 1.1: Hassas gruplarla çalışan kamu kurumları ve STÖ'ler gibi temel paydaşlar ile 
genel halkın insan ticareti konusunda farkındalığını artırmak.

Spesifik hedef 2.1: İnsan ticareti mağduru olma riskini azaltmak için hassas grupların alabilecekleri 
önlemler konusunda farkındalıklarını artırmak.

Spesifik hedef 1.2: İnsan ticareti riskine karşı hassas grupların farkındalığını artırmak.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı İnsan Ticareti ile Mücadele Bölümü tarafından diğer bakanlıklar, 
STÖ'ler, İşçi Sendikaları ile koordinasyon halinde yürütülen farkındalık yaratma ve eğitim 
faaliyetlerinin sayısı;

İnsan ticaretini tanımlayabilen ve insan ticaretinin esas amaçlarını adlandırabilen, destek 
programları kapsamındaki hassas durumdaki göçmenlerin, mültecilerin, uluslararası 
öğrencilerin, seks işçilerinin, LGBTİ+’ların, tespit edilen mağdurların ve potansiyel 
mağdurların yüzdesi.

İnsan ticareti hakkında bilgi isteyen Destek Hatlarına yapılan çağrıların sayısı;

Yardım Hatları ve STÖ'ler gibi çeşitli kanallardan İçişleri Bakanlığı İnsan Ticaretiyle Mücadele 
Bölümü’ne yönlendirilen vakaların / potansiyel mağdurların sayısı;

İçişleri Bakanlığı'na bağlı PGM ve/veya İnsan Ticareti ile Mücadele Bölümü tarafından resmi 
olarak tespit edilen vakaların sayısı;

Bakanlıklarda, STÖ'lerde ve İşçi Sendikalarında hassas gruplarla çalışan kişiler arasında, 
insan ticaretini tanımlayabilen ve insan ticaretinin temel amaçlarını belirleyebilenlerin 
yüzdesi.

Göstergeler

Gösterge
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Spesifik Hedef 2.2: Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadınlar, LGBTİ+’lar, göçmenler ve mültecilere 
yönelik ayrımcılığı azaltmak.

Spesifik Hedef 2.3: KKTC'de “risk altındaki” iş gücü sektörlerinde, diğerlerinin yanı sıra eğlence ve 
turizm sektörleri, tarım ve inşaat sektörlerinde çalışan göçmen işçilerin güvenli istihdamını teşvik 
etmek.

Bakanlıklar, STÖ'ler, İşçi Sendikaları, Üniversiteler tarafından hassas grupları hedefleyen - 
hassas durumdaki göçmenler, mülteciler, seks işçileri, uluslararası öğrenciler ve LGBTİ+’lar 
- göçmen hakları, insan ticaretinin nasıl önleneceği ve mağduriyet durumunda alınması 
gereken önlemler için yürütülen eğitim faaliyetlerinin sayısı;

Bakanlıklar, STÖ'ler, İşçi Sendikaları ve Üniversiteler tarafından kadınlara, LGBTİ+’lara, 
göçmenlere ve mültecilere yönelik ayrımcılıkla mücadele etmek, kamusal söylemi 
değiştirmek ve nefret söylemine karşı koymak için yürütülen farkındalık yaratma 
faaliyetlerinin sayısı;

Bakanlıklar, İşçi Sendikaları ve STÖ'ler tarafından, diğerlerinin yanı sıra, seks işçilerini, 
hostesleri, barmaidleri, dansçıları, çeşitli sektörlerden mevsimlik göçmen işçileri, yasal göç 
programlarını teşvik eden ve düzensiz göç kanallarının risklerini açıklamak için yürütülen 
farkındalık yaratma faaliyetlerinin sayısı.

Bakanlıklar, STÖ'ler, İşçi Sendikaları ve Üniversiteler tarafından yürütülen, hassas grupları 
hedefleyen, yasal göç programlarını teşvik eden ve düzensiz göç kanallarının risklerini 
açıklayan farkındalık yaratma faaliyetlerinin sayısı;

KKTC'deki iş tekliflerinin, göçmenlerin ve işçi haklarının meşruiyetini doğrulama ihtiyacı 
gibi önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilen hassas grup üyelerinin - hassas göçmenler, 
mülteciler, seks işçileri, uluslararası öğrenciler ve LGBTİ+’lar - yüzdesi;

Göçmen hakları, işçi hakları ve insan ticareti hakkında bilgi almak amacıyla Destek Hatlarına 
yapılan çağrıların sayısı;

Sığınma talebinde bulunan veya mülteci olan refakatsiz göçmen çocukların hakları ve 
korunma hakları konusunda bilgilendirici materyallerin varlığı;

Giriş noktalarında / sınır kontrolünde ve en ilgili kamu hizmetlerinde (örneğin sağlık alanları, 
polis karakolları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve destek birimleri) dağıtılan, insan 
ticareti (göstergeler ve nereden destek alınacağı) hakkında bilgilendirici materyallerin varlığı.

Göstergeler

Gösterge

Gösterge
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İdari tedbirlerin ve sınır yönetiminin iyileştirilmesi yoluyla potansiyel insan ticareti mağdurlarını 
saptamak ve insan ticaretiyle mücadele etmek.

STRATEJİK HEDEF 3: İdari Tedbirler ve Sınır Yönetimi

Spesifik hedef 3.1: İşgücü piyasasının düzenli kontrolünü ve takibini iyileştirmek ve yürütmek.

Spesifik hedef 3.2: Potansiyel insan ticareti vakalarını, mağdurlarını ve faillerini sınırda saptayabilme 
kapasitesini geliştirmek. 

İnsan ticareti konusunda sınır yönetimi, sınır hattında görevli yetkililer ve çalışma müfettişleri 
ile gerçekleştirilen eğitim sayısı;

Sınırda tespit edilen insan ticareti mağdurlarının sayısı;

Sınırda tutuklanan insan tacir sayısı.

İşçi haklarının ihlali ve vakaların / potansiyel insan ticareti mağdurlarının tespiti nedeniyle 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygulanan para cezalarının sayısı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından özel sektörde yapılan iş teftişlerinin sayısı;

Göstergeler

Göstergeler
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KKTC'de insan ticareti mağdurlarının erken tespit edilmesini sağlamak.

Spesifik hedef 1.1: PGM, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ve ilgili bakanlıkların her türlü insan ticareti 
mağdurlarını tespit etme yeteneğini geliştirmek.

Spesifik hedef 1.2: Potansiyel insan ticareti mağdurlarını İnsan Ticaretiyle Mücadele Bölümü, polis, 
savcı ve diğer kamu kurumlarına yönlendirmek için STÖ, özel sektör ve üniversitelerin yetkinliklerini 
geliştirmek.

Polis, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ve Bakanlıklar tarafından tespit edilen insan ticareti 
mağdurlarının sayısı;

STÖ'ler, özel sektör ve üniversiteler tarafından polis, savcı ve bakanlıklara yönlendirilen insan 
ticareti mağdurlarının sayısı;

Uluslararası insan hakları standartları ve en iyi uygulamalar doğrultusunda, üniversitelerin 
eğitim müfredatına insan ticareti konusunun dahil edilmesi;

İnsan ticareti konusunda STÖ'ler, özel sektör şirketleri ve üniversiteler tarafından çalışanlarına 
verilen eğitim sayısı;

Eğitim alan STÖ, özel sektör ve üniversite çalışanlarının sayısı;

İçişleri Bakanlığı'na bağlı İnsan Ticareti ile Mücadele Bölümü tarafından hazırlanan ve STÖ'ler, 
özel sektör şirketleri ve üniversiteler tarafından uygulanan, hassas gruplar içindeki insan 
ticareti mağdurlarının yönlendirilmesine ilişkin kılavuzun varlığı.

Koruma programlarından destek alan, tespit edilmiş mağdurların ve potansiyel insan ticareti 
mağdurlarının sayısı;

Uluslararası insan hakları standartları ve en iyi uygulamalar doğrultusunda, bakanlıkların 
eğitim müfredatlarına insan ticareti konusunun dahil edilmesi;

İnsan ticareti konusunda bakanlıklar tarafından polise, savcılara ve bakanlık memurlarına 
verilen eğitim sayısı;

Eğitime tabi tutulmuş polis, savcı ve bakanlık memurlarının sayısı;

İçişleri Bakanlığı İnsan Ticareti ile Mücadele Bölümü tarafından hazırlanan ve PGM, Hukuk 
Dairesi (Başsavcılık) ve diğer bakanlıklar tarafından uygulanan hassas gruplar içinde insan 
ticareti mağdurlarının tespitine yönelik Standart Çalışma Prosedürlerinin (SÇP) varlığı.

Göstergeler

Göstergeler

3 Mağdur ve Mağdur-
Tanıklar için Destek ve Koruma Önlemleri

STRATEJİK HEDEF 1: Mağdur tanımlama sistemleri
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İnsan ticareti (potansiyel) mağdurlarının cezai işlemlerde yetkililerle iş birliği yapma istekliliğine 
bakılmaksızın, yasal olarak KKTC'de kalmalarını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 2: Düşünme / iyileşme süreci ve ikamet statüsü

Spesifik hedef 2.1: Tüm insan ticareti mağdurlarına en az üç aylık bir düşünme süresi tanınması 
için ilgili yasaların / yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak.

Spesifik hedef 2.2: Düşünme dönemini takiben, tespit edilen tüm insan ticareti mağdurlarına geçici 
bir ikamet statüsü verilmesi için ilgili yasaların / düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak.

Spesifik hedef 2.3: Tüm insan ticareti mağdurlarının sağlık, gıda, güvenli ve geçici barınma gibi acil 
ve kısa vadeli ihtiyaçlara erişimini sağlamak.

En az üç aylık bir düşünme süresi tanınan, insan ticareti mağduru varsayılan kişi sayısı.

Düşünme süresinin ardından geçici ikamet statüsü verilen tespit edilmiş insan ticareti 
mağdurlarının sayısı.

Sağlık hizmetleri, yiyecek ve güvenli barınma imkânı sağlanan insan ticareti mağduru olduğu 
varsayılan kişi sayısı;

Sığınma evleri gibi güvenli ve geçici konaklama yerlerinin ortalama kullanımı.

Gösterge

Gösterge

Göstergeler
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Ceza yargılamalarında yetkililerle iş birliği yapma istekliliğine bakılmaksızın, tüm insan ticareti 
mağdurlarına sosyal destek, yardım ve koruma sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 3: Tüm insan ticareti mağdurlarına sosyal destek ve koruma

Spesifik hedef 3.1: Tüm (potansiyel) insan ticareti mağdurlarına, gıda, sığınma ve güvenli barınma, 
sağlık hizmetleri, eğitim, mesleki eğitim ve geçim olanakları gibi temel ihtiyaçlara ve temel haklara 
erişimini sağlamak.

Spesifik hedef 3.2: Tüm insan ticareti mağdurlarının fiziksel güvenliğini sağlamak.

Spesifik hedef 3.3: Tüm insan ticareti mağdurlarının hakları konusunda bilgilendirilmelerini 
sağlamak.

Destek / koruma programları kapsamında temel ihtiyaçları karşılanan  (potansiyel) insan 
ticareti mağdurlarının sayısı;

İnsan ticareti mağdurlarına karşı bildirilen vakaların sayısı;

Ücretsiz hukuki danışmanlık alan insan ticareti mağdurlarının sayısı;

Bir hukuk müşavirinin desteği ile mağdurları tarafından mahkemede takip edilen insan ticareti 
vakalarının sayısı;

İnsan ticareti mağdurlarının hakları konusunda çeşitli dillerde bilgilendirme materyallerinin 
varlığı.

Tespit edilen her insan ticareti mağduru için bireysel bir güvenlik planının varlığı.

(Potansiyel) insan ticareti mağdurlarına sağlanan mesleki eğitim sayısı;

Nakit yardım alan (potansiyel) insan ticareti kurbanlarının sayısı.

Eğitim;

Göstergeler

Göstergeler

Göstergeler
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Özel hedef 3.4: İnsan ticareti mağdurlarına sosyal destek, yardım ve koruma konusunda, özellikle 
mağdur hassasiyetleri ve özel gereksinimlerine odaklanan eğitim gerçekleştirmek.

Bakanlıklar ve STÖ'ler tarafından ön saflardaki görevlilere / çalışanlara insan ticareti konusunda 
verilen eğitim sayısı;

Gönüllü olarak menşe ülkelerine dönen veya üçüncü ülkelere yerleştirilen mağdurların sayısı.

Geri döndükten altı ay sonra resmi olarak istihdam edilen veya ücretli bir mesleği olan insan 
ticareti mağdurlarının sayısı;

Menşe ülkelerin veya üçüncü ülkelerin psikolojik tedavi ve sosyal koruma programlarına 
katılan insan ticareti mağdurlarının sayısı.

Ön saflarda görevli, eğitime tabi tutulmuş memur / çalışan sayısı;

İçişleri Bakanlığına bağlı İnsan Ticareti ile Mücadele Bölümü tarafından hazırlanan ve bakanlıklar 
ve STÖ'ler tarafından uygulanan, hassas gruplar içerisinde insan ticareti mağdurlarına destek 
sağlanmasına yönelik Standart Çalışma Prosedürlerinin (SÇP) varlığı.

Göstergeler

Gösterge

Göstergeler

İnsan ticareti mağdurlarının yeniden mağdur olma ve/veya yeniden insan ticaretine maruz kalma 
riskini azaltmak.

STRATEJİK HEDEF 4: Geri dönüş, yeniden entegrasyon ve sosyal içerme 

Spesifik hedef 4.1: İnsan ticareti mağdurları için gönüllü geri dönüş programları oluşturmak.

Spesifik hedef 4.2: İnsan ticareti mağdurlarının yeniden entegrasyonu ve sosyal içermesini 
kolaylaştırmak. 
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PGM bünyesinde kurulan İnsan Ticareti ile Mücadele Araştırma Bölümü

Soruşturma teknikleri konusunda polis memurlarına verilen eğitim sayısı;

Diğer ülkelerin kolluk kuvvetleri ve adalet makamlarıyla ortak soruşturma sayısı;

Bilgi alışverişi için mutabakat anlaşmalarının varlığı.

Soruşturma teknikleri konusunda eğitilmiş polis memurlarının sayısı;

Kanıt toplamak için ileri araştırma tekniklerinin kullanıldığı vakaların sayısı.

Gösterge

Göstergeler

Göstergeler

Proaktif ve reaktif araştırma tekniklerinin uygulanmasını artırmak.

Soruşturma ve cezai kovuşturma alanında diğer devletlerle iş birliğini artırmak.

STRATEJİK HEDEF 1: Proaktif ve reaktif soruşturma

STRATEJİK AMAÇ 2: Uluslararası hukuki çerçevenin uygulanması ve adli iş birliği

Spesifik Hedef 1.1. PGM'nin insan ticareti vakalarını soruşturma ve mağdurları koruma/yönlendirme 
kabiliyetini artırmak.

Spesifik hedef 1.2: PGM'nin proaktif ve reaktif soruşturma teknikleri hakkındaki bilgi ve becerilerini 
ve insan ticareti vakalarının soruşturulmasındaki önemini artırmak.

Spesifik hedef 2.1: Polis ve yargı makamlarının uluslararası düzeyde yasa uygulama ve adalet 
makamlarıyla iş birliği yapma konusundaki becerilerini geliştirmek.

4 Soruşturma ve Kovuşturma Tedbirleri
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İnsan ticareti konusunda eğitim almış polis memuru, savcı, hâkim ve çalışma müfettişlerinin 
sayısı;

Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında iş gücü piyasası 
ve çalışma yerlerinin takip edilmesi/denetlenmesi için bilgi alışverişi ve iş birliği ile ilgili 
Mutabakat Anlaşmasının varlığı;

İnsan ticareti vakalarında iş birliği teknikleri/soruşturma ve teftiş teknikleri konusunda 
eğitilmiş polis memuru, savcı ve çalışma müfettişlerinin sayısı;

İnsan ticareti ve insan ticareti ile ilgili suçlardan hüküm giymiş kişilerin sayısı;

Polis, savcılar ve çalışma müfettişleri arasında ortaklaşa yürütülen teftişlerin/operasyonların 
sayısı.

İnsan ticareti veya insan ticaretiyle ilgili suçlar gerekçesiyle ortalama hükümler.

İnsan ticareti veya insan ticareti ile ilgili suçlar nedeniyle gerçekleştirilen kovuşturma sayısı.

Göstergeler

Göstergeler

İnsan ticaretine dahil olan kişilerin yargılanmalarını ve mahkumiyetlerini artırmak.

İnsan ticareti mağdurlarına tazminat ödenmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 3: Suçluların kovuşturulması ve mahkum edilmesi

STRATEJİK HEDEF 4: Mağdurlar için adli yardım ve tazminat

Spesifik hedef 3.1: PGM, Hukuk Dairesi (Başsavcılık), yargıçlar ve çalışma müfettişlerinin insan 
ticareti konusundaki bilgilerini artırmak.

Spesifik hedef 4.1: Mağdurların tazminat hakkı ve erişim mekanizmaları hakkındaki bilgilerini 
artırmak.

Spesifik hedef 3.2: Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ile çalışma müfettişleri arasındaki iş birliğini 
güçlendirmek.

Spesifik hedef 3.3: İnsan ticareti ve insan ticaretiyle ilgili suçlar için etkili, orantılı ve caydırıcı 
cezaların tesis edilmesi.
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Tazminat hakkı ve “İnsan Ticareti Mağdurları Fonu”na nasıl erişilebileceği konusunda yabancı 
dillerde bilgilendirici materyallerin varlığı

Mahkemede veya "İnsan Ticareti Mağdurları Fonu" kapsamında tazminat talebinde bulunan 
insan ticareti mağdurlarının sayısı.

Polis, savcı ve hakimler ile temas halinde olan insan ticareti mağdurlarının memnuniyet düzeyi;

Bilgilendirici materyalin varlığı ve uygun dağıtımı;

Hukuki danışmanlık almış insan ticareti mağdurlarının sayısı;

Mahkemece tazminat talebinde bulunan insan ticareti mağdurlarının sayısı;

Haklarını geri alan insan ticareti mağdurlarının sayısı.

Cinsiyete duyarlı ve insan hakları odaklı soruşturma ve kovuşturma tedbirleri konusunda 
eğitilmiş polis, savcı ve yargıç sayısı.

Gösterge

Gösterge

Göstergeler:

Göstergeler:

Mağdurlara polisler, savcılar ve adli makamlar tarafından yeterli ve ayrımcılık yapılmadan muamele 
edilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 5: Mağdurlara ve mağdur-tanıklarına polis ve adli muamele

Özel amaç 5.1: İnsan ticareti mağdurları ile ilgilenen polis, savcı ve yargıçların ayrımcı olmayan ve 
insan hakları temelinde yaklaşım sergilemelerini sağlamak.

Özel amaç 5.2: İnsan ticareti mağdurlarının haklarından haberdar olmalarını sağlamak.

Spesifik hedef 4.2: İnsan ticareti mağdurlarının maddi ve manevi zararlarının tazmini ve telafisini 
sağlamak.
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