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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.
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SÖZLÜK

1International Organization for Migration (IOM) Glossary on Migration (2019). Erişmek için: https://publications.iom.int/system/
files/pdf/iml_34_glossary.pdf.
2United Nations High Commissioner for Refugees. Master Glossary of Terms (2006). Erişmek için: https://www.refworld.org/
pdfid/42ce7d444.pdf
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Destekli ve 
Gönüllü Yeniden 

Geri Dönüşü 
ve Yeniden 

Entegrasyonu 
(AVRR)

Sığınmacı

Barmaid 

Ev sahibi ülkede veya transit ülkede kalamayan ya da 
kalmak istemeyen ve menşe ülkesine dönmek isteyen 
mültecilere yeniden entegrasyon desteği dahil olmak üzere 
sunulan yönetsel, lojistik ve finansal destek. Gönüllülük: 1. 
Seçme özgürlüğü (Destekli ve gönüllü yeniden geri dönüş 
ve yeniden entegrasyon programına herhangi bir fiziksel ya 
da psikolojik baskı olmadan katılma olarak tanımlanabilir); 
ve 2. Bilgiye dayanan karar (Karar verebilmek için uygun, 
tarafsız ve güvenilir bilgi gereklidir) anlamına gelir.1

Uluslararası koruma talep eden kişi anlamına gelir. 
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. 2 

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

4

5

Sivil Toplum 
Örgütleri (STÖ’ler)

Tazminat

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 alanlarında çalışmalar 
yürütmektedir.  

"Genelde uygun bir ödeme ile kişinin  yaşadığı kaybı, 
yaralamayı veya kişiye yapılan 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 devlet, deneyimledikleri 
zarar için insan ticareti mağduru olan kişilere tazminat 
alma olanağı sağlayan önlemleri iç hukuk sisteminde dahil 
edecektir”.
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3Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi. Erişmek için: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/
conventions/rms/090000168008371d
4European Institute for Gender Equality. Erişmek için: https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1218

6 İnsan Ticaretiyle 
Mücadele

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 Devlet, 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.”3

Belirli bir bölgede insan ticaretini önlemek ve mücadele 
etmek, mağdurları ve haklarını korumak ve tacirlere dava 
açmak için devlet ve devlet dışı aktörlerin işbirliği içerisinde 
uyguladıkları eylemlerdir. 
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İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bölümü

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 

Koordinasyon 
Birimi

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bilgi ve 

Araştırma Birimi

Menşe ülke

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 Birim'dir.

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

Düzenli veya düzensiz biçimde göç edip etmediklerine 
bakılmaksızın, yurtdışına göç etmiş olan bir birey veya 
grubun vatandaşı oldukları ya da öncedenikamet etmekte 
oldukları ülkedir.

Kamusal ve özel yaşamın çeşitli alanlarında toplumsal 
cinsiyet temelli dışlama veya ayrımcılıkla ilgili sosyal ve 
kültürel faktörlerin değerlendirilmeye alınması.4
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5International Organization for Migration (IOM) Glossary on Migration (2019). Erişmek için: https://publications.iom.int/system/
files/pdf/iml_34_glossary.pdf.
6United Nations High Commissioner for Refugees, Persons in Need of International Protection (Haziran 2017) metninden 
uyarlanmıştır.
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Hostes

Uluslararası 
öğrenci

Uluslararası Örgüt

Uluslararası 
Koruma

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 almayaikna etmek için 
gece kulüplerinde çalışan kadınlar için kullanılır. Masadaki 
tüketime göre komisyon alabilirler. Seks işçiliğiyle 
ilgileniyor ya da fuhuşa zorlanıyor olabilirler. 

Eğitim amacıylaikamet 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.5 

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.  

Kendi ülkeleri dışındayken, 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.6

16 Düzensiz göç 

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)).
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7International Organization for Migration (IOM) Glossary on Migration. 2019. Erişmek için: https://publications.iom.int/system/
files/pdf/iml_34_glossary.pdf.

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

Göçmen

Takip ve 
Değerlendirme

Palermo 
Protokolü

Mutabakat Anlaşması, formal 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. 7

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. 

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. 
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23

24

Potansiyel 
mağdur

Proaktif 
soruşturma 

teknikleri

Düşünme süresi

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. 

Gelişmiş soruşturma teknikleri ve ceza istihbarat 
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 
iyileşmesinii 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. 
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8UN General Assembly, Protocol Relating to the Status of Refugees, 31 January 1967, United Nations, Treaty Series, vol. 606, p. 267.
9UN General Assembly, Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, United Nations, Treaty Series, vol. 189, p. 137.
10UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Note on the Mandate of the High Commissioner for Refugees and his Office, 
October 2013, page 3. 
11UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Note on Determination of Refugee Status under International Instruments, 24 
August 1977, EC/SCP/5. 
12Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Haklarının Korunması Uluslararası Sözleşmesi (18 Aralık 1990'da kabul edildi, 1 Temmuz 
2003'de yürürlüğe girdi).

25 Mülteci

1967 Protokolü8 ile değişitirilmiş 1951 BM Sözleşmesi9 

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'nun tanımı 
çatışma, şiddet veya kamu düzenini ciddi düzeyde rahatsız 
edern diğer şartlardan kaçan bireyleri de korumayı açıkça 
belirtir.10 Mülteci statüsünü belirlemenin tespite dayalı 
olduğu belirtilir. Resmi olarak mülteci olarak tanımlanıp 
tanımlanmadığına bakılmaksızın, herhangi bir birey, belirli 
bir düzenleme çerçevesinde mülteci tanımının kriterlerine 
uygunsa mülteci olarakkabul edilir.11

26

27

28

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. 

İşi ya da iş temelinde göçü, doğası gereği, mevsim 
koşullarına bağlı olan ve yılın belirli bir zamanında 
çalışabilen kişi göçmen işçidir. 12

Seks sektöründe çalışan ve doğrudan ya da dolaylı olarak 
cinsel hizmetler sunan kişidir. Seks işçileri, düzenli ya 
da zaman zaman, mal veya para karşılığında rızalı 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 hizmetleri 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. 
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13Sınıraşan 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).
14KKTC Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 254B maddesi.

29

30

31

Standart Çalışma 
Prosedürleri 

Strateji Planı

İnsan 
ticareti 

İstenilen bir sonuca ulaşmak için önceden belirlenmiş 
tanımlamalar ışığında, yürütmeyı 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, kaynak yaratma kararlarını 
desteklemek ve özellikle kamu kurumları, STÖ'leri, diğer 
paydaşları ve vatandaşları ortak 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. 

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 istirmar amaçlı temini, bir yerden bir 
yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim 
alınması anlamına gelir.13

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 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".14
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15Encyclopaedia Britannica. Erişmek için: https://www.britannica.com/topic/trade-union. 
16ILOSTAT. https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_IR_EN.pdf
17Committee 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.
18Avrupa 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).

32 İşçi 
Sendikası

İşçi sendikası, kolektif görüşmeler aracılığıyla ödemelerde 
iyileştirmeler, faydalar, çalışma koşulları ve sosyal ya 
da politik statüleri güvenceye almak için belirli bir işte, 
endüstride ya da şirkette olan işçi birliğidir.15 İşçilerin 
çıkarlarını savunmak ve iyileştirmek için kurulan işçi 
organizasyonu anlamına gelir.16

33

34

35

36

Geçici Sığınma 
Evi/Barınma 

Refakatsiz 
çocuklar

İnsan ticareti 
mağduru

İnsan Ticareti 
Mağdurları Fonu

Geçici Sığınma Evi/Barınma, çatışma, doğal afet veya 
şiddetten (ev içi şiddet ve insan ticareti dahil olmak üzere) 
etkilenen ve kaldıkları yeri kaybeden ya da terk eden 
kişilere, kaldıkları yere geri dönene ya da uygun ve kalıcı 
bir yer bulana kadar geçici olarak sağlanan destekleyici 
barınmadır. Uyunacak yere ek olarak, gözetim, yaşam 
becerileri ve bazı durumlarda eğitim de sağlayabilir. Acil 
kriz sığınma evi ve kalıcı konut arasında bulunan aracı 
bir adımdır. Acil sığınma evlerine kıyasla daha uzun süre 
ile, hizmet yoğunluklu ve daha fazla mahremiyete sahip 
bir hizmet verse de üç aydan üç yıla kadar süren zaman 
sınırlamaları vardır. Kalanların travmayı aşması ve destek 
ağını yeniden oluşturması için güvenli ve destekleyici bir 
ortam sağlamayı amaçlar. 

Her iki ebeveyninden ve diğer akrabalarından ayrı düşen 
ve hukuk ya da geleneğe bağlı olarak bakım yükümlülüğü 
olmasına ragmen onlara bakmakla yükümlü yetişkinden 
de ayrı olan çocuklardır.17

Failin tanımlanmasına, yakalanmasına, yargılanmasına 
veya hüküm giymesine bakılmaksızın insan ticaretine 
maruz kalan tüm gerçek kişileri ifade etmek için kullanılır. 18

Fonun olası kaynakları devlet bütçesi, tacirin el konulan 
kar ve varlıkları, çalışma izni ücretleri/sigorta ve benzer 
kaynaklardan oluşabilir. 
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19International Organization for Migration, Assisted Voluntary Return and Reintegration Handbook (dahili yayın, basılmamış 
2010), p. 10.'dan uyarlanmıştır.
20International Organization for Migration (IOM) Glossary on Migration. 2019. Erişmek için: https://publications.iom.int/system/
files/pdf/iml_34_glossary.pdf.
21High 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.'dan uyarlanmıştır.

37

38

39

40

41

Mağdur-Tanık

Gönüllü yeniden 
geri dönüş

Hassas grup

Hassas durumdaki 
göçmen

Çalışma Grupları ve 
STÖ İrtibat Birimi 

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

Geri dönenin gönüllü kararına bağlı olarak menşe ülke, 
transit ülke ya da başka bir ülkeye destekli veya bağımsız 
geri dönüşüdür.19

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  daha da riskli konumdadırlar.20

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. 21

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

11

KKTC İnsan Ticaretiyle Mücadele 
Eylem Planı ve Takip Planı



EYLEM PLANI VE İZLEME PLANI

KKTC için geliştirlen Eylem Planı, Strateji Planı'nın beyni, kalbi ve elleri olarak işlev görür. 
Amaçlara ulaşmak için yapılacak stratejik hedefleri/eylemleri belirler; aktiviteleri yürütmekle 
sorumlu olanları, yürütme için gerekli kaynakları ve zaman çizelgesini tanımlar; aynı 
zamanda spesifik hedeflere ve amaçlara ulaşmak için ilerlemenin nasıl izlenip, zamanla 
değerlendirileceği konusunda taslak çıkarır. 
Odak noktaları, belirli bir çalışma konusu altında uygulanan büyük girişimler ve projelerin 
bir derlemesidir. Proje altındaki Eylem tanımına göre Strateji Planı ve Eylem Planı'ndaki dört 
odak noktasına ayrılır. Bu dört alan, insan ticaretiyle mücadele politikasının 4 unsurunu 
(önleme, koruma, kovuşturma ve işbirliği) içerir: 

Odak alanları, KKTC’deki paydaşlarla (kamu kurumları ve STÖ'ler) yapılan konsültasyon/
doğrulama toplantıları temelinde detaylandırılarak, stratejik hedef, amaç ve aktivitelere 
bölünmüştür. 

1

2

3

4

Destekleyici çerçeve: KKTC’de insan ticaretiyle mücadele etmek için hayati olan yasal 
zemini kapsar. KKTC’de yeni yasamaya duyulan gereksinimi ve yasal çerçeveye yapılacak 
olan reformu içerir. Kamu kurumlarının koordinasyon yapılarında reform gereksinimini de 
içerir. 

Önleme: Farkındalık kampanyaları, eğitimler, potansiyel mağdurların saptanmasını 
iyileştirecek ve insan ticareti karşıtı bakış açısını geliştirecek aktiviteler gibi insan ticaretini 
önlemede son derece önemli olan hedefleri ve amaçları içerir.

Destek ve Koruma: İnsan ticareti mağdurlarına ve potansiyel mağdurlara etkin destek 
ve koruma sağlamak için hedef ve amaçları içerir. Barınma; eğitim, iş piyasası ve sağlık 
hizmetlerine erişim; ve sosyal entegrasyon için ölçütler gibi koşulları içerir.

Kovuşturma Önlemleri: Yeni araştırma tekniklerine yatırım, mağdurlara hukuki ve 
yasal destek, yasaların uygulanması için kaynaklar ve mağdur kurtarma operasyonları 
gerçekleştirmek ve genel durumu izlemek için çalışma dairesi müfettişlerini arttırmak gibi 
tacirlerin soruşturma ve kovuşturma süreçlerini geliştirecek önlemleri kapsar. 
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Stratejik hedefler, Strateji ve Eylem Planları'nın yürütülmeiı sırasında ulaşılacak hedeflerdir. 

Amaçlar, her bir hedef altında ulaşılacak önceliklerdir; Aktiviteler ise, amaçları 
gerçekleştirmek için yapılması gereken eylemlerdir. 

Her aktivite altında, yürütmeden sorumlu paydaşlar bulunmaktadır. Bazı aktiviteler için 
"sorumlu" başlığı altından birden fazla paydaş bulunabilir. Bahsedilen ilk paydaş, aktivitenin 
temel sorumlusudur; diğerleri ise ortaklar veya yararlanıcılardır. 
Stratejik hedeflere ve amaçlara ulaşma yolunda gerçekleşen ilerlemenin izlenmesi 
ve değerlendirilmesini açıklayabilmek için her bir aktivitenin altında "Yürütmeyi takip 
hedefleri" belirlenmiştir. 

Her aktivite altında bir zaman çizelgesi bulunur. KKTC’deki Strateji ve Eylem Planlarının 
yürütme zaman çizelgesi beş yıldan oluşurken, Strateji ve Eylem Planlarının tamamen 
uygulanabileceği bir temel oluşturmak için "destekleyici çerçeve" altındaki çoğu aktivitenin 
ilk yıl içerisinde uygulanması gerekir.

Bu belge, aynı zamanda, Strateji ve Eylem Planlarının yürütmesını izlemek ve 
değerlendirmekle ilgili bilgiler içerir. Bu bilgilere, öneri olarak sağlanan bir izleme taslağı 
da eşlik eder. 

Strateji ve Eylem Planlarının, KKTC’de insan ticaretiyle mücadeleye, mağdurların 
korunmasına ve hayat kurtarmaya önemli derecede katkı sağlamasını umuyoruz. 

Alline Pedra Jorge Birol (ULUSLARARASI UZMAN)
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İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE EYLEM PLANI

1 Destekleyici Çerçeve

Stratejik Hedef  1: 
Koordinasyon Yapıları

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

Objective

a) İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bölümü 
oluşturulup, şu birimlere 
ayrılacak:
1.İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Koordinasyon 
Birimi.
2.İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bilgi ve 
Araştırma Birimi.
3. Çalışma Grupları ve 
STÖ İrtibat Birimi.
4. Emek Sömürüsüne 
Karşı İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Birimi.

c) 6 kamu kurumu ve 6 STÖ olmak üzere 
toplam 12 üyeden oluşan İnsan Ticareti 
ile Mücadele Komisyonu oluşturmak.

d) İnsan ticaretiyle mücadele alanında 
çalışan kamu kurumlarıyla toplantlar 
düzenlenmesi.

e) İnsan ticaretiyle mücadele 
alanında çalışan STÖ, kamu kurumu 
ve uluslararası örgütlerin listesini 
haritalandırmak ve dağıtmak.

f) İnsan ticareti ile mücadele alanında 
uygulanan projelerin / önlemlerin 
listesinin haritalandırılması ve yayılması.

İçişleri Bakanlığı Yürütmenin 
1’inci yılı

Yürütmenin 
1’inci ve 5’inci 
yılları

1.1. To coordinate 
local bodies that 
work in the field of 
counter-trafficking 
and ensure 
participation of 
CSOs in consultation 
processes and 
exchange of data and 
information.

   İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bölümü 
kurulması ve faaliyete 
geçmesi.

   Yürütme yılı başına 
STÖ’ler ile 2 toplantı 
düzenlenmesi

   İnsan Ticareti ile 
Mücadele Komisyonunun 
oluşturulması ve 
faaliyete geçmesi

   Kamu kurumlarıyla 
yılda 3 toplantı 
organizasyonu

   STÖ, kamu kurumu ve 
uluslararası orgütlerin 
haritalandırma 
çalışmasını her yıl 
güncellemek

Amaç Faaliyet Sorumlu Yürütmeyi 
takip hedefleri

Zaman Çizelgesi

b) STÖ'lerle çalışma grupları organize 
etmek.

Yürütmenin 
1’inci yılı

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

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

a)Farklı aktörler arasında 
Mutabakat Anlaşması 
hazırlanması, örneğin: 
İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bölümü ve 
Çalışma Gruplarına 
katılan STÖ’ler / Çalışma 
Gruplarına katılan ve ilgili 
yasanın uygulanması 
için bakanlıklarda yer 
alan STÖ’ler / İnsan 
Ticaretiyle Mücadele 
Bölümü ve Hukuk Dairesi.
(Başsavcılık)

İçişleri 
Bakanlığı

   10 adet Mutabakat 
Anlaşmasının 
imzalanması

   Proje/önlemlerin 
haritalandırılmasını her 
yıl güncellemek

14

KKTC İnsan Ticaretiyle Mücadele 
Eylem Planı ve Takip Planı



Stratejik Hedef  2: 
Yasal ve düzenleyici 
çerçeve

İnsan ticareti mağdurlarını korumak ve insan ticaretiyle mücadele etmek için 
gerekli mevzuat ve düzenlemeleri oluşturmak.

Objective a) Palermo Protokolü 
ve Avrupa Konseyi 
İnsan Ticaretine Karşı 
Eylem Sözleşmesi 
uyarınca insan ticareti 
suçunu tanımlayan ve 
mağdur haklarına dair  
(diğer hususların yanı 
sıra düşünme süresi, 
mağdurun ceza adalet 
sistemine katkısından 
bağımsız olarak geçici 
ikamet durumu, sosyal, 
tıbbi, psikolojik ve hukuki 
tavsiye ve/veya yardım 
sağlanması, yasal temsil, 
tazminat programlarına 
erişim ve tazminat hakkı, 
misillemeden korunma, 
barınma, güvenli ve 
gönüllü geri dönüş) 
hükümler içeren yasanın 
tasarlanması.

b) İnsan ticareti ile 
mücadeleye ilişkin 
yasa tasarısının onay 
için KKTC Cumhuriyet 
Meclisi’ne ve lobiye 
sunulması.

c) "İnsan Ticareti 
Mağdurları Fonu"na 
dair bir yasa tasarısı 
oluşturmak. Fon için olası 
kaynaklar: devlet bütçesi, 
tacirin el konulan kar ve 
varlıkları, çalışma izni 
ücretleri/sigorta vb. 

İnsan Ticareti 
ile Mücadele 
Komisyonu/
Çalışma grupları 
ve STÖ İrtibat 
Birimi

İnsan Ticareti 
ile Mücadele 
Komisyonu / 
Çalışma Grupları 
ve STÖ İrtibat 
Birimi

Yürütmenin 
1’inci yılının ilk 
yarıyılı

2’nci yıl

Yürütmenin 
1’inci yılıının ilk 
dönemi

1.1. To coordinate 
local bodies that 
work in the field of 
counter-trafficking 
and ensure 
participation of 
CSOs in consultation 
processes and 
exchange of data and 
information.

   Yasa tasarısını 
oluşturmak için 
Çalışma Grubu 
oluşturmak

   12 toplantı 
düzenlemek 
(ayda 2 toplantı)

   Milletvekilleriyle yasa 
tasarısını tartışmak 
için en az 4 etkinlik/
toplantı düzenlemek 
ve insan ticaretiyle 
mücadele konusundaki 
yasa tasarısının 
onayı için lobicilik 
yapmak, yasa tarasının 
yürürlüğe girmesini 
sağlamak

   Yasa tasarısını 
oluşturmak için 
Çalışma Grubu'nu 
Oluşturmak
   6 Toplantı 
Düzenlemek (ayda 2)

2.1.: İnsan ticaretine 
karşı uluslararası 
/ AB belgelerine ve 
uluslararası / AB insan 
hakları standartlarına 
uygun göç ve insan 
ticareti ile mücadele 
mevzuatı oluşturmak.
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d) ) "İnsan Ticareti 
Mağdurları Fonu"nu 
oluşturan yasa tasarısını 
Meclise göndermek 
ve onayı için lobicilik 
yapmak.22

e) Ceza adaleti alanında 
işbirliği için yasa tasarısı 
hazırlamak (insan 
ticaretinde kullanılan 
nesnelere ve elde edilen 
kazançlara el koymak 
için temel oluşturmak, 
proaktif araştırma 
teknikleri için başvuru 
yapmak, ortak araştırma/
uluslararası işbirliği için 
"yasal belgeler")

f) Ceza adaleti iş birliğine 
ilişkin yasa tasarısının 
onay için KKTC Meclisi’ne 
sunulması ve lobicilik 
faaliyetleri yapılması.

g) Uluslararası koruma ve 
mülteci hakları üzerine, 
insan hakları merkezli 
yaklaşıma sahip yasa 
tasarısı hazırlamak. 

h) Uluslararası koruma 
ve mülteci hakları 
konusundaki yasa 
tasarısını Meclis’e 
göndermek ve onay için 
lobicilik yapmak.

2’nci yıl

2’nci yıl

3’üncü yıl

Yürütmenın 
1’inci yılıının ilk 
dönemi

Yürütmenin 
1’inci yılı

   Yasa tasarısını 
milletvekilleriyle 
tartışmak için 1 
etkinlik/toplantı 
düzenlemek ve onayı 
için lobicilik yapmak
   İnsan ticaretiyle 
mücadele konusundaki 
yasa tasarısının 
onaylanmasını 
sağlamak 

   Yasa tasarısında 
destek almak için cezai 
adalet uzman alımı

   Yasa tasarısını 
tartışmak için 3 
toplantı/atölye 
çalışması düzenlemek

   Yasa tasarısını  
milletvekilleriyle 
tartışmak için en az 
4 etkinlik/toplantı 
düzenlemek ve onay 
için lobicilik yapmak, 
Cezai Adalet İşbirliği 
Yasal Çerçevesi'nin 
yürürlüğe girmesini 
sağlamak

   Yasa tasarısına 
destek sağlamak için 
Göç ve Uluslararası 
Koruma Uzmanlarının 
alımı

   Yasa tasarısını 
tartışmak için 3 
toplantı/atölye 
çalışması düzenlemek

   Yasa tasarısını 
milletvekilleriyle 
tartışmak için en az 
4 etkinlik/toplantı 
düzenlemek ve yasanın 
meclisten geçirilmesi 
için lobicilik yapmak

İnsan Ticareti 
ile Mücadele 
Komisyonu

İnsan Ticareti 
ile Mücadele 
Komisyonu / 
Çalışma grupları 
ve STÖ İrtibat 
Birimi
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a) İş bulma kurumlarının, 
işe alım standartları 
temelinde ve insan 
haklarına saygılı olacak 
şekilde çalışmalarını 
sağlamak amacıyla  
22/1992 sayılı İş 
Yasası’na değişiklik 
yapmak.

b) Zorla çalıştırma, emek 
sömürüsü ve işgücü 
piyasası düzenlemeleri, 
özel iş bulma kurumları 
ve iş bulma sektörü 
düzenlemeleri dahil 
olmak üzere, iş bulma 
kurumlarının istismarcı 
pratikleriyle, ceza ve iş 
adaletine uygun olarak 
mücadele etmek için yasa 
tasarısı oluşturmak.

c) Zorla çalıştırma, emek 
sömürüsü ve iş bulma 
kurumlarının istismarcı 
pratikleriyle mücadele 
etmek için hazırlanan 
yasa tasarısını KKTC 
Meclisi’ne göndermek 
ve onay için lobicilik 
yapmak.

a) İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bölümü 
bünyesinde bir İnsan 
Ticareti ile Mücadele 
Bilgi ve Araştırma Birimi 
kurulması.

2’inci yıl

2’inci yıl

Yürütmenin 
1’inci yılı

   22/1992 sayılı 
İş Yasası altında 
değişiklik yapmak

   Yasa tasarısının 
ilk versiyonunu 
hazırlamak için iş göçü, 
zorla çalıştırma, emek 
sömürüsü ve işe alım 
uzmanlarının işe alımı

   Yasa tasarısını 
tartışmak için 3 
toplantı/atölye 
çalışması düzenlemek

   Zorla çalıştırma, 
emek sömürüsü, işe 
alımlarda kurumların 
suistimal pratikleriyle 
mücadele etmek 
için yasa  tasarısını 
oluşturmak, onayı 
için lobicilik yapmak 
ve milletvekilleriyle 
konuyu görüşmek 
üzere en az 4 etkinlik/
toplantı düzenlemek 

   İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bilgi ve 
Araştırma Birimi'ni 
yürütmek ve çalışır 
hale getirmek

İnsan Ticareti 
ile Mücadele 
Komisyonu / 
Çalışma grupları 
ve STÖ İrtibat 
Birimi

İçişleri Bakanlığı

Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı

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

3.1.: Merkezi düzeyde 
insan ticaretiyle 
ilgili bilgi ve verilerin 
toplanması, analizi ve 
dağıtımı için merkezi bir 
kurum oluşturmak

Stratejik Hedef  3: 
Bilgi yönetimi ve 
araştırma

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

Amaç Faaliyet Sorumlu Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
Çizelgesi
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a) Bilgi paylaşımı 
konusunda anlaşan 
ve insan ticaretiyle 
mücadele alanında aktör 
olan kamu kurumları 
ve STÖ'ler arasında 
Mutabakat Anlaşması 
hazırlamak.

a) En güncel (ve 
erişilebilir) insan ticareti 
verileriyle Yıllık Raporlar 
hazırlamak.

b) Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
ile İçişleri Bakanlığı 
arasında bilgi alışverişi 
için çevrimiçi sistemde 
değişiklik / revizyon 
ve mevcut anlaşmanın 
genişletilmesi.

b) KKTC'de farklı yönlere 
odaklanarak (önceliklere 
göre kararlaştırılacaktır) 
İnsan Ticareti Konusunda 
Araştırma Yapmak.

a) İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Strateji 
ve Eylem Planlarının 
yürütmesı için kaynak 
planı hazırlamak.

a) İnsan ticaretiyle 
mücadele politikalarında/
eylemlerine kaynak 
sağlamak için 
İnsan Ticareti ile 
Mücadele Komisyonu 
temsilcilerinin, kamu 
kurumları bütçelerindeki 
düzenlemelere katkı 
sağlamasını teşvik etmek. 

Yürütmenin 
2’inci yılı

Yürütmenin 
2’inci yılı

Yürütmenın 2-5 
yılları

Yürütmenın 1-5 
yılları

Yürütmenın 
2-5 yılı

Yürütmenın 
1-5 yılı

   10 Mutabakat 
Anlaşması imzalamak

   Dört Yıllık Rapor 
hazırlamak

   3 araştırma 
gerçekleştirmek

   İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bilgi ve 
Araştırma Birimi'ni 
yürütmek ve çalışır 
hale getirmek

   Yürütmenın her 
yılında bir plan olmak 
üzere toplamda 
dört kaynak planı 
oluşturmak

   Kamu kurumlarının 
yıllık bütçesinden 
belirlenecek bir 
miktarının insan 
ticaretiyle mücadele 
politika/eylemlerine 
ayrılmasını sağlamak

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bilgi 
ve Araştırma 
Birimi / Çalışma 
ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

İnsan Ticareti 
ile Mücadele 
Komisyonu / 
Kamu Kurumları 

Kamu kurumları/ 
İnsan Ticareti 
ile Mücadele 
Komisyonu

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bilgi 
ve Araştırma 
Birimi 

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bilgi 
ve Araştırma 
Birimi

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü

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

3.3.: İnsan ticaretiyle 
mücadelenin tüm 
alanlarında araştırma ve 
çalışmaları artırmak / 
güçlendirmek.

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

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

Stratejik Hedef  4: 
Kaynak ve bütçe 
mobilizasyonu

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

Amaç Faaliyet Sorumlu Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
Çizelgesi
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a) ) "İnsan Ticareti 
Mağdurları Fonu” için 
kaynak tahsis edilmesi.

b) Eylem Planı'nın 
yürütmesı hakkında yıllık 
izleme ve değerlendirme 
raporları hazırlamak. 

c) Eylem Planı'nı gözden 
geçirmek.

Yürütmenın 1-5 
yılı

Yürütmenın 1-5 
yılı

Yürütmenın ilk 
dönemi

Yürütmenın 2-5 
yılı

Yürütmenin 
3. ve 5. yılları

   Kamu kurumlarının, 
düzenli aktiviteleriyle 
aldıkları ücretlerin 
(çalışma izinleri, 
sigorta ücretleri vs.) 
belirli bir miktarının 
"İnsan Ticareti 
Mağdurları Fonu"na 
ayırmasını sağlamak 

   Her yıl uluslararası 
bağışçılar tarafından 
fonlanacak 10 yeni 
proje

   Görev Tanımı 
taslağını hazırlamak

   Dört İzleme ve 
Değerlendirme raporu 
hazırlamak

   Eylem Planı'nı iki kez 
gözden geçirmek

STÖ'ler 

İnsan Ticareti 
ile Mücadele 
Komisyonu

İnsan Ticareti 
ile Mücadele 
Komisyonu

İnsan Ticareti 
ile Mücadele 
Komisyonu

Kamu Kurumları 
/ İnsan Ticareti 
ile Mücadele 
Komisyonu

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

Stratejik Hedef 5: 
İnceleme, takip ve 
değerlendirme

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

Amaç Faaliyet Sorumlu Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
Çizelgesi

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

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

a) Uluslararası 
bağışçıların finansmanı 
için insan ticaretiyle 
mücadele proje 
önerilerinin hazırlanması.

a) Eylem Planını gözden 
geçirme, izleme ve 
ayarlama yetkisine sahip 
İçişleri Bakanlığına 
bağlı İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Komisyonu 
için Görev Tanımı 
hazırlanması.
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Yürütmenın ilk 
yarıyılı

Yürütmenın  
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenın  
2’inci ve 5’inci 
yılları

   Yürütmenın her 
yılında en az bir 
farkındalık yaratma 
kampanyası bulunan 
Eylem Planı taslağını 
oluşturmak

   Yürütmenın her 
yılında bir adet olmak 
üzere farkındalık 
kampanyaları 
gerçekleştirmek

   Anket örneklemi: 
4000 katılımcı

   Yürütmenın her 
yılında bir adet eğitim 
gerçekleştirmek

İnsan ticaretiyle 
mücadele 
Bölümü / 
Sendikalar

Stratejik Hedef 1: 
Farkındalık Yaratma 
ve Eğitim

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

Amaç Faaliyet Sorumlu Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
Çizelgesi

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

a) Hedeflenen gruba özel 
hazırlanmış kapsamlı 
farkındalık yaratma 
aktiviteleri bulunan, 
insan ticareti suçuyla 
ilgili bilgilere sahip, 
insan hakları temelli bir 
yaklaşıma ve toplumsal 
cinsiyet duyarlılığına 
sahip, hassas grupların 
güçlendirilmesini teşvik 
eden bir Farkındalık 
Yaratma Yol Haritası 
hazırlamak.

c) Kamu kurumları ve 
STÖ çalışanlarında 
insan ticareti bilgisini 
ölçmek ve farkındalık 
kampanyalarının etkisini 
izlemek için anket 
çalışması gerçekleştirmek.

d) Önleme ve mağdur 
tespiti ile destek olma 
ve vakaları temsil 
etme konularında 
insan ticaretiyle ilgili 
farkındalığı artırmak 
için medya çalışanlarına 
eğitim gerçekleştirmek.

2 Önleme

b) Şu grupları hedefleyen 
Farkındalık Kampanyaları 
oluşturmak23.
•Genel halk
•Aileler
•Çocuklar
•Kamu kurumları
•İnsan ticaretiyle 
mücadele, mülteci ve 
göçmen hakları ile ilgili 
çalışan STÖ'ler.

23Bu liste örnek niteliğindedir, ayrıntılı değildir. Uygulama sırasında paydaşlar özellikle hangi grupları hedef alacaklarına karar vermelidir.
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a) Göçmen hakları, 
göçmenlerin çalışma 
hakları, insan ticaretini 
önleme yöntemleri, insan 
ticareti göstergeleri ve 
mağduriyet durumunda 
alınacak önlemler üzerine 
eğitim aktivitelerini 
hassas gruplarda (hassas 
konumdaki göçmenler, 
mülteciler, sığınmacılar, 
refakatsiz göçmen 
çocukları, seks işçileri, 
uluslararası öğrenciler ve 
LGBTİ+’ları) teşvik etmek.

Yürütmenın  
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
2.-5. yılı

   Yürütmenın her 
iki yılında birer 
tane olmak üzere 2 
farkındalık kampanyası 
gerçekleştirmek

   Anket örneklemi: 
Hassas gruplardan 
2000 katılımcı

   Yürütmenın her 
yılında birer tane 
olmak üzere toplam 
8 eğitim aktivitesi 
gerçekleştirmek

Üniversiteler/ 
Bağımsız 
Araştırma 
Enstitüleri

İnsan ticaretiyle 
mücadele 
Bölümü / 
Kamu kurumları/ 
STÖ'ler / 
Sendikalar / 
Üniversiteler

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

Amaç Faaliyet Sorumlu Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
Çizelgesi

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

b) ) Hassas gruplarda 
insan ticareti bilgisini 
ölçmek ve farkındalık 
kampanyalarının 
etkisini izlemek için 
anket çalışması 
gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef  2: 
Hassasiyeti azaltmak

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

24Bu liste örnek niteliğindedir, ayrıntılı değildir. Uygulama sırasında paydaşlar özellikle hangi grupları hedef alacaklarına karar vermelidir.

b)Şu grupları hedefleyen 
Farkındalık Kampanyaları 
gerçekleştirmek24

 •Hassas konumdaki 
göçmenler
•Mülteciler
•Uluslararası öğrenciler 
•Hostes, dansçı, barmaid 
(eğlence sektörü)
•Seks işçileri
•LGBTI+
•Saptanan mağdurlar ve 
destek programlarındaki 
potansiyel mağdurlar.
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Kamu kurumları/ 
STÖ'ler / 
Sendikalar/ 
Üniversiteler

Üniversiteler/ 
Bağımsız 
Araştırma 
Enstitüleri

Kamu Kurumları/ 
STÖ'ler / 
Sendikalar/ 
Üniversiteler

Yürütmenin 
2’inci ve 4’üncü 
yılları

   Yürütmenin her 
yılında 10.000 adet 
olmak üzere toplam 
50.000 bilgilendirici 
broşür yayımlamak / 
e-broşürler

   Yürütmenın her 
yılında 10.000 adet 
olmak üzere toplam 
50.000 bilgilendirici 
broşür dağıtmak

   Anket örneklemi: 
Hassas gruplardan 
2000 katılımcı

   Yürütmenin her iki 
yılında ikişer tane 
olmak üzere toplam 4 
farkındalık kampanyası 
gerçekleştirmek

2.2.: Cinsiyet eşitliğini 
teşvik etmek ve 
kadınlar, LGBTİ+'lar, 
göçmenler ve 
mültecilere yönelik 
ayrımcılığı azaltmak.

b) Giriş noktalarında/
sınır kontrollerinde ve 
ilgili kamu hizmetlerinde 
(sağlık merkezleri, polis 
karakolları, çalışma 
ve sosyal güvenlik 
destek birimlerinde) 
göçmen hakları ve insan 
ticareti (göstergeler ve 
mağduriyet durumunda 
yapılacaklar) konularında 
bilgi içeren materyal 
üretmek. Materyaller 
farklı dillerde (İngilizce, 
Rusça, Fransızca, Arapça, 
Filipince, Bengalce, 
Kürtçe, Ürdü, Hintçe, 
Vietnamca) üretilmesi.

c) Yukarıda 
detaylandırılan 
bilgilendirici materyalleri, 
hassas grupların dolaşım 
yerleri hedeflenecek 
şekilde dağıtmak.

d) Önleyici tedbirlerle 
(örneğin iş tekliflerinin 
meşruiyetinin 
doğrulanması ihtiyacı, 
KKTC'de göçmen ve işçi 
hakları , insan ticareti 
belirtileri, mağduriyet 
durumunda ne yapılması 
gerektiği) ilgili bilgileri  ve 
hassas gruplar arasında 
eğitim faaliyetleri ve 
bilgilendirici materyallerin 
etkinliğini ölçmek için 
anket yapılması.

a) Kadınlara, LGBTİ+'lara, 
göçmenlere ve 
mültecilere karşı kamusal 
söylemin değiştirilmesi 
ve nefret söylemine 
karşı mücadeleyi teşvik 
etmek için halka yönelik 
Farkındalık Yaratma 
Kampanyalarının 
yapılması.
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Yürütmenın 
2’inci ve 4’üncü 
yılları

Yürütmenin 
2.-5. yılı

Yürütmenin 
2.-5. yılı

   Yürütmenın her 
yılında ikişer tane 
olmak üzere toplam 
4 eğitim aktivitesi 
gerçekleştirmek

   Yürütmenin her 
yılında 10.000 adet 
olmak üzere toplam 
50.000 bilgilendirici 
broşür üretmek ve 
dağıtmak/ e-broşürler

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
İçişleri Bakanlığı 
altındaki 
Muhaceret 
Dairesi / 
Sendikalar

Kamu Kurumları/ 
STÖ'ler / 
Sendikalar / 
Üniversiteler

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

a) Çeşitli sektörlerdeki 
seks işçilerini, hostesleri, 
barmaidleri, dansçıları, 
mevsimlik göçmen 
işçileri hedef alan, yasal 
göç programlarını ve 
düzensiz göç kanallarının 
riskleri hakkında bilgileri 
yaymak amacıyla eğitim 
faaliyetlerinin teşvik 
edilmesi.

b) Giriş noktalarında/
sınır kontrollerinde ve 
ilgili kamu hizmetlerinde 
(sağlık merkezleri, polis 
karakolları, çalışma ve 
sosyal güvenlik destek 
birimlerinde), yasal göç 
planları ve düzensiz göç 
kanallarının riskleriyle 
ilgili bilgiler içeren ve 
seks işçileri, hostesler, 
kadın bar servis 
elemanları, dansçılar, 
farklı sektörlerde çalışan 
mevsimlik göçmen işçileri 
hedefleyen, broşürler 
üretmek. Materyaller 
farklı dillerde (İngilizce, 
Rusça, Fransızca, Arapça, 
Filipince, Bengalce, 
Kürtçe, Ürdü, Hintçe, 
Vietnamca) üretilecektir.

c) Çeşitli sektörlerdeki 
seks işçilerinin, 
hosteslerin, barmaidlerin, 
dansçıların, mevsimlik 
göçmen işçilerin dolaşım 
yerlerini hedefleyerek 
yukarıda ayrıntılı olarak 
açıklanan bilgilendirici 
materyallerin dağıtılması.
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KKTC İnsan Ticaretiyle Mücadele 
Eylem Planı ve Takip Planı



İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
İçişleri Bakanlığı 
altındaki 
Muhaceret 
Dairesi

Yürütmenin 
2’inci yılı

Yürütmenin 
2-5 yılları

Yürütmenin 2-5 
yılları

   En az 50 yeni 
müfettişi işe almak 

   Yürütmenin her 
yılında 200 iş denetimi 
gerçekleştirmek. 

   Yürütmenin 
her yılında 4 
eğitim çalışması 
gerçekleştirmek

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

b) Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı için 
çalışan çalışma dairesi 
müfettişlerinin sayısını 
artırmak.

c) Sömürünün sıklıkla 
gerçekleştiği inşaat, 
eğlence ve tarım 
sektörü başta olmak 
üzere özel sektörde 
yapılan iş denetimlerini 
gerçekleştirmek ve 
sayılarını artırmak.

a) Sınır yönetimi, 
sınır görevlileri ve iş 
denetimcileri insan 
ticareti konusunda 
eğitim çalışması (insan 
ticareti göstergeleri, 
inceleme ve yönlendirme 
mekanizmaları)  
gerçekleştirmek.

Yürütmenin ilk 
yılı

   Yol haritasının 
taslağını hazırlamak

Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı

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

Amaç Faaliyet Sorumlu Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
Çizelgesi

a) KKTC'de zorla 
çalıştırmaya (emek 
sömürüsü amaçlı insan 
ticareti) yönelik insan 
ticaretiyle mücadele için 
Yol Haritası taslağının 
hazırlanması.

Stratejik Hedef  3: 
İdari Tedbirler ve 
Sınır Yönetimi

İdari tedbirlerin ve sınır yönetiminin iyileştirilmesi yoluyla potansiyel insan 
ticareti mağdurlarını belirlemek ve insan ticaretiyle mücadele etmek.
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KKTC İnsan Ticaretiyle Mücadele 
Eylem Planı ve Takip Planı



Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
3’üncü yılı

Yürütmenin 
1’inci yılı

   Yürütmenın her 
yılında 2 eğitim 
çalışması

   Eylem planı 
yürütmesının 3. yılına 
kadar "insan ticareti" 
konusunu kamu 
kurumlarının eğitim 
müfredatına dahil 
etmek. 

   Yürütmenın 1. 
yılında Standart 
Çalışma Prosedürlerini 
dağıtmak. 

   Yürütmenın 1. yılında 
1 eğitim çalışması 

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
Hukuk Dairesi 
(Başsavcılık) ve 
diğer bakanlıklar

Bakanlıklar / 
Hukuk Dairesi 
(Başsavcılık)

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü

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

Amaç Faaliyet Sorumlu Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
Çizelgesi

a) PGM, Hukuk Dairesi 
(Başsavcılık) ve 
bakanlıklarla insan 
ticareti (yasal çerçeve, 
göstergeler, yönlendirme 
yöntemleri, koruma 
programları ve mağdur 
hakları) eğitimleri 
düzenlenmesi.

b) Uluslararası insan 
hakları standartlarında 
ve alandaki iyi örneklere 
uygun biçimde, "insan 
ticareti" konusunu kamu 
kurumlarının eğitim 
müfredatına veya hizmet 
içi eğitimine dahil etmek.

c) Hassas gruplar 
içerisindeki kişiler 
arasında insan 
ticareti mağdurlarının 
tespit edilmesi ve 
yönlendirilmesi için 
Standart Çalışma 
Prosedürlerinin (SÇP'ler) 
hazırlanması ve 
yaygınlaştırılması.

d) Hassas gruplara 
mensup insan ticareti 
mağdurlarını saptama 
ve yönlendirme 
mekanizmaları için 
Standart Çalışma 
Prosedürleri konusunda 
eğitim gerçekleştirmek. 

Stratejik Hedef  1: 
Mağdur tanımlama 
sistemleri

KKTC'de insan ticareti mağdurlarının erken tespit edilmesini sağlamak.

3 Mağdur ve Mağdur-Tanıklar için Destek ve Koruma Önlemleri
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KKTC İnsan Ticaretiyle Mücadele 
Eylem Planı ve Takip Planı



Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
1’inci ve 2’nci 
yılları

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

   Yürütmenın her yılın 
1 eğitim çalışması

   Yürütmenın 1. 
yılına kadar 10.000 
kılavuz yayımlamak ve 
dağıtmak

   Yürütmenın her 
yılında 2 eğitim 
çalışması (stratejik 
hedef 1, amaç 1.1 ile 
birlikte yapılabilir) 

   Yürütmenın her 
yılında 2 eğitim 
çalışması (stratejik 
hedef 1, amaç 1.1 
ve stratejik hedef 2, 
amaç 2.1 ile birlikte 
yapılabilir) 

   İnsan ticareti 
mağdurlarına ücretsiz 
hukuki destek 
sağlamak için Kıbrıs 
Türk Barolar Birliği ile 
Mutabakat Anlaşması 
imzalamak

   İnsan ticareti 
mağdurlarına ücretsiz 
hukuki destek 
sağlamak için Kıbrıs 
Türk Barolar Birliği ile 
Mutabakat Anlaşması 
imzalamak

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
STÖ'ler / 
Üniversiteler

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü  / 
Hukuk Dairesi 
(Başsavcılık) ve 
Bakanlıklar

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü  / 
Hukuk Dairesi 
(Başsavcılık) ve 
Bakanlıklar

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
STÖ'ler

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
STÖ'ler

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

a) İnsan ticareti 
konusunda STÖ, özel 
sektör ve üniversitelerle 
eğitim çalışması 
gerçekleştirmek (yasal 
çerçeve, göstergeler, 
yönlendirme 
mekanizmaları, koruma 
programları ve mağdur 
hakları). 

b) STÖ, özel sektör ve 
üniversitelere Mağdur 
Saptama Kılavuzu 
hazırlayıp dağıtmak.

a) Ön saf aktörlere/
çalışanlara, düşünme 
süresinin önemi de 
dahil olmak üzere, insan 
ticareti mağdurlarının 
hakları konusunda eğitim 
vermek.

a) Ön saflardaki 
sorumlulara / memurlara, 
geçici ikamet durumu 
ile ilgili bilgiler de dahil 
olmak üzere, insan 
ticareti mağdurlarının 
hakları konusunda eğitim 
sağlanması.

b) İnsan ticareti 
mağdurlarına hukuki 
destek sağlamak.

b) İnsan ticareti 
mağdurlarına hukuki 
destek sağlamak.

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü

Stratejik Hedef  2: 
Düşünme/İyileşme 
süresi ve ikamet statüsü

İnsan ticareti (potansiyel) mağdurlarının cezai işlemlerde yetkililerle 
işbirliği yapma istekliliğine bakılmaksızın, yasal olarak KKTC'de kalmalarını 
sağlamak.

Amaç Faaliyet Sorumlu Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
Çizelgesi

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

2.2.: Düşünme 
dönemini takiben, 
tespit edilen tüm insan 
ticareti mağdurlarına 
geçici bir ikamet 
statüsü verilmesi 
için ilgili yasaların 
/ düzenlemelerin 
uygulanmasını 
sağlamak.
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KKTC İnsan Ticaretiyle Mücadele 
Eylem Planı ve Takip Planı



Yürütmenin 
2’nci yılı

Yürütmenin 
1’inci yılı

Yürütmenin 
2’nci yılı

Yürütmenin 
2’nci yılı

   Her biri 30 insan 
ticareti mağduruna/
kişiye sığınma 
sağlayacabilecek iki 
sığınma evi (kadın ve 
erkek için) oluşturmak 

   Yürütmenın her yılı 
için 1 eğitim çalışması

   Yürütmenın her 
yılında, her biri 
30 insan ticareti 
mağduru/kişiye 
sığınma sağlayabilecek 
iki sığınma evi 
oluşturmak

   30 insan 
ticareti mağduru/
kişiye sığınma 
sağlayacabilecek 
bir "Geçici Barınma" 
sağlamak

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı / 
Sosyal Hizmetler 
Dairesi / 
STÖ'ler

İnsan ticaretiyle 
mücadele 
bölümü/ 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı / 
Sosyal Hizmetler 
Daireleri / 
STÖ'ler

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

a) İnsan ticareti 
mağdurlarına güvenli 
ve geçici konaklama 
sağlamak için Sığınma 
Evi oluşturmak.

b) Ön saf sağlık 
çalışanlarına insan 
ticareti konusunda 
(yasal çerçeve, 
göstergeler, yönlendirme 
mekanizmaları, 
koruma programları 
ve mağdur hakları) 
eğitim vererek, insan 
ticareti mağdurlarına 
sağlık hizmeti sağlama 
konusunda sağlık 
sektörünün kapasitesini 
geliştirmek. 

b) (Potansiyel) İnsan 
ticareti mağdurlarına 
güvenli ve geçici barınma 
sağlamak için sığınma evi 
yürütmesi.

a) Değerlendirme 
sırasında veya destekli 
ve gönüllü bir şekilde 
memleketine dönüşü 
öncesinde potansiyel 
mağdurlara ev sahipliği 
yapması için "Geçici 
Sığınak / Konut" 
sağlanmas.ı

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / Sağlık 
Bakanlığı

Stratejik Hedef  3: 
Tüm insan ticareti 
mağdurlarına sosyal 
destek ve koruma

Ceza yargılamalarında yetkililerle işbirliği yapma istekliliğine bakılmaksızın, 
tüm insan ticareti mağdurlarına sosyal destek, yardım ve koruma 
sağlanması.

Amaç Faaliyet Sorumlu Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
Çizelgesi

3.1.: Tüm (potansiyel) 
insan ticareti 
mağdurlarının, gıda, 
sığınma ve güvenli 
barınma, sağlık 
hizmetleri, eğitim, 
mesleki eğitim ve 
geçim olanakları gibi 
temel ihtiyaçlara ve 
temel haklara erişimini 
sağlamak.
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KKTC İnsan Ticaretiyle Mücadele 
Eylem Planı ve Takip Planı



Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

   Yürütmenın her bir 
yılında nakit desteği 
programından 30 insan 
ticareti mağdurunun 
yararlanmasını 
sağlamak

   Özel güvenlik 
gereksinimleri olan 
X mağdura koruma 
sağlamak

   İnsan ticareti 
mağdurlarına ücretsiz 
bir şekilde hukuki 
destek sağlamak ve 
mahkemede temsil 
etmek için Kıbrıs Türk 
Barolar Birliği'yle 
Mutabakat Anlaşması 
imzalamak

   Yürütmenın her 
yılında 10.000 adet 
olmak üzere toplam 
50.000 bilgilendirici 
broşür yayımlamak ve 
dağıtmak

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı/ 
Sosyal Hizmetler 
Dairesi

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / STÖ'ler

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü

c) Tespit edilen insan 
ticareti mağdurları için 
nakit yardım programının 
uygulanması.

a) (Potansiyel) insan 
ticareti mağdurlarına 
güvenli ve geçici barınma 
sağlamak için sığınma evi 
sağlanması.

b) Mağdurun korunma 
ihtiyaçlarına göre 
bireysel güvenlik planının 
hazırlanması.

b) Mağdur haklarıyla 
ilgili bilgi içeren broşür 
hazırlamak.

a) ) İnsan ticareti 
mağdurlarına hukuki 
destek sağlamak.

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı / 
Sosyal Hizmetler 
Dairesi / STÖ’ler

3.2.: Tüm insan ticareti 
mağdurlarının fiziksel 
güvenliğini sağlamak.

3.3.: Tüm insan 
ticareti mağdurlarının 
hakları konusunda 
bilgilendirilmesini 
sağlamak.
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KKTC İnsan Ticaretiyle Mücadele 
Eylem Planı ve Takip Planı



Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

   Yürütmenın her 
yılında 2 eğitim 
çalışması

   Yürütmenın 1. yılında 
kadar 10.000 kılavuzu 
yayımlamak ve 
dağıtmak

Kamu Kurumları 
/ STÖ'ler / 
Üniversiteler

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / STÖ'ler

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü/ Kamu 
kurumları/ 
STÖ'ler

c) Giriş noktalarında/
sınır kontrollerinde ve 
ilgili kamu hizmetlerinde 
(sağlık merkezleri, polis 
karakolları, çalışma ve 
sosyal güvenlik destek 
birimlerinde) dağıtılmak 
üzere, mağdur hakları 
konusunda, insan ticareti 
mağduru olma riski 
içerisinde olan grupları 
(seks işçileri, hostesler, 
kadın bar sorumluları, 
dansçılar, mevsimlk 
göçmen işçiler gibi) 
ve sömürünün sıklıkla 
gerçekleştiği sektörleri 
(inşaat, eğlence, tarım 
sektörü gibi) hedefleyen 
ve bilgi içeren materyal 
üretmek. 

b) Kamu kurumlarından 
(sosyal hizmetler 
dairesi, muhaceret, 
polis) ve STÖ'lerden 
hizmet sağlayıcılarına 
ve doğrudan destek için 
çalışanlara Standart 
Çalışma Prosedürleri 
konusunda eğitim 
vermek. 

a) Vaka yönetimi, mesleki 
ve eğitim programlarına, 
sağlık hizmetlerine ve 
diğer kamu kurumlarına 
yönlendirme ve bireysel 
güvenlik planının 
hazırlığı dahil olmak 
üzere mağdurların 
hassasiyetleri ve 
özel gereksinimlerine 
odaklanarak, mağdurlara 
destek sağlamak için 
Standart Çalışma 
Prosedürleri'ni hazırlamak 
ve dağıtmak.

3.4.: İnsan ticareti 
mağdurlarına sosyal 
destek, yardım ve 
koruma konusunda, 
özellikle mağdur 
hassasisyetlerine ve 
özel gereksinimlerine 
odaklanan eğitim 
gerçekleştirmek. 
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KKTC İnsan Ticaretiyle Mücadele 
Eylem Planı ve Takip Planı



Yürütmenin 
1’inci yılı

Yürütmenin 
2’inci yılı

Yürütmenin 
1’inci yılı

Yürütmenin 
2.-5. yılı

   Uygulamın her yılında 
30 mağdurun Destekli 
ve Gönüllü Yeniden 
Geri Dönüşü ve 
Yeniden Entegrasyonu 
Programı'ndan 
yararlanmasını 
sağlamak 

   Yürütmenın her 
bir yılında Destekli 
ve Gönüllü Yeniden 
Geri Dönüşü ve 
Yeniden Entegrasyonu 
Programı'ndan yararlan 
30 mağdur

    Yürütmenın her 
yılında, yeniden geri 
dönüşünden 6 ay sonra 
30 mağdurun resmi 
olarak işe alımı ya da 
emeğinin karşılığının 
verilecek şekilde 
meslek edinmesini 
sağlamak

   Yürütmenın her 
yılında menşe 
ülkelerinde ya da 
yerleştirme ülkelerinde 
30 insan ticareti 
mağdurunun psikolojik, 
sosyal ve hukuki 
koruma programlarına 
dahil olmasını 
sağlamak

Uluslararası 
Örgütlerin 
ve menşe 
ülkelerdeki 
STÖ'lerin 
desteğiyle İnsan 
Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü 

a) İnsan ticareti 
mağdurlarının menşe 
ülkelerine veya üçüncü 
ülkelere yerleşmelerinde, 
yeniden geri dönüşü ve 
yeniden entegrasyonu 
için Destekli ve Gönüllü 
Geri Dönüş ve Yeniden 
Entegrasyon Takip 
Programının  taslağını 
oluşturmak.

b) İnsan ticareti 
mağdurlarının menşe 
ülkelerine veya üçüncü 
ülkelere yerleşmelerinde, 
yeniden geri dönüşü ve 
yeniden entegrasyonu 
için Destekli ve Gönüllü 
Geri Dönüşü ve Yeniden 
Entegrasyonu Programı'nı 
yürütmek.

b) Menşe ülkesinde ya 
da yerleştirme ülkesinde 
sosyal, psikolojik 
ve hukuki destek 
sağlayarak, insan ticareti 
mağdurlarının yeniden 
geri dönüşünü izlemek ve 
sosyal entegrasyonunu 
takip etmek.

a) Destekli ve Gönüllü 
Geri Dönüşü ve 
Yeniden Entegrasyonu 
İzleme Programının 
tasarlanması.

Uluslararası 
Örgütlerin ve 
KKTC’deki 
STÖ'lerin 
desteğiyle İnsan 
Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü

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

4.2.: İnsan ticareti 
mağdurlarının yeniden 
entegrasyonu ve 
sosyal içermesini 
kolaylaştırmak. 

Stratejik Hedef  4: 
Geri dönüş, yeniden 
entegrasyon ve sosyal 
içerme

İnsan ticareti mağdurlarının yeniden mağdur olma ve/veya yeniden insan 
ticaretine maruz kalma riskini azaltmak
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Yürütmenin 
2’nci ve 3’üncü 
yılları

Yürütmenin 
2’nci ve 3’üncü 
yılları

Yürütmenin 
3’üncü ve 
4’üncü yılları

Yürütmenin 
3’üncü ve 
4’üncü yılları

   İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Soruşturma 
Bölümü oluşturmak

   Yürütmenın her 
yılında 1 eğitim 
çalışması

   1 Mutabakat 
Anlaşması imzalamak

   Dışişleri Bakanlığı

a) İnsan Ticareti ile 
Mücadele Soruşturma 
Bölümünün PGM 
bünyesinde kurulması.

a) İnsan ticareti 
vakalarında proaktif 
ve reaktif soruşturma 
teknikleri konusunda 
polislere eğitim 
sağlamak.

a) Adli makamlar ve polis 
arasında insan ticareti 
vakaları hakkında bilgi 
alışverişi için KKTC 
ile Türkiye arasında 
Mutabakat Anlaşması 
hazırlanması.

b) İki Toplumlu Suç 
ve Suçla İlgili Konular 
Teknik Komitesi 
aracılığıyla, insan ticareti 
vakaları hakkında 
bilgi alışverişinin 
oluşturulması.

Polis Genel 
Müdürlüğü

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
Başsavcılık 

Dışişleri 
Bakanlığı 

Dışişleri 
Bakanlığı

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

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

2.1.: Polislerin ve 
yargıçların, uluslararası 
düzeyde polis ve adli 
yetkililer ile işbirliği 
yapma konusundaki 
becerilerini geliştirmek 

Stratejik Hedef  1: 
Proaktif ve reaktif 
soruşturma

Proaktif ve reaktif soruşturma tekniklerinin uygulanmasını artırmak. 

Stratejik Hedef  2: 
Uluslararası hukuki 
çerçevenin uygulanması 
ve adli işbirliği

Soruşturma ve cezai kovuşturma alanında diğer devletlerle işbirliğini 
artırmak.

Amaç Faaliyet Sorumlu Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
Çizelgesi

4 Soruşturma ve Kovuşturma Önlemleri
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Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
1’inci yılı

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

   Yürütmenın her 
yılında 2 eğitim 
çalışması

   1 Mutabakat 
Anlaşması imzalamak

   Yol Haritası taslağını 
oluşturmak (Önleme 
altında 3.1 eylemi ile 
aynı)

   Yürütmenın her 
yılında 100 iş denetimi 
gerçekleştirmek

   1Yürütmenın 
her yılında 1 
eğitim çalışması 
gerçekleştirmek

a) PGM, Hukuk Dairesi 
(Başsavcılık), hâkimler 
ve çalışma müfettişleri 
ile insan ticareti (yasal 
çerçeve, göstergeler, 
yönlendirme yöntemleri, 
koruma programları ve 
mağdur hakları) eğitimleri 
düzenlenmesi.

a) Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
ile Hukuk Dairesi 
(Başsavcılık) arasında 
işgücü piyasası ve 
iş yerlerinin takip 
edilmesi / denetimi 
için bilgi alışverişi 
ve işbirliğine ilişkin 
Mutabakat Anlaşmasının 
tasarlanması.

b) İşbirliği çerçevesinde 
KKTC'de zorla çalıştırma 
amacıyla insan ticareti 
ile mücadele etmek için 
Yol Haritası tasarlanması. 
(Önleme'nin 3.1. adımıyla 
birlikte)

c) KKTC'de zorla 
çalıştırma amacıyla insan 
ticareti ile mücadele 
için Yol Haritasının 
uygulanması.

a) Savcılara ve adli 
makamlara İnsan 
Ticaretiyle Mücadele El 
Kitabı hazırlanması.

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı

Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı / 
Başsavcılık

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
STÖ'ler

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

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

3.3.: İnsan ticareti ve 
insan ticareti ile ilgili 
suçlar için etkili, orantılı 
ve caydırıcı cezaların 
tesis edilmesi

Stratejik Hedef  3: 
Suçluların 
kovuşturulması ve 
mahkum edilmesi

İnsan ticareti suçuna dahil olan kişilerin yargılanma ve mahkumiyetini 
artırmak.

31

KKTC İnsan Ticaretiyle Mücadele 
Eylem Planı ve Takip Planı



Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
3’üncü ve 5’inci 
yılları

   Yürütmenın her 
yılında 2.500 olmak 
üzere toplam 10.000 
bilgilendirici broşür 
yayımlamak

   Yürütmenın her 
yılında 2.500 olmak 
üzere toplam 10.000 
bilgilendirici broşür 
dağıtmak

   Yürütmenın her 
yılında 5 insan ticareti 
mağduruna yasal 
temsil sağlamak

a) İnsan ticareti 
göstergeleri, tazminat 
hakkı ve "İnsan Ticareti 
Mağdurları Fonu"na 
erişim konusunda bilgi 
içeren bilgilendirici 
materyalleri dört farklı 
dilde insan ticareti 
mağdurları için üretmek. 
(İngilizce, Rusça, 
Fransızca, Arapça, 
Filipince, Bengalce, 
Kürtçe, Ürdü, Hintçe, 
Vietnamca)

b) Yukarıda 
detaylandırılan 
bilgilendirici materyalleri, 
(potansiyel) insan ticareti 
mağdurlarının dolaşım 
yerleri hedeflenecek 
şekilde dağıtmak.

a) Mahkemede tazminat 
için dava açmak veya 
"İnsan Ticareti Mağdurları 
Fonu" kapsamında 
tacirlere karşı dava 
açmak için insan ticareti 
mağdurlarına yasal temsil 
sağlamak.

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
STÖ'ler

Kamu kurumları 
/ STÖ'ler / Kıbrıs 
Türk Barolar 
Birliği

STÖ'ler / 
Kıbrıs Türk 
Barolar Birliği

4.1.: Mağdurların, 
tazminat hakkı ve 
mekanizmalara erişimi 
konusunda bilgillerini 
artırmak.

4.2.: : İnsan ticareti 
mağdurlarına tazminat 
ve manevi ile maddi 
telafi sağlamak

Stratejik Hedef  4: 
Mağdurlar için adli 
yardım ve tazminat

İnsan ticareti mağdurlarına tazminat ödenmesini sağlamak.
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Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

   Yürütmenın 
her yılında 2 
eğitim çalışması 
gerçekleştirmek (Odak 
noktası 4 altında - 
Mağdur ve Mağdur 
Tanıklara Destek ve 
Koruma için Önlemler - 
Stratejik hedef 1 amaç 
1.1, Stratejik hedef 
2 amaç 2.1 ve 2.2 ile 
birlikte yapılabilir)

   100 mağdurla 
görüşme 
gerçekleştirmek

   Yürütmenın her 
yılında 2.500 omak 
üzere toplam 10.000 
bilgilendiri broşür 
yayımlamak (hedef 4.1 
ile birlikte yapılabilir)

   Yürütmenın her 
yılında 2.500 omak 
üzere toplam 10.000 
bilgilendiri broşür 
dağıtmak (hedef 4.1 ile 
birlikte yapılabilir)

   100 mağdur 
ile görüşme 
gerçekleştirmek

a) İnsan ticareti 
mağdurları ile ilgilenen 
polis, savcı ve hakimler 
ile mağdur hakları, 
toplumsal cinsiyete 
duyarlı ve insan haklarına 
yönelik soruşturma ve 
kovuşturma tedbirleri 
konusunda eğitim 
düzenlenmesi.

b) Polis, savcı ve hakimler 
ile temas halinde olan 
insan ticareti mağdurları 
ile sağlanan hizmetlerden 
/ destekten memnuniyet 
düzeylerini ölçmek için 
nitel araştırma yapmak.

a) İnsan ticareti 
mağdurlarına haklarıyla 
ilgili bilgileri yabancı 
dillerde (İngilizce, Rusça, 
Fransızca, Arapça, 
Filipince, Bengalce, 
Kürtçe, Urduca, Hintçe, 
Vietnamca) içeren 
bilgilendirici materyaller 
üretilmesi.

b) Yukarıda 
detaylandırılan 
bilgilendirici materyalleri, 
(potansiyel) insan ticareti 
mağdurlarının dolaşım 
yerleri hedeflenecek 
şekilde dağıtmak.

c) İnsan ticareti 
mağdurlarıyla, hakları 
konusunda farkındalık 
düzeylerini öğrenmek 
için nitelik araştırma 
yapılması.

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
STÖ'ler

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
İlgili STÖ'ler

Kamu kurumları/ 
STÖ'ler/ 
İlgili STÖ'ler

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

5.2.: İnsan ticareti 
mağdurlarının 
haklarının farkında 
olduklarından emin 
olmak. 

Stratejik Hedef 5: 
Mağdurlara ve 
mağdur-tanıklarına 
polis ve adli muamele

Mağdurlara polisler, savcılar ve adli makamlar tarafından yeterli ve 
ayrımcılık yapılmadan muamele edilmesini sağlamak.
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5 Eylem Planı’nın Yürütmesini Takip ve Değerlendirme
İzleme ve değerlendirme, Eylem Planları'nın yürütülmesinde son derece önemli işlemlerdir. 
Bu izlemelerde, kuruluşlar (kamu kurumları, STÖ'ler ve uluslararası örgütler) toplanarak 
Eylem Planı'nın uygulanmasında yaptıkları çalışmalarla ilgili geri bildirim alırlar. Bu geri 
bildirim, gelecekteki tutum ve yönelimler için bir temel oluşturarak, mevcut ve uygulanmış 
aktivitelerin takibini sağlar.  

Bu nedenle izleme, kuruluşların yaptıkları çalışmaların sonuçlarıyla ya da uyguladıkları 
ilkelerle ilgili bilgi üretimi sırasında kullanılan özel ve analitik bir prosedürdür. Performans 
hakkında bilgi sağlar; yürütülen aktivitelerin etkilerini değerlendirir ve öğrenilenler temelinde 
uygulanacak aktivitelerin gözden geçirilmesine olanak tanır. İzleme ve Değerlendirme 
Planı'nın amacı,  KKTC’de, özellikle Strateji ve Eylem Planı'nın uyugulamasından sorumlu 
olan insan ticaretiyle mücadele aktörlerinin, hedef ve amaçlarına ulaşmak için birlikte 
daha etkin ve verimli bir biçimde çalışmalarını sağlamaktır. Sürece dahil olan kuruluşların 
başarılarının, zorluklarının, deneyimlerinin ve en iyi uygulamalarının resmen tanınmasını 
sağlar. Buna ek olarak, halkın geneline şeffaflık ve hesap verilebilirlik sağlar. 

Strateji Planı kapsamında bulunan Stratejik Hedef 5'e göre yürütme sırasında Eylem Planı, 
yeni gereksinimlere veya değişen koşullara göre uyarlanması için gözden geçirilmeli, 
izlenmeli ve değerlendirilmelidir. 

Hedef 5.1 : "İnsan Ticaretiyle Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı'nın sürekli olarak gözden 
geçirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanmalı ve gerekli değişiklikler yapılmalıdır.”
Buna bağlı olarak İçişleri Bakanlığı altında kurulması öngörülen İnsan Ticaretiyle Mücadele 
Bölümü Eylem Planı'nın izlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu organdır. 

İnsan Ticareti ile Mücadele Komisyonu, Eylem Planı'nın gözden geçirilmesi, izlenmesi ve 
uyarlanması için yetkiye sahip olacaktır. Bu nedenle, Eylem Planı'nın uygulanmasındaki ilk 
dönemde, yetkileri, sorumlulukları, düzeni ve çalışma yöntemini içerek Görev Tanımı'nın 
taslağı oluşturulacaktır. 
İnsan Ticareti ile Mücadele Komisyonu'nun (Eylem Planı'nın izlemekle sorumlu olacaktır) 
iş takibini yapabilmek için şunlar yapılmalıdır:

1. Eylem Planı'nın uygulanması hakkında İzleme ve Değerlendirme raporları hazırlamak 
(Eylem Planı'nın uygulanacağı beş yıl boyunca, her yıl bir adet olmak üzere, toplam dört 
adet İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır); 

2. İzleme aktivitelerin sonuçları ve öğrenilen derslerle en iyi deneyimlerin değerlendirmesine 
bağlı olarak, Eylem Planı'nı gözden geçirmek (Yürütmenın 3. ve 5. yıllarında olmak üzere, 
Eylem Planı iki kez gözden geçirilecektir).
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İzleme ve değerlendirme, Strateji Planı'nda tanımlanan Göstergeler ve Eylem Planı'nda 
tanımlanan yürütmeyi izlemek için hedefler temelinde oluşturulmuştur. Bunun aracılığıyla, 
stratejik hedeflerin ve spesifik amaçların erişilmesine yönelik yapılan ilerleme izlenecek, 
zamanla değerlendirilecek ve Strateji ile Eylem Planı'nın genel etkisi ölçülecektir. 
Strateji Planı kapsamında bulunan göstergelerin oluşturulmasındaki temel olarak SMART 
kavramı kullanılmıştır. SMART şu şekilde açıklanabilir: 

Daha iyi bir görev dağılımı gerçekleştirmek ve Strateji Planıyla Eylem Planının uygulanmasını 
izleyebilmek için, İnsan Ticareti ile Mücadele Komisyonu, seçilen/aday gösterilen 
üyelerinden oluşan çalışma grupları oluşturabilir. Oluşabilecek operasyonel sorunları 
çözmek için, Eylem Planı'nın yürütmesı sırasında yasama ve politika önlemleriyle ilgili 
önerilerde de bulunabilir. 
Yapılacak olan çalışmalar, daima, Strateji ve Eylem Planı'nın uygulanmasına dahil olan ilgili 
örgütlerin konsültasyonu ile gerçekleşmelidir. 
Aşağıda bulunan taslak, izleme ve değerlendirmeyi desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. 
Strateji Planı ile Eylem Planı'nın temel unsurlarını tek bir taslak altında toplamaktadır. 
Bu taslak, aktiviteleri, izleme ve değerlendirme çalışmalarını destekleyecek göstergeleri 
içermektedir. 

Spesifik
Açık

Anlaşılır

Ölçülebilir
İzlenmelidir
Mevcut veri

Başarılabilir
Gerçekçi 

bir biçimde 
erişilebilir

Alakalı
Stratejinin 
hedeflerini 
yansıtmalı

Zaman çizelgeli
Haftalık

Aylık
Yıllık

S A T

M R
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TAKİP ŞABLONU

DESTEKLEYİCİ ÇERÇEVE

Yürütmenin 
1’inci yılı

Yürütmenın 
1’inci ve 5’inci 
yılları

   İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bölümü 
kurulması ve faaliyete 
geçmesi.

   Yürütme yılı başına 
STÖ’ler ile 2 toplantı 
düzenlenmesi

   İnsan Ticareti 
ile Mücadele 
Komisyonunun 
oluşturulması ve 
faaliyete geçmesi

   Kamu kurumlarıyla 
yılda 3 toplantı 
organizasyonu

a) İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bölümü 
oluşturulup, şu birimlere 
ayrılacak:
1. İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Koordinasyon 
Birimi.
2. İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bilgi ve 
Araştırma Birimi.
3. Çalışma Grupları ve 
STÖ İrtibat Birimi.
4. Emek Sömürüsüne 
Karşı İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Birimi.

b) STÖ'lerle çalışma 
grupları organize etmek

c) 6 kamu kurumu ve 6 
STÖ olmak üzere toplam 
12 üyeden oluşan İnsan 
Ticaretiyle Mücadele 
Komisyonu oluşturmak.

d) İnsan ticareti ile 
mücadele alanında kamu 
kurumlarıyla toplantılar 
düzenlenmesi.

a.1) İçişleri Bakanlığına 
bağlı İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bölümünün 
varlığı.

b.1) STÖ’ler ile çalışma 
gruplarının yıllara göre 
sayısı ve ilgili toplantılar. 
Çalışma Gruplarına 
katılan STÖ’lerin yüzdesi 
ve sayısı.

c.1. İçişleri Bakanlığı 
bünyesinde bir İnsan 
Ticareti ile Mücadele 
Komisyonu'nun varlığı.

 d.1) İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bölümü 
koordinasyonunda insan 
ticareti ile mücadele 
alanında çalışan 
bakanlıkların yıllara göre 
toplantı sayısı.

İçişleri Bakanlığı

Stratejik Hedef 1: 
Koordinasyon 
Yapıları

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

Hedef 1.1

Faaliyet Göstergeler Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
çizelgesi

Sorumlu

İnsan ticareti ile mücadele alanında çalışan bakanlıkları koordine etmek 
ve STÖ’lerin danışma süreçlerine ve veri ve bilgi alışverişine katılımını 
sağlamak.
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   STÖ, kamu kurumu ve 
uluslararası orgütlerin 
haritalandırılma 
çalışmasını her yıl 
güncellemek

   Proje/önlemlerin 
haritalandırılmasını her 
yıl güncellemek

   10 adet Mutabakat 
Anlaşmasının 
imzalanması

e) İnsan ticaretiyle 
mücadele alanında 
çalışan STÖ, kamu 
kurumu ve uluslararası 
örgütlerin listesini 
haritalandırmak ve 
dağıtmak.

f) İnsan ticareti ile 
mücadele alanında 
uygulanan projelerin/ 
önlemlerin listesinin 
haritalandırılması ve 
yayılması.

a) Farklı aktörler arasında 
Mutabakat Anlaşması 
hazırlanması, örneğin: 
İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bölümü ve 
Çalışma Gruplarına 
katılan STÖ’ler / Çalışma 
Gruplarına katılan ve ilgili 
yasanın uygulanması 
için bakanlıklarda yer 
alan STÖ’ler / İnsan 
Ticaretiyle Mücadele 
Bölümü ve Hukuk Dairesi. 
(Başsavcılık)

e.1) İnsan ticareti ile 
mücadele alanında 
çalışan STÖ’lerin, 
bakanlıkların ve 
Uluslararası Kuruluşların 
düzenli olarak 
güncellenen listesi.

f.1) Kuruluş türüne 
göre (Bakanlıklar, 
STÖ’ler, Uluslararası 
Kuruluşlar) insan ticareti 
ile mücadele alanında 
uygulanan projelerin 
/ önlemlerin düzenli 
olarak güncellenen 
listesi.

a.1) Farklı aktörler 
arasında Mutabakat 
Anlaşması imzalanması, 
örneğin: İçişleri 
Bakanlığı / İnsan 
Ticaretiyle Mücadele 
Bölümü ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı; İçişleri 
Bakanlığı / İnsan 
Ticaretiyle Mücadele 
Bölümü ve Başsavcılık; 
STÖ’ler ve İçişleri 
Bakanlığı / İnsan 
Ticaretiyle Mücadele 
Bölümü; STÖ’ler ve 
polis.

Faaliyet Göstergeler Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
dilimi

Sorumlu

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.

Yürütmenin 
1’inci yılı

İçişleri Bakanlığı 
/ STÖ’ler / 
Başsavcılık
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Yürütmenın 
1’inci yılının ilk 
yarıyılı

Yürütmenin 
2’nci yılı

   12 toplantı 
düzenlenmesi 
(ayda 2 kez)

   Yasa tasarısını 
tartışmak ve 
onaylanması 
için lobi yapmak 
amacıyla KKTC 
Cumhuriyet Meclisi 
milletvekilleriyle en 
az 4 etkinlik / toplantı 
düzenlenmesi.

a) Palermo Protokolü 
ve Avrupa Konseyi 
İnsan Ticaretine Karşı 
Eylem Sözleşmesi 
uyarınca insan ticareti 
suçunu tanımlayan ve 
mağdur haklarına dair  
(diğer hususların yanı 
sıra düşünme süresi, 
mağdurun ceza adalet 
sistemine katkısından 
bağımsız olarak geçici 
ikamet durumu, sosyal, 
tıbbi, psikolojik ve hukuki 
tavsiye ve/veya yardım 
sağlanması, yasal temsil, 
tazminat programlarına 
erişim ve tazminat hakkı, 
misillemeden korunma, 
barınma, güvenli ve 
gönüllü geri dönüş) 
hükümler içeren yasanın 
tasarlanması.

b) İnsan ticareti ile 
mücadeleye ilişkin 
yasa tasarısının onay 
için KKTC Cumhuriyet 
Meclisi’ne sunulması 
ve lobicilik çalışmaları 
yapılması. 

a.1)  Yasal Tasarısının 
Hazırlanması İçin 
Çalışma Grubunun 
Kurulması

 b.1) Hazırlanan 
mevzuat, Palermo 
Protokolü ve Avrupa 
Konseyi İnsan 
Ticaretine Karşı 
Eylem Sözleşmesi’ne 
uygundur; mağdurlara 
ve potansiyel insan 
ticareti mağdurlarına 
hakların sağlanmasını 
içerir; ceza adaleti 
usullerinde işbirliği 
prosedürleri ve daha 
fazla verimlilik için 
çerçeve sağlar; temel 
göçmen haklarının 
sağlanmasını içerir.

İnsan Ticareti 
ile Mücadele 
Komisyonu / 
Çalışma grupları 
ve STÖ İrtibat 
Birimi

Stratejik Hedef  2: 
Yasal ve 
düzenleyici çerçeve

İnsan ticareti mağdurlarını korumak ve insan ticaretiyle mücadele etmek için 
gerekli mevzuat ve düzenlemeleri oluşturmak.

Hedef 2.1

Faaliyet Göstergeler Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
dilimi

Sorumlu

İnsan ticaretine karşı uluslararası / AB belgelerine ve uluslararası / AB insan 
hakları standartlarına uygun göç ve insan ticareti ile mücadele mevzuatı 
oluşturmak.
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   Yasa Tasarısının 
Hazırlanması için 
Çalışma Grubunun 
Kurulması 

   6 toplantı 
düzenlenmesi 
(ayda 2 kez)

   Yasa tasarısını 
tartışmak ve onayı 
için lobi yapmak 
amacıyla KKTC 
Cumhuriyet Meclisi 
milletvekilleriyle 1 
etkinlik / toplantı 
düzenlenmesi.

   Yasa tasarısının 
hazırlanmasını 
desteklemek için ceza 
adaleti uzmanlarının 
istihdam edilmesi

   Yasa tasarısını 
tartışmak ve onayı 
için lobi yapmak 
amacıyla KKTC 
Cumhuriyet Meclisi 
milletvekilleriyle en 
az 4 etkinlik / toplantı 
düzenlenmesi

   Yasa tasarısının 
hazırlanmasını 
desteklemek için 
Uluslararası Koruma 
ve Mülteci Hakları 
Uzmanlarının istihdam 
edilmesi 

   Yasa Tasarısını 
tartışmak için 3 
toplantı / çalıştay 
düzenlenmesi

   Yasa Tasarısını 
tartışmak için 3 
toplantı / çalıştay 
düzenlenmesi

c) "İnsan Ticareti 
Mağdurları Fonu"na  
dair bir yasa tasarısı 
oluşturmak. Fon için olası 
kaynaklar: devlet bütçesi, 
tacirin el konulan kar ve 
varlıkları, çalışma izni 
ücretleri/sigorta vb.25

d) "İnsan Ticareti 
Mağdurları Fonu"nu 
oluşturan yasa tasarısını 
Meclise göndermek 
ve onayı için lobicilik 
yapmak.

e) Ceza adaleti alanında 
işbirliği için yasa tasarısı 
hazırlamak (insan 
ticaretinde kullanılan 
nesnelere ve elde edilen 
kazançlara el koymak 
için temel oluşturmak, 
proaktif araştırma 
teknikleri için başvuru 
yapmak, ortak araştırma/
uluslararası işbirliği için 
"yasal belgeler").

f) Ceza adaleti iş birliğine 
ilişkin yasa tasarısının 
onay için KKTC Meclisi’ne 
ve lobiye sunulması.

g) Uluslararası koruma ve 
mülteci hakları üzerine, 
insan hakları merkezli 
yaklaşıma sahip yasa 
tasarısı hazırlamak.

c.1) Yasa tasarısı 
hazırlanması.

d.1) Mevzuatın 
düzenlenmesi.

e.1) Yasa tasarısı 
hazırlanması.

f.1) Ceza Adaleti İşbirliği 
Yasal Çerçevesinin 
düzenlenmesi.

g.1) Yasa tasarısı 
hazırlanması.

Yürütmenin 
1’inci yılının ilk 
yarıyılı

Yürütmenin 
2’nci yılı

Yürütmenin 
2’nci yılı

3’üncü yıl

Yürütmenin 
1’inci yılının ilk 
yarıyılı

25Bu "potansiyel kaynaklar" listesi örnek niteliğindedir, kapsamlı değildir. Yasa, İnsan Ticareti Mağdurları Fonu'nun yeterli 
kaynaklarını tanımlayacaktır.
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Faaliyet Göstergeler Zaman 
çizelgesi

Sorumlu

   Yasa tasarısını 
tartışmak ve onayı 
için lobi yapmak 
amacıyla KKTC 
Cumhuriyet Meclisi 
milletvekilleriyle en 
az 4 etkinlik / toplantı 
düzenlenmesi

   İş Yasası değişiklik 
önerisinin hazırlanması

   Yasa tasarısını 
tartışmak için 3 
toplantı / çalıştay 
düzenlenmesi

   Yasa tasarısını 
tartışmak ve onayı 
için lobi yapmak 
amacıyla KKTC 
Cumhuriyet Meclisi 
milletvekilleriyle en 
az 4 etkinlik / toplantı 
düzenlenmesi

h) Uluslararası koruma 
ve mülteci haklarına 
ilişkin yasa tasarısının 
onay için KKTC Meclisi’ne 
göndermek ve lobicilik 
çalışmalarının yapılması. 

a) İş bulma kurumlarının, 
işe alım standartları 
temelinde ve insan 
haklarına saygılı olacak 
şekilde çalışmalarını 
sağlamak amacıyla  
22/1992 sayılı İş 
Yasası’na değişiklik 
yapmak.

b) Zorla çalıştırma, emek 
sömürüsü ve işgücü 
piyasası düzenlemeleri, 
özel iş bulma kurumları 
ve iş bulma sektörü 
düzenlemeleri dahil 
olmak üzere, iş bulma 
kurumlarının istismarcı 
pratikleriyle, ceza ve iş 
adaletine uygun olarak 
mücadele etmek için yasa 
tasarısı oluşturmak.

c) Zorla çalıştırma, emek 
sömürüsü ve iş bulma 
kurumlarının istismarcı 
pratikleriyle mücadele 
etmek için hazırlanan 
yasa tasarısını KKTC 
Meclisi’ne göndermek 
ve onay için lobicilik 
yapmak.

h.1) Uluslararası koruma 
ve mülteci haklarıyla 
ilgili yasa tasarısının 
düzenlenmesi.

a.1) Hazırlanan mevzuat, 
özel istihdam büroları 
ve işe alım sektörünün 
düzenlenmesi ve takip 
edilmesine ilişkin 
kuralları içermektedir.

b.1) Hazırlanan 
mevzuat, zorla 
çalıştırma ve işgücü 
sömürüsüyle mücadele 
etmek için işgücü 
piyasasının kapsamlı 
bir şekilde izlenmesine 
ve kontrolüne izin 
vermektedir.
b.2) Hazırlanan 
mevzuat, insan ticareti 
ve göçmenlere karşı 
diğer sömürü biçimleri 
bağlamında zorla 
çalıştırma, işgücünün 
sömürülmesi ve işe alma 
kurumlarının istismar 
edici uygulamalara karşı 
etkili cezai ve iş adaleti 
tepkilerini içermektedir.

c.1) Zorla çalıştırma, 
işgücü sömürü ve işe 
alma kurumlarının 
istismar edici 
uygulamalarına karşı 
yasa tasarısının 
düzenlenmesi.

Yürütmenin 
1’inci yılı

Yürütmenin 
2’nci yılı

Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı

Yürütmeyi takip 
hedefleri

Hedef 2.2 Adil çalışma, adil istihdam ve istismar amaçlı işe alımla mücadele ile ilgili 
uluslararası ilke ve yönetmeliklere uygun mevzuat oluşturmak.
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Yürütmenin 
1’inci yılı

Yürütmenin 
2’nci yılı

Yürütmenin 
2’nci yılı

   İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bilgi ve 
Araştırma Birimi 
kuruldu ve faaliyete 
geçti.

   10 adet Mutabakat 
Anlaşması imzalandı

   Gerçek bilgi alışverişi 
sisteminde değişiklik 
ve revizyonun 
tartışılması ve 
onaylanması

a) İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bölümü 
bünyesinde bir İnsan 
Ticareti ile Mücadele 
Bilgi ve Araştırma Birimi 
kurulması.

a) Bilgi paylaşımı akışı 
konusunda anlaşan 
ve insan ticaretiyle 
mücadele aktörleri 
olan kamu kurumları 
ve STÖ'ler arasında 
Mutabakat Anlaşması 
hazırlamak

b) Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
ile İçişleri Bakanlığı 
arasında bilgi alışverişi 
için çevrimiçi sistemde 
değişiklik / revizyon 
ve mevcut anlaşmanın 
genişletilmesi.

a.1) İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bilgi ve 
Araştırma Birimi kuruldu 
ve faaliyete geçti.

a.1) Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile 
İçişleri Bakanlığı’na 
bağlı Muhaceret Dairesi 
arasında Mutabakat 
Anlaşması.
a.2) Bakanlıkların 
ve STÖ’lerin insan 
ticaretiyle mücadele 
eden farklı aktörleri 
arasında bilgi alışverişi 
için Mutabakat 
Anlaşması.

b.1) Değişiklik 
tasarısının hazırlanması
b.2) Mevcut çevrimiçi 
sistemde bilgi alışverişi 
için düzenlemelerin 
yapılması.

İçişleri Bakanlığı

İnsan Ticareti ile 
Mücadele Bilgi 
ve Araştırma 
Birimi

İnsan Ticareti 
ile Mücadele 
Bilgi ve 
Araştırma Birimi 
/ Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı

Stratejik Hedef  3: 
Bilgi yönetimi ve 
araştırma

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

Hedef  3.1

Faaliyet

Faaliyet

Göstergeler

Göstergeler

Yürütmeyi takip 
hedefleri

Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
dilimi

Zaman 
dilimi

Sorumlu

Sorumlu

Merkezi düzeyde insan ticaretiyle ilgili bilgi ve verilerin toplanması, analizi 
ve dağıtımı için merkezi bir kurum oluşturmak.

Hedef  3.2 İnsan ticaretiyle mücadele politikalarından sorumlu kamu kurumları ve 
STÖ'ler arasındaki bilgi paylaşımını kurumsallaştırmak.
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Faaliyet Göstergeler Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
dilimi

Sorumlu

   Dört adet yıllık 
raporun hazırlanması

   3 araştırma 
yapılması

a) En güncel 
(ve erişilebilir) insan 
ticareti verileriyle Yıllık 
Raporlar hazırlamak.

b) KKTC'de farklı yönlere 
odaklanarak (önceliklere 
göre kararlaştırılacaktır) 
İnsan Ticareti Konusunda 
Araştırma Yapmak.

a.1) KKTC'de insan 
ticaretiyle mücadele 
alanında faaliyet 
gösteren STÖ’ler ve 
bakanlıklar arasında 
veri gizliliği endişelerine 
saygı duyarak düzenli 
bilgi alışverişi için bir 
aracın varlığı.
a.b) Yerel araştırma 
bütçesinin yüzdesi 
insan ticareti konularıyla 
ilgili araştırmalara yıllık 
olarak harcanması.

b.1) Araştırmacıların 
Görev Tanımları 
hazırlanması.
b.2) Araştırma Raporları.
b.3) İnsan ticareti 
konularına ilişkin 
araştırma projelerinin 
toplam mali hacmi.

Yürütmenin 
2’nci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
1’inci ve 5’inci 
yılları

İnsan Ticareti 
ile Mücadele 
Bilgi ve 
Araştırma 
Birimi

İnsan 
Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü

Hedef  3.3 İnsan ticaretiyle mücadelenin tüm alanlarına ilişkin araştırma ve çalışmaları 
artırmak / güçlendirmek.
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Yürütmenin 
2’nci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
1’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
1’inci ve 5’inci 
yılları

   Her yürütme yılı için 
bir tane olmak üzere 
dört Kaynak Planının 
hazırlanması

   İnsan ticaretiyle 
mücadele politikalarına 
/ eylemlerine yatırım 
yapan bakanlıkların 
yıllık bütçesinin %2'si

   Bakanlıkların olağan 
faaliyetleri sırasında 
aldıkları ücretlerin 
(çalışma izinleri, 
sigorta ücretleri, 
mahkeme cezaları 
vb.) %0,5'inin “İnsan 
Ticareti Mağdurları 
Fonu”na tahsis 
edilmesi.

a) İnsan Ticareti ile 
Mücadele Stratejisi 
ve Eylem Planının 
uygulanması için kaynak 
planının hazırlanması.

a) İnsan ticaretiyle 
mücadele politikalarında/
eylemlerine kaynak 
sağlamak için 
İnsan Ticareti ile 
Mücadele Komisyonu 
temsilcilerinin, kamu 
kurumları bütçelerindeki 
düzenlemelere katkı 
sağlamasını teşvik etmek.

a) “İnsan Ticareti 
Mağdurları Fonu” için 
kaynak tahsis edilmesi.

a.1) İnsan Ticareti ile 
Mücadele stratejisinin 
ve Eylem Planının 
uygulanması için yıllık 
olarak güncellenen 
toplam kaynak planının 
varlığı.

a.1) Her bakanlık 
tarafından insan 
ticaretiyle mücadele 
çalışmaları çerçevesinde 
üstlenilen faaliyetlere 
harcanan normal 
bütçenin yıllık yüzdesi.

a.1) Tahsis edilen 
kaynaklarla  İnsan 
Ticareti Mağdurları 
Fonu'nun oluşturulması.
a.2) Her bakanlık 
tarafından insan 
ticaretiyle mücadele 
çalışmaları çerçevesinde 
üstlenilen faaliyetler için 
yıllık özel finansman 
miktarı.

İnsan Ticareti 
ile Mücadele 
Komisyonu / 
Bakanlıklar

Bakanlıklar / 
İnsan Ticareti 
ile Mücadele 
Komisyonu 

Bakanlıklar / 
İnsan Ticareti 
ile Mücadele 
Komisyonu

Stratejik Hedef  4: 
Kaynak ve bütçe 
mobilizasyonu

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

Hedef  4.1.

Faaliyet

Faaliyet

Faaliyet

Göstergeler

Göstergeler

Göstergeler

Yürütmeyi takip 
hedefleri

Yürütmeyi takip 
hedefleri

Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
dilimi

Zaman 
dilimi

Zaman 
dilimi

Sorumlu

Sorumlu

Sorumlu

İnsan Ticaretiyle Mücadele Strateji ve Eylem Planlarının yürütmesı için 
toplam harcamayı gözden geçirmek.

Hedef 4.2.

Hedef  4.3

Farklı kamu kurumlarının bütçelerinde Eylem Planı'nın uygulanmasına 
ayrılacak kaynakları artırmak.

Eylem Planının çeşitli bakanlıklar tarafından uygulanması için özel 
finansmanı artırmak.

43

KKTC İnsan Ticaretiyle Mücadele 
Eylem Planı ve Takip Planı



Faaliyet

Faaliyet

Göstergeler

Göstergeler

Yürütmeyi takip 
hedefleri

Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
dilimi

Zaman 
dilimi

Sorumlu

Sorumlu

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

   Taslak İş Tanımının 
hazırlanması

a) Uluslararası 
bağışçıların finansmanı 
için insan ticaretiyle 
mücadele proje 
önerilerinin hazırlanması.

a) Eylem Planını gözden 
geçirme, izleme ve 
ayarlama yetkisine sahip 
İçişleri Bakanlığına 
bağlı İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Komisyonu 
için Görev Tanımı 
hazırlanması.

a.1) Uluslararası 
bağışçılar tarafından 
insan ticaretiyle 
mücadele çalışmaları 
çerçevesinde üstlenilen 
faaliyetler için yıllık 
finansman miktarı.

a.1) Diğerlerinin yanı 
sıra Strateji ve Eylem 
Planını gözden geçirme, 
izleme ve ayarlama 
yetkisi ile hazırlanan 
Komisyon Görev 
Tanımları;
a.2) Yazılı inceleme, 
takip ve değerlendirme 
raporlarının mevcut 
olduğu Eylem 
Planı kapsamında 
gerçekleştirilen 
faaliyetlerin yüzdesi;
a.3) Stratejinin ve Eylem 
Planının en az iki yılda 
bir yazılı olarak gözden 
geçirilmesi
.

Yürütmenin 
1’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin ilk 
yarıyılı

STÖ’ler

İnsan Ticareti 
ile Mücadele 
Komisyonu

Stratejik Hedef 5: 
İnceleme, takip ve 
değerlendirme

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

Hedef  4.4 Eylem Planının uygulanması için uluslararası bağışçılar tarafından sağlanan 
finansmanı artırmak.

Hedef  5.1
İnsan Ticareti ile Mücadele Stratejisi ve Eylem Planının düzenli olarak 
gözden geçirilmesini, takibini ve değerlendirilmesini sağlamak ve gerekli 
düzenlemeleri yapmak.
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Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

3’üncü ve 5’inci 
yıllar

   Hazırlanan Dört Takip 
ve Değerlendirme 
Raporu

   Eylem Planının İki 
Revizyonu

b) Eylem Planının 
uygulanmasına 
ilişkin yıllık izleme ve 
değerlendirme raporları 
hazırlamak.

c) Eylem Planı'nı gözden 
geçirmek.

b.1) Hazırlanan Yıllık 
Takip ve Değerlendirme 
Raporu.

c.1) Yürütülen Eylem 
Planının revizyonu.

ÖNLEME

Yürütmenin ilk 
yarıyılı

   Yürütme yılı 
başına en az bir 
farkındalık yaratma 
kampanyasıyla birlikte 
Eylem Planı taslağının 
hazırlanması

a) Hedeflenen gruba özel 
hazırlanmış kapsamlı 
farkındalık yaratma 
aktiviteleri bulunan, 
insan ticareti suçuyla 
ilgili bilgilere sahip, 
insan hakları temelli bir 
yaklaşıma ve toplumsal 
cinsiyet duyarlılığına 
sahip, hassas grupların 
güçlendirilmesini teşvik 
eden bir Farkındalık 
Yaratma Yol Haritası 
hazırlamak.

a.1) İçişleri bakanlığına 
bağlı İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bölümü 
tarafından diğer 
bakanlıklar, STÖ’ler, 
Sendikalar ile koordineli 
olarak yürütülen 
farkındalık yaratma ve 
eğitim faaliyetlerinin 
sayısı.

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
Sendikalar

Stratejik Hedef  1: 
Farkındalık 
Yaratma ve Eğitim

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

Hedef  1.1

Faaliyet Göstergeler Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
dilimi

Sorumlu

Hassas gruplarla çalışan kamu kurumları ve STÖ'ler gibi temel paydaşlar ile 
genel halkın insan ticareti konusunda farkındalığını artırmak.
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   4 adet farkındalık 
artırma kampanyası / 
her yürütme yılı için bir 
adet

   4000 katılımcı ile 
anket örneği

   Yürütme yılı başına 
bir eğitim

c) Kamu kurumları ve 
STÖ çalışanlarında 
insan ticareti bilgisini 
ölçmek ve farkındalık 
kampanyalarının 
etkisini izlemek için 
anket çalışması 
gerçekleştirmek.

d) Önleme ve mağdur 
tespiti ile destek olma 
ve vakaları temsil 
etme konularında 
İnsan Ticaretiyle ilgili 
farkındalığı artırmak 
için medyaya eğitim 
gerçekleştirmek.

b.1) İnsan ticareti 
hakkında bilgi isteyen 
Destek Hatlarına yapılan 
çağrıların sayısı;
b.2) İçişleri bakanlığına 
bağlı İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bölümüne, 
Yardım Hatları 
ve STÖ’ler gibi 
çeşitli kanallardan 
yönlendirilen vakaların / 
potansiyel mağdurların 
sayısı;
b.3) İçişleri bakanlığına 
bağlı polis ve/veya İnsan 
Ticaretiyle Mücadele 
Bölümü tarafından resmi 
olarak tespit edilen vaka 
sayısı.

c.1) Bakanlıklarda, 
STÖ’lerda ve 
Sendikalarda hassas 
gruplarla çalışan 
kişiler arasında insan 
ticaretini tanımlayabilen 
ve insan ticaretinin 
ana amaçlarını 
belirleyebilenlerin 
yüzdesi.

d.1) Medyada çalışan 
eğitilen kişi sayısı.

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

b) Şu grupları hedefleyen 
Farkındalık Kampanyaları 
oluşturmak26:
   Genel halk
   Aileler
   Çocuklar
   Kamu kurumları
İnsan ticaretiyle 
mücadele, mülteci ve 
göçmen hakları ile ilgili 
çalışan STÖ'ler.

26Bu liste örnek niteliğindedir, ayrıntılı değildir. Uygulama sırasında paydaşlar özellikle hangi grupları hedef alacaklarına karar vermelidir.
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Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

   2 farkındalık yaratma 
kampanyasının 
gerçekleştirilmesi / 
her 2 yürütme yılında 
bir gerçekleştirilecek

   Anket örneklemi: 
Hassas gruplardan 
2000 katılımcı

a.1) İnsan ticaretini 
tanımlayabilen ve 
insanların ticaretinin 
ana amaçlarını 
adlandırabilen, 
destek programları 
kapsamındaki hassas 
durumdaki göçmenlerin, 
mültecilerin, uluslararası 
öğrencilerin, 
seks işçilerinin, 
LGBTİ'lerin, tespit 
edilen mağdurların ve 
potansiyel mağdurların 
yüzdesi.

b.1) Hassas gruplar 
içerisinde, insan 
ticaretini tanımlayabilen 
ve insanların insan 
ticaretine maruz 
kalmasının ana 
sebeplerini açıklayabilen 
kişilerin yüzdesi.

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
Sendikalar

Üniversiteler/ 
Bağımsız 
Araştırma 
enstitüleri

Hedef  1.2

Faaliyet Göstergeler Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
dilimi

Sorumlu

İnsan ticareti riskine karşı hassas grupların farkındalığını artırmak.

27Bu liste örnek niteliğindedir, ayrıntılı değildir. Uygulama sırasında paydaşlar özellikle hangi grupları hedef alacaklarına karar vermelidir.

a) Şu grupları hedefleyen 
Farkındalık Kampanyaları 
gerçekleştirmek27: 
   Hassas konumdaki 
göçmenler
   Mülteciler
   Uluslararası öğrenciler 
   Hostes, dansçı, barmaid 
(eğlence sektörü)
   Seks işçileri
   LGBTI+
   Saptanan mağdurlar ve 
destek programlarımdaki 
potansiyel mağdurlar.

b) Hassas gruplarda 
insan ticareti bilgisini 
ölçmek ve farkındalık 
kampanyalarının 
etkisini izlemek için 
anket çalışması 
gerçekleştirmek.
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   ●8 (yılda iki) 
eğitim faaliyeti 
gerçekleştirilmesi / 
yürütme yılı başına

   50.000 adet 
bilgilendirici broşürün 
yayınlanması / 
Yürütme yılı başına 
10.000 adet / 
E-broşürler

b) Giriş noktalarında/
sınır kontrollerinde ve 
ilgili kamu hizmetlerinde 
(sağlık merkezleri, polis 
karakolları, çalışma 
ve sosyal güvenlik 
destek birimlerinde) 
göçmen hakları ve insan 
ticareti (göstergeler ve 
mağduriyet durumunda 
yapılacaklar) konularında 
bilgi içeren materyal 
üretmek. Materyaller 
farklı dillerde (İngilizce, 
Rusça, Fransızca, Arapça, 
Filipince, Bengalce, 
Kürtçe, Ürdü, Hintçe, 
Vietnamca) üretilmesi .

b.1 ve c.1) Üretilen, 
dağıtılan bilgilendirici 
materyallerin giriş 
noktalarında / sınır 
kontrolünde ve en ilgili 
kamu hizmetlerinde 
bulunması. (örneğin 
sağlık alanları, polis 
merkezleri, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve destek 
birimleri)

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
Bakanlıklar/ 
STÖ’ler / 
Sendikalar / 
Üniversiteler

Faaliyet Göstergeler Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
dilimi

Sorumlu

Stratejik Hedef  2: 
Hassasiyeti 
azaltmak

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

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

a) Göçmen hakları, 
göçmenlerin çalışma 
hakları, insan ticaretini 
önleme yöntemleri, insan 
ticareti göstergeleri ve 
mağduriyet durumunda 
alınacak önlemler üzerine 
eğitim aktivitelerini 
hassas gruplarda (hassas 
konumdaki göçmenler, 
mülteciler, sığınmacılar, 
refakatsiz göçmen 
çocukları, seks işçileri, 
uluslararası öğrenciler ve 
LGBTİ+ bireyler) teşvik 
etmek.

a.1) Bakanlıklar, STÖ’ler, 
Sendikalar, Üniversiteler 
tarafından hassas 
grupları hedefleyen 
eğitim faaliyetlerinin 
sayısı – hassas 
durumdaki göçmenler, 
mülteciler, seks işçileri, 
uluslararası öğrenciler 
ve LGBTİ.
a.2) Bakanlıklar, 
STÖ’ler, Sendikalar ve 
Üniversiteler tarafından 
hassas grupları 
hedefleyen, yasal göç 
programlarını teşvik 
eden ve düzensiz göç 
kanallarının risklerini 
açıklayan farkındalık 
yaratma faaliyetlerinin 
sayısı.
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   50.000 adet 
bilgilendirici broşürün 
yayınlanması / 
Yürütme yılı başına 
10.000 adet

   Anket örneklemi: 
Hassas gruplardan 
2000 katılımcı

   4 farkındalık yaratma 
kampanyasının 
gerçekleştirilmesi / 
her 2 yürütme 
yılında bir kez 
gerçekleştirilecek

d.1) Diğerlerinin yanı 
sıra KKTC'deki iş 
tekliflerinin meşruiyetini 
doğrulama, göçmen ve 
işçi hakları gibi önleyici 
tedbirler hakkında bilgi 
sahibi olan hassas grup 
- hassas göçmenler, 
mülteciler, seks işçileri, 
uluslararası öğrenciler 
ve LGBTİ+'lar - 
üyelerinin yüzdesi.

a.1) Kadınlara, 
LGBTİ'lere, göçmenlere 
ve mültecilere yönelik 
ayrımcılıkla mücadele 
eden Bakanlıklar, 
STÖ’ler, Sendikalar ve 
Üniversiteler tarafından 
kamusal söylemi 
değiştirmek ve nefret 
söylemine karşı koymak 
için yürütülen farkındalık 
yaratma faaliyetlerinin 
sayısı.

Bakanlıklar/ 
STÖ’ler / 
Sendikalar / 
Üniversiteler

Üniversiteler/ 
Bağımsız 
Araştırma 
enstitüleri

Bakanlıklar/ 
STÖ’ler / 
Sendikalar / 
Üniversiteler

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Faaliyet Göstergeler

c) Yukarıda 
detaylandırılan 
bilgilendirici materyalleri, 
hassas grupların dolaşım 
yerleri hedeflenecek 
şekilde dağıtmak.

d) Önleyici tedbirlerle 
ilgili bilgileri  (örneğin iş 
tekliflerinin meşruiyetinin 
doğrulanması ihtiyacı, 
KKTC'de göçmen ve işçi 
hakları , insan ticareti 
göstergeleri, mağduriyet 
durumunda ne yapılması 
gerektiği) ve hassas 
gruplar arasında eğitim 
faaliyetleri ve bilgilendirici 
materyallerin etkinliğini 
ölçmek için anket 
yapılması.

a) Kadınlara, LGBTİ+'lara, 
göçmenlere ve 
mültecilere karşı kamusal 
söylemin değiştirilmesi 
ve nefret söylemine 
karşı mücadeleyi teşvik 
etmek için halka yönelik 
Farkındalık Yaratma 
Kampanyalarının 
yapılması.

Hedef  2.2 Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadınlar, LGBTİ+'lar, göçmenler ve 
mültecilere yönelik ayrımcılığı azaltmak.

Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
dilimi

Sorumlu
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   4 eğitim faaliyetinin 
gerçekleştirilmesi / 
Yürütme yılı başına bir 
adet

   50.000 adet 
bilgilendirici broşürün 
yayınlanması / 
Yürütme yılı başına 
10.000 adet / 
E-broşürler

b) Giriş noktalarında/
sınır kontrollerinde ve 
ilgili kamu hizmetlerinde 
(sağlık merkezleri, polis 
karakolları, çalışma ve 
sosyal güvenlik destek 
birimlerinde), yasal göç 
planları ve düzensiz göç 
kanallarının riskleriyle 
ilgili bilgiler içeren ve 
seks işçileri, hostesler, 
kadın bar servis 
elemanları, dansçılar, 
farklı sektörlerde çalışan 
mevsimlik göçmen işçileri 
hedefleyen, broşürler 
üretmek. Materyaller 
farklı dillerde (İngilizce, 
Rusça, Fransızca, Arapça, 
Filipince, Bengalce, 
Kürtçe, Ürdü, Hintçe, 
Vietnamca) üretilecektir.

c) Çeşitli sektörlerdeki 
seks işçilerinin, 
hosteslerin, barmaidlerin, 
dansçıların, mevsimlik 
göçmen işçilerin dolaşım 
yerlerini hedefleyerek 
yukarıda ayrıntılı olarak 
açıklanan bilgilendirici 
materyallerin dağıtılması.

b.1) ve c.1) Üretilen, 
dağıtılan bilgilendirici 
materyallerin giriş 
noktalarında / sınır 
kontrolünde ve en ilgili 
kamu hizmetlerinde 
bulunması. (örneğin 
sağlık alanları, polis 
merkezleri, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve destek 
birimleri)

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü /
 İçişleri 
Bakanlığına 
bağlı Muhaceret 
Dairesi / 
Sendikalar

Bakanlıklar/ 
STÖ’ler / 
Sendikalar / 
Üniversiteler

Faaliyet Göstergeler Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
dilimi

Sorumlu

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

a) Çeşitli sektörlerdeki 
seks işçilerini, hostesleri, 
barmaidleri, dansçıları, 
mevsimlik göçmen 
işçileri hedef alan, yasal 
göç programlarını ve 
düzensiz göç kanallarının 
riskleri hakkında bilgileri 
yaymak amacıyla eğitim 
faaliyetlerinin teşvik 
edilmesi.

a.1) Diğerlerinin yanı 
sıra, seks işçilerini, 
hostesleri, barmaidleri, 
dansçıları, çeşitli 
sektörlerden mevsimlik 
göçmen işçileri hedef 
alan ve yasal göç 
programlarını teşvik 
etmek ve düzensiz 
göç kanallarının 
riskleri hakkında bilgi 
yaymak amacıyla 
Bakanlıklar, Sendikalar 
ve STÖ’ler tarafından 
gerçekleştirilen 
farkındalık yaratma 
faaliyetlerinin sayısı.
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   Yol Haritası 
taslağının 
hazırlanması.

   En az 50 yeni 
çalışma müfettişinin 
işe alınması 

   Yürütmenın her 
yılında 200 iş denetimi 
gerçekleştirmek. 

   Yürütme yılı başına
 4 eğitim

b) Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı için 
çalışan çalışma dairesi 
müfettişlerinin sayısını 
artırmak.

c) Sömürünün sıklıkla 
gerçekleştiği inşaat, 
eğlence ve tarım 
sektörü başta olmak 
üzere özel sektörde 
yapılan iş denetimlerini 
gerçekleştirmek ve 
sayılarını artırmak.

a) Sınır yönetimi, 
sınır görevlileri ve iş 
denetimcileri insan 
ticareti konusunda 
eğitim çalışması (insan 
ticareti göstergeleri, 
inceleme ve yönlendirme 
mekanizmaları)  
gerçekleştirmek.

b.1) Sınırda tespit 
edilen insan ticareti 
mağdurlarının sayısı
b.2) Sınırda tutuklanan 
insan taciri sayısı.

c.1) Zorla çalıştırmayla 
mücadele amacıyla 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
ve yeni kurulan Birim 
tarafından özel sektörde 
gerçekleştirilen çalışma 
teftişlerinin sayısı;
c.2) Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından 
işçi haklarının ihlali 
nedeniyle uygulanan 
para cezalarının ve 
tespit edilen mevcut / 
potansiyel insan ticareti 
mağdurlarının sayısı.

a.1) İnsan ticareti 
konusunda sınır 
yönetimi, muhaceret 
görevlileri ve çalışma 
müfettişlerine verilen 
eğitim sayısı.
a.2) Sınırda tespit 
edilen insan ticareti 
mağdurlarının sayısı
a.3) Sınırda tutuklanan 
insan taciri sayısı.

Yürütmenin 
1’inci yılı

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
2’nci yılı

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
İçişleri 
Bakanlığına 
bağlı Muhaceret 
Dairesi

Faaliyet

Faaliyet

Göstergeler

Göstergeler

Yürütmeyi takip 
hedefleri

Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
dilimi

Zaman 
dilimi

Sorumlu

Sorumlu

Stratejik Hedef  3: 
İdari Tedbirler ve 
Sınır Yönetimi

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

Hedef 3.1 İşgücü piyasasının düzenli kontrolünü ve takibini iyileştirmek ve yürütmek.

Hedef  3.2 Potansiyel insan ticareti vakalarını, mağdurlarını ve faillerini sınırda 
saptayabilme kapasitesini geliştirmek.

a) KKTC'de zorla 
çalıştırmaya (emek 
sömürüsü amaçlı insan 
ticareti) yönelik insan 
ticaretiyle mücadele için 
Yol Haritası taslağının 
hazırlanması.

a.1) Yol Haritası 
taslağının hazırlanması.
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MAĞDUR VE MAĞDUR-TANIKLAR IÇIN DESTEK VE KORUMA ÖNLEMLERİ

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
3’üncü yılı

Yürütmenin 
1’inci yılı

   Yürütme yılı başına 
2 eğitim

   Eylem planının 
yürütmesının 3. yılına 
kadar bakanlıkların 
eğitim müfredatında 
“insan ticareti” 
konusunun yer alması

   İlk yürütme yılının 
sonuna kadar SÇP'lerin 
dağıtılması

a) PGM, Hukuk Dairesi 
(Başsavcılık) ve 
bakanlıklarla insan 
ticareti (yasal çerçeve, 
göstergeler, yönlendirme 
yöntemleri, koruma 
programları ve mağdur 
hakları) eğitimleri 
düzenlenmesi.

b) Uluslararası insan 
hakları standartlarında 
ve iyi örneklere uygun 
biçimde, "insan ticareti" 
konusunu kamu 
kurumlarının eğitim 
müfredatına veya hizmet 
içi eğitimine dahil etmek.

c) Hassas gruplar 
içerisindeki kişiler 
arasında insan 
ticareti mağdurlarının 
tespit edilmesi ve 
yönlendirilmesi için 
Standart Çalışma 
Prosedürlerinin (SÇP'ler) 
hazırlanması ve 
yaygınlaştırılması.

d) Hassas gruplara 
mensup insan ticareti 
mağdurlarını saptama 
ve yönlendirme 
mekanizmaları için 
Standart Çalışma 
Prosedürleri konusunda 
eğitim gerçekleştirmek. 

a.1) PGM, Hukuk Dairesi 
(Başsavcılık) ve bakanlık 
görevlilerine insan 
ticareti konusunda 
verilen eğitim sayısı
a.2) Eğitim alan 
PGM, Hukuk Dairesi 
(Başsavcılık) ve bakanlık 
görevlilerinin sayısı.

b.1) Uluslararası insan 
hakları standartları 
ve en iyi örnekler 
doğrultusunda, 
bakanlıkların eğitim 
müfredatına insan 
ticareti konusunun dahil 
edilmesi.

c.1) İçişleri Bakanlığına 
bağlı İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bölümü 
tarafından hazırlanan 
ve PGM, Hukuk Dairesi 
(Başsavcılık) ve diğer 
bakanlıklar tarafından 
hassas gruplar 
içerisindeki insan 
ticareti mağdurlarının 
tespitine yönelik 
Standart Çalışma 
Prosedürlerinin (SÇP) 
uygulanması.

d.1) PGM, Hukuk 
Dairesi (Başsavcılık) ve 
bakanlıklar tarafından 
tespit edilen insan 
ticareti mağdurlarının 
sayısı.
d.2) Eğitim alan 
PGM, Hukuk Dairesi 
(Başsavcılık) ve bakanlık 
görevlilerinin sayısı.

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
Hukuk Dairesi 
(Başsavcılık) ve 
diğer bakanlıklar

Bakanlıklar / 
Hukuk Dairesi 
(Başsavcılık)

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü

Stratejik Hedef  1: 
Mağdur tanımlama 
sistemleri

KKTC'de insan ticareti mağdurlarının erken tespit edilmesini sağlamak.

Hedef  1.1

Faaliyet Göstergeler Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
dilimi

Sorumlu

1.1: PGM, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ve ilgili bakanlıkların her türlü insan 
ticareti mağdurlarını tespit etme yeteneğini geliştirmek.
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   Yürütme yılı başına 1 
eğitim

   Yürütmenin 1. 
yılına kadar 10.000 
kılavuzun basılması ve 
dağıtılması

b) Mağdurların 
Tanımlanmasına İlişkin 
Kılavuzların hazırlanması 
ve STÖ’lera, özel 
sektöre ve üniversitelere 
dağıtılması.

b.1) İçişleri Bakanlığına 
bağlı İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bölümü 
tarafından hazırlanan 
ve STÖ’ler, özel sektör 
ve üniversiteler 
tarafından uygulanan 
hassas gruplarda insan 
ticareti mağdurlarının 
yönlendirilmesine ilişkin 
kılavuzun varlığı.
b.2) STÖ’ler, özel 
sektör ve üniversiteler 
tarafından PGM, Hukuk 
Dairesi (Başsavcılık) 
ve bakanlıklara 
yönlendirilen insan 
ticareti mağdurlarının 
sayısı.

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü  / 
STÖ’ler / 
Üniversiteler

Faaliyet Göstergeler Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
dilimi

Sorumlu

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.

a) STÖ’ler, özel sektör 
ve üniversitelere insan 
ticareti (yasal çerçeve, 
göstergeler, yönlendirme 
yöntemleri, koruma 
programları ve mağdur 
hakları) konusunda eğitim 
verilmesi.

a.1) STÖ’ler, özel sektör 
şirketleri ve üniversiteler 
tarafından çalışanlarına 
insan ticareti konusunda 
verilen eğitim sayısı.
a.2) Eğitim alan STK, 
özel sektör ve üniversite 
çalışanlarının sayısı.

Yürütmenin 
1’inci ve 2’nci 
yılları

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü
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Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü  / 
Hukuk Dairesi 
(Başsavcılık) ve 
Bakanlıklar

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
STÖ’ler

   İnsan 
Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü  / 
Hukuk Dairesi 
(Başsavcılık) ve 
Bakanlıklar

   Yürütme yılı başına 
2 eğitim (Stratejik 
Hedef 1'in 1.1 hedefi 
ve Stratejik Hedef 
2'nin 2.1 hedefi ile 
birlikte olabilir)

   İnsan ticareti 
mağdurlarına ücretsiz 
hukuki destek 
sağlamak için Kıbrıs 
Türk Barolar Birliği ile 
mutabakat anlaşması 
yapılması

   İnsan 
Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / STÖ'ler

a) Ön saf aktörlere/
çalışanlara, düşünme 
süresinin önemi de 
dahil olmak üzere, insan 
ticareti mağdurlarının 
hakları konusunda eğitim 
vermek.

a) Ön saflardaki 
sorumlulara / memurlara, 
geçici ikamet durumu 
ile ilgili bilgiler de dahil 
olmak üzere, insan 
ticareti mağdurlarının 
hakları konusunda eğitim 
sağlanması.

b) İnsan ticareti 
mağdurlarına hukuki 
destek sağlanması.

b) İnsan ticareti 
mağdurlarına hukuki 
destek sağlanması.

a.1 ve b.1) En az üç aylık 
değerlendirme süresi 
verilen insan ticareti 
mağduru farz edilen kişi 
sayısı.

a.1 ve b.1) 
Değerlendirme süresinin 
ardından geçici ikamet 
statüsü verilen tespit 
edilmiş insan ticareti 
mağdurlarının sayısı.

Yürütme yılı başına 
2 eğitim (Stratejik 
Hedef 1'in 1.1 hedefi 
ile birlikte olabilir)

İnsan ticareti 
mağdurlarına 
ücretsiz hukuki 
destek sağlamak 
için Kıbrıs Türk 
Barolar Birliği 
ile mutabakat 
anlaşması yapılması

Stratejik Hedef  2: 
Düşünme/İyileşme 
süresi ve ikamet 
statüsü

İnsan ticareti (potansiyel) mağdurlarının cezai işlemlerde yetkililerle 
işbirliği yapma istekliliğine bakılmaksızın, yasal olarak KKTC'de kalmalarını 
sağlamak.

Hedef 2.1

Hedef  2.2

Faaliyet Göstergeler Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
dilimi

Faaliyet Göstergeler Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
dilimi

Sorumlu

Sorumlu

Tüm insan ticareti mağdurlarına en az üç aylık bir değerlendirme süresinin 
tanınması için ilgili yasa / düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak.

Düşünme dönemini takiben, tespit edilen tüm insan ticareti mağdurlarına 
geçici bir ikamet statüsü verilmesi için ilgili yasaların / düzenlemelerin 
uygulanmasını sağlamak.
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Faaliyet Göstergeler Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
dilimi

Sorumlu

Faaliyet Göstergeler Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
dilimi

Sorumlu

   Her biri 30 kişi / 
insan ticareti mağduru 
(erkek ve kadın) 
kapasiteli iki sığınma 
evinin yapılması

   Yürütme yılı başına 
1 eğitim

   30 kişi / 
insan ticareti mağduru 
kapasiteli bir "Geçici 
Sığınak / Konut"un 
sağlanması

b) Ön saf sağlık 
çalışanlarına insan 
ticareti konusunda 
(yasal çerçeve, 
göstergeler, yönlendirme 
mekanizmaları, 
koruma programları 
ve mağdur hakları) 
eğitim vererek, insan 
ticareti mağdurlarına 
sağlık hizmeti sağlama 
konusunda sağlık 
sektörünün kapasitesini 
geliştirmek.

a) Değerlendirme 
sırasında veya destekli 
ve gönüllü bir şekilde 
menşe ülkesine dönüşü 
öncesinde potansiyel 
mağdurlara ev sahipliği 
yapması için "Geçici 
Sığınak / Konut" 
sağlanması.

b.1) Sağlık sektörüne 
insan ticareti konusunda 
verilen eğitim sayısı.

a.1) Destek / koruma 
programları kapsamında 
temel ihtiyaçları 
karşılanan (potansiyel) 
insan ticareti 
mağdurlarının sayısı.

Yürütmenin 
2’nci yılı

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü  / 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı / 
Sosyal Hizmetler 
Dairesi / 
STÖ’ler

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

a) İnsan ticareti 
mağdurlarına güvenli 
ve geçici konaklama 
sağlamak için Sığınma 
Evi oluşturmak.

a.1) Sağlık, yiyecek 
ve güvenli barınma 
hizmetleri sağlanan 
insan ticareti mağduru 
olduğu varsayılan kişi 
sayısı.
a.2) Sığınma evleri 
gibi güvenli ve geçici 
barınakların ortalama 
kullanımı.

Yürütmenin 
1’inci yılı

Yürütmenin 
2’nci yılı

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
Sağlık Bakanlığı

İnsan ticaretiyle 
mücadele 
bölümü/ 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı / 
Sosyal Hizmetler 
Dairesi / 
STÖ'ler

Stratejik Hedef 3: 
Tüm insan ticareti 
mağdurlarına sosyal 
destek ve koruma

Ceza yargılamalarında yetkililerle işbirliği yapma istekliliğine bakılmaksızın, 
tüm insan ticareti mağdurlarına sosyal destek, yardım ve koruma 
sağlanması.

Hedef  3.1
Tüm (potansiyel) insan ticareti mağdurlarının, gıda, sığınma ve güvenli 
barınma, sağlık hizmetleri, eğitim, mesleki eğitim ve geçim olanakları gibi 
temel ihtiyaçlara ve temel haklara erişimini sağlamak.
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Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı / 
Sosyal Hizmetler 
Dairesi / 
STÖ’ler

   Yürütme yılı 
başına nakit yardım 
programından 
yararlanan insan 
ticareti mağduru 30 
kişi

   Her biri 30 kişi / 
insan ticareti mağduru 
kapasiteli iki sığınma 
evinin sağlanması

   Özel güvenlik 
ihtiyacı olan tüm 
mağdurların 
korunması

b) (Potansiyel) İnsan 
ticareti mağdurlarına 
güvenli ve geçici barınma 
sağlamak için sığınma evi 
yürütmesi.

a) (Potansiyel) insan 
ticareti mağdurlarına 
güvenli ve geçici barınma 
sağlamak için sığınma evi 
sağlanması.

b) Mağdurun korunma 
ihtiyaçlarına göre 
bireysel güvenlik planının 
hazırlanması.

c) Tespit edilen insan 
ticareti mağdurları için 
nakit yardım programının 
uygulanması

b.1) İnsan ticareti 
(potansiyel) 
mağdurlarına verilen 
mesleki eğitim sayısı.
b.2) Eğitim 
programlarına kayıtlı 
(potansiyel) insan 
ticareti mağdurlarının 
sayısı.

c.1) Nakit yardımı alan 
(potansiyel) insan 
ticareti mağdurlarının 
sayısı.

a.1) İnsan ticareti 
mağdurlarına karşı 
bildirilen olayların sayısı.

b.1) Tespit edilen her 
insan ticareti mağduru 
için bireysel bir güvenlik 
planının varlığı.

Hedef  3.2 Tüm insan ticareti mağdurlarının fiziksel güvenliğini sağlamak.
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   İnsan ticareti 
mağdurlarına ücretsiz 
hukuki destek 
sağlamak ve onları 
mahkemede temsil 
etmek için Kıbrıs 
Türk Barolar Birliği ile 
mutabakat anlaşması 
yapılması

   Yürütme yılı başına 
10.000, toplamda 
50.000 bilgilendirici 
broşürün basılması ve 
dağıtılması

b) Mağdur haklarıyla ilgili 
bilgiler içeren broşürler 
hazırlanması.

c) Giriş noktalarında/
sınır kontrollerinde ve 
ilgili kamu hizmetlerinde 
(sağlık merkezleri, polis 
karakolları, çalışma ve 
sosyal güvenlik destek 
birimlerinde) dağıtılmak 
üzere, mağdur hakları 
konusunda, insan ticareti 
mağduru olma riski 
içerisinde olan grupları 
(seks işçileri, hostesler, 
kadın bar sorumluları, 
dansçılar, mevsimlk 
göçmen işçiler gibi) 
ve sömürünün sıklıkla 
gerçekleştiği sektörleri 
(inşaat, eğlence, tarım 
sektörü gibi) hedefleyen 
ve bilgi içeren materyal 
dağıtılması.

b.1) İnsan ticareti 
mağdurlarına haklarıyla 
ilgili çeşitli dillerde bilgi 
sağlayan materyallerin 
varlığı.

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
STÖ’ler

Hedef 3.3 Tüm insan ticareti mağdurlarının hakları konusunda bilgilendirilmelerini 
sağlamak.

a) İnsan ticareti 
mağdurlarına hukuki 
destek sağlanması.

a.1) Ücretsiz hukuki 
danışmanlık alan insan 
ticareti mağdurlarının 
sayısı.
a.2) KKTC 
Mahkemeleri'nde hukuki 
danışman desteği ile 
mağdurları tarafından 
takip edilen insan 
ticareti davalarının 
sayısı.

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü

Bakanlıklar/ 
STÖ’ler / 
Üniversiteler
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Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
1’inci yılı

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
STÖ’ler

Uluslararası 
Kuruluşlar 
ve KKTC’deki 
STÖ’lerin 
desteğiyle İnsan 
Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
Bakanlıklar / 
STÖ’ler

   Yürütmenin 1. 
yılına kadar 10.000 
kılavuzun basılması 
ve dağıtılması

   Yürütme yılı başına 
30 insan ticareti 
mağdurunun 
Destekli ve Gönüllü 
Geri Dönüş ve 
Yeniden Entegrasyon 
Programından 
yararlanması

   Yürütme yılı başına 
2 eğitim

a) Vaka yönetimi, mesleki 
ve eğitim programlarına, 
sağlık hizmetlerine ve 
diğer kamu kurumlarına 
yönlendirme ve bireysel 
güvenlik planının 
hazırlığı dahil olmak 
üzere mağdurların 
hassasiyetleri ve 
özel gereksinimlerine 
odaklanarak, mağdurlara 
destek sağlamak için 
Standart Çalışma 
Prosedürleri'ni hazırlamak 
ve dağıtmak.

a) İnsan ticareti 
mağdurlarının menşe 
ülkelerine veya üçüncü 
ülkelere yerleşmelerinde, 
yeniden geri dönüşü ve 
yeniden entegrasyonu 
için Destekli ve Gönüllü 
Geri Dönüş ve Yeniden 
Entegrasyon Takip 
Programı’nın  taslağını 
oluşturmak.

b) Kamu kurumlarından 
(sosyal hizmetler 
dairesi, muhaceret, 
polis) ve STÖ'lerden 
hizmet sağlayıcılarına 
ve doğrudan destek için 
çalışanlara Standart 
Çalışma Prosedürleri 
konusunda eğitim 
vermek. 

a.1) İçişleri Bakanlığına 
bağlı İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Bölümü 
tarafından hazırlanan 
ve bakanlıklar ve 
STÖ’ler tarafından 
uygulanan hassas 
gruplar içindeki insan 
ticareti mağdurlarına 
destek sağlanmasına 
yönelik standart çalışma 
prosedürlerinin (SÇP) 
varlığı.

a.1) Destekli ve 
Gönüllü Geri Dönüş ve 
Yeniden Entegrasyon 
Programının 
tasarlanması.

b.1) Bakanlıklar ve 
STÖ’ler tarafından ön 
saflardaki yetkililere / 
çalışanlara insan ticareti 
konusunda verilen 
eğitim sayısı.
b.2) Eğitim sağlanan, ön 
saflarda yer alan yetkili / 
çalışan sayısı.

Hedef  3.4
İnsan ticareti mağdurlarına sosyal destek, yardım ve koruma konusunda, 
özellikle mağdur hassasisyetlerine ve özel gereksinimlerine odaklanan 
eğitim gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 4. 
Geri dönüş, yeniden 
entegrasyon ve sosyal 
içerme

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

Hedef  4.1 İnsan ticareti mağdurları için gönüllü geri dönüş programları oluşturmak.
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Zaman 
dilimi

Sorumlu

Faaliyet Göstergeler Yürütmeyi takip 
hedefleri

Zaman 
dilimi

Sorumlu
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   Destekli ve Gönüllü 
Geri Dönüş ve 
Yeniden Entegrasyon 
Programının Eylem 
Planının 1. yılında 
tasarlanması

   ●Yürütme yılı başına, 
geri döndükten altı 
ay sonra resmi olarak 
istihdam edilen veya 
ücretli bir işte çalışan 
30 insan ticareti 
mağduru

   ●Yürütme yılı başına, 
menşe ülkelerin veya 
yeniden yerleşim 
ülkelerinin psikolojik, 
sosyal ve yasal koruma 
programlarına katılan 
30 insan ticareti 
mağduru

a) Destekli ve Gönüllü 
Geri Dönüş ve 
Yeniden Entegrasyon 
İzleme Programının 
tasarlanması.

b) Menşe ülkesinde ya 
da yerleştirme ülkesinde 
sosyal, psikolojik 
ve hukuki destek 
sağlayarak, insan ticareti 
mağdurlarının yeniden 
geri dönüşünü izlemek ve 
sosyal entegrasyonunu 
takip etmek.

a.1) Destekli ve 
Gönüllü Geri Dönüş ve 
Yeniden Entegrasyon 
İzleme Programının 
tasarlanması.

b.1) Geri döndükten 
altı ay sonra resmen 
istihdam edilmiş veya 
ücretli bir meslek sahibi 
olmuş insan ticareti 
mağdurlarının sayısı.
b.2) Menşe ülkelerinin 
veya üçüncü ülkelerin 
psikolojik tedavi 
ve sosyal koruma 
programlarına 
katılan insan ticareti 
mağdurlarının sayısı.

Yürütmenin 
2’nci yılı

Yürütmenin 
1’inci yılı

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

b) İnsan ticareti 
mağdurlarının menşe 
ülkelerine veya üçüncü 
ülkelere yerleşmelerinde, 
yeniden geri dönüşü ve 
yeniden entegrasyonu 
için Destekli ve Gönüllü 
Geri Dönüşü ve Yeniden 
Entegrasyonu Programı'nı 
yürütmek.

b.1) Gönüllü olarak 
menşe ülkelerine geri 
dönen veya üçüncü 
ülkelere yerleştirilen 
mağdurların sayısı.

Uluslararası 
Kuruluşlar ve 
mağdurların 
menşe 
ülkelerindeki 
STÖ’lerin 
desteğiyle İnsan 
Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü

Hedef 4.2 İnsan ticareti mağdurlarının yeniden entegrasyonunu ve sosyal içerme 
sürecini kolaylaştırmak.
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SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA ÖNLEMLERİ

Yürütmenin 
2’nci ve 3’üncü 
yılları

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
3’üncü ve 
4’üncü yılları

   İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Soruşturma 
Birimi kuruldu

   Yürütme yılı başına 1 
eğitim

   İmzalanmış 1 
Mutabakat Anlaşması

a) İnsan Ticareti ile 
Mücadele Soruşturma 
Biriminin PGM 
bünyesinde kurulması.

a) İnsan ticareti 
vakalarında proaktif 
ve reaktif soruşturma 
teknikleri konusunda 
polislere eğitim 
sağlamak.

a) ) Adli makamlar ve 
polis arasında insan 
ticareti vakaları hakkında 
bilgi alışverişi için KKTC 
ile Türkiye arasında 
Mutabakat Anlaşması 
hazırlanması.

a.1) İnsan Ticareti ile 
Mücadele Soruşturma 
Biriminin PGM 
bünyesinde kurulması.

a.1) PGM görevlilerine 
soruşturma teknikleri 
konusunda verilen 
eğitim sayısı;
a.2) Soruşturma 
teknikleri konusunda 
eğitilmiş PGM 
görevlilerinin sayısı;
a.3) Delil toplamak 
için ileri soruşturma 
tekniklerinin kullanıldığı 
vakaların sayısı.

a.1) Türkiye'deki 
kolluk kuvvetleri ve 
adli makamlarla ortak 
soruşturma sayısı.
a.2) Bilgi alışverişi 
için Mutabakat 
Anlaşmasının varlığı.

PGM

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
Hukuk Dairesi 
(Başsavcılık) 

Dışişleri 
Bakanlığı

Stratejik Hedef 1: 
Proaktif ve reaktif 
soruşturma

Proaktif ve reaktif soruşturma tekniklerinin uygulanmasını artırmak.

Hedef  1.1

Hedef 2.1

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

Polislerin ve yargıçların, uluslararası düzeyde polis ve adli yetkililer ile 
işbirliği yapma konusundaki becerilerini geliştirmek.

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

Stratejik Hedef  2: 
Uluslararası hukuki 
çerçevenin uygulanması
ve adli işbirliği

Soruşturma ve cezai kovuşturma alanında diğer devletlerle işbirliğini 
artırmak.
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   1 anlaşma revize 
edildi

   Yürütme yılı başına 
2 eğitim

   İmzalanmış 1 
Mutabakat Anlaşması

Yürütmenin 
3’üncü ve 
4’üncü yılları

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
1’inci yılı

Dışişleri 
Bakanlığı

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı

Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı / 
Hukuk Dairesi 
(Başsavcılık)

b) İki Toplumlu Suç 
ve Suçla İlgili Konular 
Teknik Komitesi 
aracılığıyla, insan ticareti 
vakaları hakkında 
bilgi alışverişinin 
oluşturulması. 

a) PGM, Hukuk Dairesi 
(Başsavcılık), hâkimler 
ve çalışma müfettişleri 
ile insan ticareti (yasal 
çerçeve, göstergeler, 
yönlendirme yöntemleri, 
koruma programları ve 
mağdur hakları) eğitimleri 
düzenlenmesi.

a) Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
ile Hukuk Dairesi 
(Başsavcılık) arasında 
işgücü piyasası ve 
iş yerlerinin takip 
edilmesi / denetimi 
için bilgi alışverişi 
ve işbirliğine ilişkin 
Mutabakat Anlaşmasının 
tasarlanması.

b.1) Mevcut anlaşmanın 
revize edilmesi.

a.1) İnsan ticareti 
konusunda eğitim 
almış polis memuru, 
savcı, hâkim ve çalışma 
müfettişlerinin sayısı.
a.2) İnsan ticareti veya 
insan ticareti ile ilgili 
suçlardan kaynaklanan 
kovuşturma sayısı.

a.1) Hukuk Dairesi 
(Başsavcılık) ile Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı arasında 
işgücü piyasası ve iş 
yerlerinin takip edilmesi/ 
denetimi için bilgi 
alışverişi ve işbirliğine 
ilişkin Mutabakat 
Anlaşması.

Stratejik Hedef  3: 
Suçluların kovuşturulması 
ve mahkum edilmesi

İnsan ticareti suçuna dahil olan kişilerin yargılanma 
ve mahkumiyetini artırmak.

Hedef  3.1

Hedef  3.2

PGM, Hukuk Dairesi (Başsavcılık), hakimler ve çalışma müfettişlerinin insan 
ticareti konusundaki bilgilerini artırmak.

Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ile çalışma müfettişleri arasındaki iş birliğini 
güçlendirmek.
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Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

   Yol haritası hazırlandı 
(Önleme'nin 3.1. hedefi 
ile aynı)

   Yürütme yılı başına 
100 çalışma teftişi 
yapılması

   Yürütme yılı başına 
1 eğitim

   10.000 bilgilendirici 
broşürün basılması/ 
yürütme yılı başına 
2.500

b) İşbirliği çerçevesinde 
KKTC'de zorla çalıştırma 
amacıyla insan ticareti 
ile mücadele etmek için 
Yol Haritası tasarlanması 
(Önleme'nin 3.1. adımıyla 
birlikte)

c) KKTC'de zorla 
çalıştırma amacıyla insan 
ticareti ile mücadele 
için Yol Haritasının 
uygulanması.

a) Savcılara ve adli 
makamlara İnsan 
Ticaretiyle Mücadele El 
Kitabı hazırlanması.

a) İnsan ticareti 
mağdurları için, insan 
ticareti göstergeleri, 
tazminat hakkı 
ve "İnsan Ticareti 
Mağdurları Fonu"na nasıl 
erişilebileceği hakkında 
bilgi içeren, dört yabancı 
dilde (İngilizce, Rusça, 
Fransızca, Arapça, 
Filipince, Bengalce, 
Kürtçe, Urduca, Hintçe, 
Filipince, Vietnamca) 
bilgilendirici materyal 
üretilmesi.

b.1) Yol haritasının 
tasarlanması.
b.2) PGM, Hukuk Dairesi 
(Başsavcılık) ve çalışma 
müfettişi ortaklığında 
gerçekleştirilen teftiş / 
işlem sayısı.

a.1) İnsan ticareti ve 
insan ticareti ile ilgili 
suçlardan hüküm giymiş 
kişi sayısı.
a.2) İnsan ticareti veya 
insan ticareti ile ilgili 
suçlar gerekçesiyle 
verilen ortalama 
hükümler.

a.1) Tazminat hakkı 
ve yabancı dillerde 
“İnsan Ticareti 
Mağdurları Fonu”na 
nasıl erişilebileceği 
konusunda bilgilendirici 
materyalinin varlığı.

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
STÖ’ler

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
STÖ’ler

Hedef 4.1

Hedef  3.3 İnsan ticareti ve insan ticareti ile ilgili suçlar için etkili, orantılı ve caydırıcı 
cezaların tesis edilmesi.

Mağdurların tazminat hakkı ve erişim mekanizmaları hakkındaki bilgilerini 
artırmak.
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Stratejik Hedef 4: 
Mağdurlar için 
adli yardım 
ve tazminat

İnsan ticareti mağdurlarına tazminat ödenmesini sağlamak.



   10.000 bilgilendirici 
broşürün basılması/ 
yürütme yılı başına 
2.500

   Yürütme yılı başına 
insan ticareti mağduru 
5 kişiye mahkemede 
hukuki temsil 
sağlanması

   Yürütme yılı başına 2 
eğitim (4. yoğunlaşma 
alanının (Mağdurların 
ve Mağdur-Tanıkların 
Desteklenmesi ve 
Korunması için 
Önlemler) 2. stratejik 
hedefinin hedef 2.1 ve 
hedef 2.2'si, 1. stratejik 
hedefinin hedef 1.1'i ile 
birlikte olabilir)

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
3’üncü ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
STÖ’ler

STÖ’ler / 
Kıbrıs Türk 
Barolar Birliği

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü 

b) (Potansiyel) insan 
ticareti mağdurlarının 
dolaşım yerlerini 
hedefleyen, yukarıda 
detaylandırılan 
bilgilendirici materyallerin 
dağıtılması.

a) İnsan ticareti 
mağdurlarına, "İnsan 
Ticareti Mağdurları 
Fonu" kapsamında veya 
mahkemede, tacirler 
aleyhine tazminat 
taleplerinde bulunurken 
tazminat davası açmak 
için hukuki temsil 
sağlamak.

a) İnsan ticareti 
mağdurları ile ilgilenen 
polis, savcı ve hakimler 
ile mağdur hakları, 
toplumsal cinsiyete 
duyarlı ve insan haklarına 
yönelik soruşturma ve 
kovuşturma tedbirleri 
konusunda eğitim 
düzenlenmesi.

a.1) Mahkemede 
veya "İnsan Ticareti 
Mağdurları Fonu" 
kapsamında tazminat 
talebinde bulunan insan 
ticareti mağdurlarının 
sayısı.

a.1) Cinsiyete duyarlı 
ve insan haklarına 
yönelik soruşturma ve 
kovuşturma tedbirleri 
konusunda eğitilmiş 
polis, savcı ve yargıç 
sayısı.

Stratejik Hedef 5: 
Mağdurlara ve 
mağdur-tanıklarına 
polis ve adli muamele

Hedef  4.2

Hedef  5.1

İnsan ticareti mağdurlarının maddi ve manevi zararlarının tazmini ve 
telafisini sağlamak.

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

Mağdurlara polisler, savcılar ve adli makamlar tarafından yeterli ve ayrımcılık 
yapılmadan muamele edilmesini sağlamak.
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Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

Yürütmenin 
2’inci ve 5’inci 
yılları

   100 mağdur ile 
mülakat yapılması

   10.000 bilgilendirici 
broşürün basılması 
/ yürütme yılı başına 
2.500 (hedef 4.1 ile 
birlikte yapılabilir)

   10.000 bilgilendirici 
broşürün basılması 
/ yürütme yılı başına 
2.500 (hedef 4.1 ile 
birlikte yapılabilir)

   100 mağdur ile 
mülakat yapılması

b) Polis, savcı ve hakimler 
ile temas halinde olan 
insan ticareti mağdurları 
ile sağlanan hizmetlerden 
/ destekten memnuniyet 
düzeylerini ölçmek için 
nitel araştırma yapmak.

a) İnsan ticareti 
mağdurlarına haklarıyla 
ilgili bilgileri yabancı 
dillerde (İngilizce, Rusça, 
Fransızca, Arapça, 
Filipince, Bengalce, 
Kürtçe, Urduca, Hintçe, 
Vietnamca) içeren 
bilgilendirici materyaller 
üretilmesi.

b) Yukarıda 
detaylandırılan 
bilgilendirici materyalleri, 
(potansiyel) insan ticareti 
mağdurlarının dolaşım 
yerleri hedeflenecek 
şekilde dağıtmak.

c) İnsan ticareti 
mağdurlarıyla, hakları 
konusunda farkındalık 
düzeylerini öğrenmek 
için nitelik araştırma 
yapılması.

b.1) Polis, savcı ve 
hakimler ile temas 
halinde olan insan 
ticareti mağdurlarının 
memnuniyet düzeyi.

a.1 ve b.1) Bilgilendirici 
materyalin varlığı ve 
uygun dağıtımı.

c.1) Hukuki danışmanlık 
almış insan ticareti 
mağdurlarının sayısı.
c.2) Mahkemece 
tazminat talebinde 
bulunan insan ticareti 
mağdurlarının sayısı.
c.3) Haklarını geri 
alan insan ticareti 
mağdurlarının sayısı.

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
İlgili STÖ’ler

Bakanlıklar / 
STÖ’ler / 
İlgili STÖ’ler

İnsan Ticaretiyle 
Mücadele 
Bölümü / 
İlgili STÖ’ler

İnsan ticaretiyle 
mücadele 
bölümü / 
STÖ’ler

Hedef  5.2 İnsan ticareti mağdurlarının haklarının farkında olduklarından emin olmak.
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