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İnsan Ticareti ile Mücadele 
Programı Geliştirme

İnsanlık değerleri açısından bir utanç olarak nitelendirebilecek insan ticaretinin 
dünya gündemindeki önemi, uluslararası sorumluluklar bakımından gün 
geçtikçe artmaktadır. İKGV bu utanç karşısında, Moldova, Ukrayna, Hollanda 
ve Avusturya’da bu alanda çalışan STK’ların etkinliklerini değerlendirerek 
bir program geliştirmiş ve insan ticaretini engellemek konusunda süre giden 
uluslararası çabalara katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Program ile Türkiye’nin 
konuyla ilgili ulusal kapasitesinin geliştirilmesine yanı sıra, ülkemizde 
yaşayanların insan ticareti hakkında farkındalığının artırılması da hedeflemiştir. 
Oluşturulan programın temel unsurları, mağdurlar için bir barınak ve destek 
merkezinin kurulması, bölgedeki STK’ların işbirliğini destekleyecek bir iletişim 
ağının oluşturulması, insan ticareti süreci ile doğrudan ilgili olan emniyet ve 
yargı mensuplarının bilgi ve tutumlarının geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. 
Vakfın insan ticareti konusunda yapmayı planladığı çalışmalar için  İçişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile bir işbirliği protokolü imzalanmış, eğitim 
programlarına Avrupa Birliği ve British Council tarafından destek sağlanması için 
girişimler yapılmış, sığınma evi ve danışmanlık konusundaki çalışmalar için fon 
arayışı sürdürülmüştür.

Amaç
Farklı ülkelerde STK’ların ziyaret edilerek bir iletişim ağı oluşturma ve İKGV’nin 
İnsan Ticareti Programının hazırlanması.

Uygulama Tarihi
2004

Fon Sağlayan Kuruluş
Açık Toplum Enstitüsü (Open Society Institute  OSI)
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İnsan Ticareti Hakkında Emniyet ve 
Yargı Mensuplarının Eğitimleri
İKGV’nin insan ticareti ile mücadele programının önemli bir bileşeni olarak savcı, 
hakim ve polisler için Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) işbirliği 
içinde “Türkiye ve Dünyada İnsan Ticaretinin Boyutları ve Önlenmesi” konulu Eğitim 
Programları geliştirilerek uygulanmıştır. Adalet Bakanlığı mensupları için ikişer 
gün süren üç uygulamadan 63 katılımcı yararlanmıştır. EGM mensuplarına yönelik 
olarak düzenlenen 3 günlük program ise 151 kişi için altı kez tekrarlanmıştır. 
Eğitim programları çerçevesinde Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
çalışanlarının insan ticareti konusunda eğitimlerinin sürdürülmesi için hizmet içi 
eğitim modülleri de hazırlanmıştır.

Amaç
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı personelinin insan ticareti ile 
mücadele konusunda bilgilendirilerek, olumlu tutumlar geliştirmelerine yönelik 
hizmet içi eğitim programlarının uygulanması.
Uygulama Tarihi
2004
Fon Sağlayan Kuruluş
Avrupa Birliği, International Organization for Migration (IOM), British Council



ЗНАЕТЕ ЛИ 
ВЫ ЧТО            

ТАКОЕ
 ТОРГОВЛЯ    
ЛЮДЬМИ?

К А Ж ДЫЙ ИЗ 
НАС МОЖЕТ 
ПОПАС ТЬ В 

HЕЖЕ ЛАТЕ ЛЬНУЮ 
СИТ УАЦИЮ

 ЕСЛИ КОГО – ЛИБО
 ▶ Вопреки желанию принуждали работать где - либо

 ▶  Подвергали насилию, угрозам и унижениям

 ▶  Бесплатно эксплуатировали 

 ▶  Вынудили отдать какой- либо орган

Тогда этот  человек может быть пос традавшим от  торгов ли людьми.  Э то может быть 
женщина или му жчина,  совершенолетний или ребёнок.
СОГЛАСНО ЗАКОНАМ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ
ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ! 
Лица,  яв ляющиес я потерпевшими от  торгов ли людьми,  должны обратитьс я в 
ближайший полицейский учас ток и  подробно рассказать о  с лучившемс я.
КАКИЕ ПРАВА У ПОТЕРПЕВШИХ ОТ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ?
Лица признанные полицией  потерпевшими,  мог у т  воспользоватьс я ниже 
с ледующими ус лугами:

 ▶ Если  просрочена виза , утерян паспорт, работали  без рабочей визы - они  не понесут за это наказание;

 ▶ Их не будут депортировать и помогут им безопасно и удобно вернуться на Родину;

 ▶ Пока будут оформляться документы для возвращения на Родину, они могут оставаться в удобном и 
надёжном месте;

 ▶ Если нет паспорта, получат документ разрешающий выезд;

 ▶ Могут воспользоваться  услугами врача.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ПОДОБНЫЕ СЛУЧАИ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ В ЛЮБОМ МЕСТЕ И С ЛЮБЫМ ИЗ НАС.
БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ!
Где бы Вы ни были в  Турции или в  другой с тране,   когда  пу тешес твуете 

 ▶  Не путешествуйте с незнакомыми людьми 

 ▶  Не соглашайтесь с работой , которую они Вам предлагают

 ▶  Заранее узнайте условия проживания, работы и визовый режим той страны, куда собираетесь ехать

 ▶  Будьте осторожны с людьми, которые предлагают оплатить вашу дорогу

 ▶  Если путешествуете одна, обязятельно сообщите близким о месте Вашего пребывания

 ▶  Не  доверяйте Вашему работодателю, когда он говорит, что деньги отдаст потом, прежде убедитесь в том, 
что он говорит Вам правду

ВО МНОГИХ СТРАНАХ ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ И СУЩЕСТВУЮТ ПРОГРАММЫ 
ПОДДЕРЖКИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЭТОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ЕСЛИ В ТУРЦИИ С  ВАМИ  ЧТО НИБУДЬ СЛУЧИТЬСЯ , МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ, 
ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ  БЕСПЛАТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИЕЙ  НА ТОМ ЯЗЫКЕ
НА КОТОРОМ ВЫ ГОВОРИТЕ.

Этот плакат был подготовлен
ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ в рамках программы,
проводимой в жизнь при содействии  UNTRUST FUND.
ХУДОЖНИК КАРТИНЫ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НА ПЛАКАТЕ – SARA VILBERGSDOTTİR

157
ПОЗВОНИТЕ ПО 
ЭТОМУ НОМЕРУ 

БЕСПЛАТНО И 
ПОПРОСИТЕ О 

ПОМОЩИ
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İnsan Ticareti Mağdurları için Sığınmaevi
IKGV, Türkiye’nin insan ticareti mağdurlarına hizmet veren ilk sığınma evini 
İstanbul’da 2004 yılı Kasım ayında hizmete açmıştır. 

Sığınmaevi, insan ticareti mağdurlarının gönüllü olarak katılımlarının sağlandığı 
bir destek merkezi olarak hizmet sunumuna başlamıştır. Rusça ve Türkçe konuşan 
dört danışman, Türkiye’de kaldıkları süre boyunca mağdurların sığınmaevinde 
kendilerini rahat hissetmelerini ve belirlenmiş kurallar içinde hareket etmelerini 
sağlamak için çalışmakta,  ihtiyaç duydukları hizmetleri kendi dillerinde almaları 
için refakat etmekte, destek olmaktadırlar. 

İKGV’nin sığınmaevinde Kasım 2004  Ocak 2009 tarihleri arasında 400 e yakın 
sayıda mağdur misafir edilmiştir.

Amaç
Uluslararası insan ticareti mağdurlarına, emniyet güçleri tarafından 
kurtarılmalarıyla ülkelerine gönüllü olarak geri dönüşlerine kadar geçen sürede 
güven içinde barınma, tıbbi, psikolojik ve yasal destek ve tercüme hizmetlerinin 
sağlanması.
Uygulama Tarihi
2004  Sürmekte
Fon Sağlayan Kuruluş
Uluslararası Göç Örgütü (International Organization for Migration  IOM), T.C. 
Başbakanlık Sosyal Riski Azaltma Projesi, Philip Morris, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, The Global Dialogue
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Mağdurlara Etkin Yardım için 
Sınır Ötesi İşbirliği
Proje kapsamında proje ortağı olan çeşitli ülkelerde hizmet sunan STK’lar ile 
bilgi paylaşımı yapılarak 9 ilin Yabancılar Şubesi’nden emniyet mensuplarının 
katılımı ile bir atölye çalışması gerçekleştirilmiş, İstanbul’daki Sağlık Bakanlığı 
hastanelerinin yöneticilerine konu hakkında bilgilendirme yapılmış ve Sofya’da 
bölgesel bir işbirliği toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Amaç
Bulgaristan ve Türkiye’ye komşu ülkelerde insan ticareti mağdurlarının korunması 
için STK’lar ile hükümetler arası işbirliğinin geliştirilerek uluslararası standartların 
sağlanmasına aracılık yapmak.
Uygulama Tarihi
2005
Fon Sağlayan Kuruluş
Catholic Relief Services (CRS)




