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İNSAN 
TİCARETİ 
NEDİR?
Çağımızın modern 
köleliği olarak da ifade 
edilen insan ticareti suçu 
en yalın hali ile bir kişinin 
rızası sakatlanarak 
ticari bir meta gibi 
alınıp satılmasını veya 
kişi üzerinden gelir elde 
edilmesini ifade eder.

8-12 YIL hAPİS 
VE 10.000 
GÜN ADLİ 
PARA CEzASI
Türk Ceza Kanunu’nun  
80 inci maddesinde 
insan ticareti eylemleri 
suç olarak düzenlenmiş 
ve bu suça “sekiz 
yıldan oniki yıla kadar  
hapis ve onbin güne 
kadar adli para cezası” 
öngörülmüştür.
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•	 Tehdit
•	 Baskı
•	 Cebir,	şiddet
•	 Nüfuzu	kötüye	kullanmak
•	 Kandırmak
•	 Kişiler	üzerindeki	denetim	olanaklarından	veya	

çaresizliklerinden	yararlanmak

ARAÇ fİİLLER

•	 Ülkeye	sokmak
•	 Ülke	dışına	çıkarmak
•	 Tedarik	etmek
•	 Kaçırmak
•	 Bir	yerden	başka	yere	götürmek
•	 Sevk	etmek
•	 Barındırmak

SUÇ EYLEMİ

•	 Zorla	çalıştırmak
•	 Hizmet	ettirmek
•	 Fuhuş	yaptırmak
•	 Esarete	tabi	kılmak
•	 Vücut	organlarının	verilmesini	sağlamak

AMAÇ fİİLLER

İNSAN TİCARETİ SUÇU
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Birleşmiş Milletler Verilerine Göre;

Dünya genelinde 40 milyondan fazla insan 
ticareti mağduru olduğu tahmin edilmektedir.

Organize suç örgütleri insan ticareti suçundan    
yılda 150 milyar ABD Doları($) gelir elde 
etmektedir. 

Dünya genelinde mağdurların % 71 i 
kadınlardan oluşmaktadır.

Dünya genelinde mağdurların %25 i 
çocuklardan oluşmaktadır.

İnsan ticareti, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu 
ticaretinden sonra yasa dışı en fazla gelir 
getiren 3 üncü suç türüdür.

7



İNSAN TİCARETİ SUÇUNUN 
GöRÜLME BİÇİMLERİ2
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Zorla Dilendirme

Çocuk Satışı

Zorla Evlendirme/
Çocuk Evlilikler

Organ ve Doku Ticareti

Zorla Çalıştırma/
İşgücü Sömürüsü

Zorla Fuhuş Yaptırma/
Cinsel Sömürü

İnsan ticareti suçunun görülme 
biçimlerinden herhangi biri ile 
karşılaşılması halinde İl/İlçe Göç İdaresi 
Müdürlüğü ile irtibata geçilir. 

Çocuk Askerlik
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İNSAN TİCARETİ 
GöSTERGELERİ3
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MAĞDURUN GöRÜNÜMÜNDEKİ 
GENEL GöSTERGELER

Fiziksel şiddet sonucu olduğu 
düşünülen yaraların (tedavi 
edilmemiş yaralar, yanıklar 

vb.) olması.

Korku, kaygı, depresif, boyun 
eğen/uysal durum sergilemesi 

ve hafıza kayıpları olması.

Maddeye/alkole bağımlı 
kılınmış olması.

Belirli iş kollarına ilişkin tipik 
yaralanma ve bozulmaların 
(el, kol, ayak, cinsel bölgeler 

gibi vücudun belirli yerlerinde 
morluklar ve yaralar) olması.

Yer ve zaman kavramının 
kaybolmuş olması.

Göz teması kuramıyor ya da 
gözlerini kaçırıyor olması.
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ORTAK 
GöSTERGELER 4
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Ekonomik 
gelirinin düşük 

olması.

Seyahat 
belgelerinin 

genellikle sahte 
olması.

Hareketlerinin 
doğrudan ya da 

dolaylı olarak 
kontrol ediliyor 

olması.

Kaldığı yerlerde 
yüksek güvenlik 

önlemlerinin 
olması.

Yüksek gelir 
vaatleri ile 
aldatılma.

Seyahat 
belgelerinin 
kendisinde 

bulunmaması.

Bağımlı 
davranış 
sergiliyor 
olması.

Yetkililere 
karşı güvensiz 
kılınmış olması.

Seyahat 
masraflarının 

başkaları 
tarafından 

karşılanması.

Ailesine/yakın 
çevresine şiddet 

uygulanmış 
olması 

veya şiddet 
uygulamakla 

tehdit edilmesi.

Ailesi/yakın 
çevresi ile 

iletişiminin sınırlı 
olması veya hiç 

olmaması.

Durumunu 
başkalarına 
anlatmaktan 

korkuyor 
olması.

Yetkililere 
teslim edilmekle 
tehdit edilmiş/
ediliyor olması.

Hakaret, taciz, 
tehdit ve/veya 
şiddete maruz 

kalmış 
olması.

İşverene sürekli 
borçlu kılınması 

ihtiyaçları 
(yemek, 

barınma vb.) 
için fahiş fiyat 
uygulanması.

Hikâyesinde 
tutarsızlık 

olması.
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SöMÜRÜ TÜRLERİNE 
GöRE GöSTERGELER
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Çalışma ve barınma ortamlarında 
hareketlerini kısıtlayıcı önlemlerin 
alınıyor olması.

Çalışanların gruplar halinde aynı 
yerde barındırılıyor olması.

Yıkık yerlerde, barınaklarda veya 
depo vb. alanlarda/mekânlarda 
kalıyor olması.

Genellikle tarım, inşaat ve eğlence 
sektörlerinde çalıştırılması.

Normalden çok daha uzun süre 
çalıştırılıyor ve dinlenmesine izin 
verilmiyor olması.

Çalışma izinlerinin 
olmaması.

Gelir elde edememesi ya da
vaadedilenden çok daha az
gelir elde edebilmesi.

Giderleri (barınma, yemek vb.) 
gerekçe gösterilerek kişinin 
sürekli borçlandırılması, ücretinin 
ödenmemesi ya da çok az bir 
miktarın ödenmesi.

zORLA ÇALIŞTIRMA 
GöSTERGELERİ 

Çalıştıranın belirlediği koşullar 
altında çalışmaya zorlanması ve 
beslenme, sağlık ve temizlik gibi 
temel ihtiyaçlarının yeterince 
karşılanmıyor olması.
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EV hİzMETLERİNDE 
zORLA ÇALIŞTIRMA 
GöSTERGELERİ

 Çalıştığı/yaşadığı evde özel bir alanının 
olmaması.

 Başkalarıyla paylaşılan ya da uygun 
olmayan yerlerde kalıyor olması.

 Çalışıyor olmasına rağmen, işverenin 
resmi makamlara işten ayrıldığını 
bildirmiş olması.

 İşvereni olmadan evden çıkamıyor 
olması.

 Emeği karşılığında sadece yemek ve 
konaklama sağlanması.

 Sosyal güvencesinin olmaması.
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CİNSEL 
SöMÜRÜ 
GöSTERGELERİ

 Cinsel istismara uğramış, kaçırılmış, 
tehdit edilmiş veya tecavüze uğramış 
olması.

 Tacirleri tarafından ödeyemeyeceği 
miktarlarda borçlandırılması ve 
kendisine ait parasının bulunmaması.

 Kendisini kontrol eden kişiyi ihbar 
etmekten korkması, konuyla ilgili 
hikâyeler anlatması veya yalan 
söylemesi.

 Günlük kıyafetlerinin hiç olmaması veya 
az sayıda olması.

 Aynı dili konuşmadığı insanlarla bir 
arada kalıyor olması.

 Yerel dilde öğrendiği kelimelerin 
çoğunlukla cinsel içerikli olması.

 Kişinin alınıp satıldığına dair bilgi/
belgelerin olması.

 İşe gidip gelirken sürekli eşlik ediliyor 
olması.
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ÇOÇUK MAĞDURLARA 
İLİŞKİN GöSTERGELER

Çocuğun yaşına ve gelişimine uygun 
olmayan bir mekanda bulunması.

Açıklanamayacak kadar parasının, 
pahalı eşyalarının olması.

Alkol ve uyuşturucu deneyimlerinin 
olması. Uyuşturucu maddeyi taşıyor ya 
da satıyor olması.

Tanımadığı insanların arabalarına binip 
iniyor olması.

Kendinden yaşça çok büyük  insanlarla 
ilişki içerisinde olması.

Sık sık kaybolup geri dönüyor olması.

Bir yetişkinin çocuğu yardıma muhtaç 
halde bulduğunu iddia ederek çocuğa 
yardım ettiğini söylemesi. 

Dilendiriliyor olması, kendisi için 
belirlenen miktarda para toplayamadığı 
ya da çalışamadığı için şiddet görmüş 
olması.

Aynı uyruktan ya da etnik kökenden  
olan çocukların gruplar halinde sadece 
birkaç yetişkinle hareket ediyor olması.
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Kendi yaş grubuna uygun davranışlarda  
bulunmuyor olması.

İçerisinde bulunduğu örgüt üyeleriyle  
birlikte hedef ülkeye seyahat ediyor/ 
etmiş olması.

Organize suç örgütü üyeleri ile aynı 
ortamlarda bulunması.

Ebeveynleriyle ya da yakınlarıyla 
iletişiminin olmaması.

Yetişkinler olmadan seyahat ediyor 
olması.

Çocuklar için uygun olmayan işlerde 
çalıştırılıyor olması.

Eğitime erişiminin olmaması veya sınırlı 
olması.

Yasa dışı olarak evlat edinilmiş 
olması.

Kötü koşullarda barındırılması.

Evlendirilmesi/nişanlanması.

Hamile olması.

Suçta kullanılması.

Çocuğun çeşitli sebeplerle (ev temizliği, 
hasta bakımı, dilendirme vb.) üçüncü 
bir kişiye devredilmiş olması.
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MülakatÖn tespit 
işlemleri

Muhtemel
mağdur

Adli süreç 
(soruşturma, kovuşturma, 
tanık koruma, vb.)

Şahsın 
bulunduğu 

yer veya 
Müdürlükçe 

uygun 
görülen 

yer

6284 sayılı Ailenin Korunması 
ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun

5395 sayılı 
Çocuk Koruma Kanunu

6458 sayılı 
Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu

Tanımlama Kayıt Bilgilendirme

Türk
vatandaşı

Çocuk

Yabancı
uyruklu

Mağdur

İhbar,
Şikayet,
Bildirim

Sivil Toplum Kuruluşları 

Diğer

YİMER 157 
Yabancılar İletişim Merkezi

112 Acil Çağrı Merkezi 
(155-156-158)

Cumhuriyet 
Savcılıkları

Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü

Valilik, 
Kaymakamlık

İl/İlçe Göç İdaresi 
Müdürlükleri

Mağdur değil

Yabancılara 
ilişkin genel 
hükümler

Mağdur Talep 
Kabul/Etmezse

Mağdur Talep 
Kabul/Ederse

Mağdur
destek 

hizmetleri

Gönüllü 
ve Güvenli 
Geri Dönüş 
Programı

Mağdur 
Destek

Programı

MAĞDUR TANIMLAMA VE 
KORUMA İŞ AKIŞ ŞEMASI5

20



MülakatÖn tespit 
işlemleri

Muhtemel
mağdur

Adli süreç 
(soruşturma, kovuşturma, 
tanık koruma, vb.)

Şahsın 
bulunduğu 

yer veya 
Müdürlükçe 

uygun 
görülen 

yer

6284 sayılı Ailenin Korunması 
ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun

5395 sayılı 
Çocuk Koruma Kanunu

6458 sayılı 
Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu

Tanımlama Kayıt Bilgilendirme

Türk
vatandaşı

Çocuk

Yabancı
uyruklu

Mağdur

İhbar,
Şikayet,
Bildirim

Sivil Toplum Kuruluşları 

Diğer

YİMER 157 
Yabancılar İletişim Merkezi

112 Acil Çağrı Merkezi 
(155-156-158)

Cumhuriyet 
Savcılıkları

Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü

Valilik, 
Kaymakamlık

İl/İlçe Göç İdaresi 
Müdürlükleri

Mağdur değil

Yabancılara 
ilişkin genel 
hükümler

Mağdur Talep 
Kabul/Etmezse

Mağdur Talep 
Kabul/Ederse

Mağdur
destek 

hizmetleri

Gönüllü 
ve Güvenli 
Geri Dönüş 
Programı

Mağdur 
Destek

Programı

21



MUhTEMEL VE TANIMLANAN 
MAĞDURLARA YAKLAŞIM6
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Mağdurlar, sömürü sırasında travmaya maruz kalmış olabilirler (cinsel şiddet, 
tecavüz, esir tutma, fiziksel şiddet vb.). Bu olaylar kişide “utanma, kendini 
suçlama, güvensizlik, hafıza kaybı, gelecek kaygısı, öfke” gibi hislerin ortaya 
çıkmasına neden olabilir. Mağdurun içinde bulunduğu psikolojik durum göz 
ardı edilmemelidir. Gerekirse mülakata ara verilmelidir.PS

İK
O

LO
Jİ

Travmaya maruz kalmış kişiler olayları dağınık anlatabilirler veya olayları 
sırasıyla hatırlamayabilirler. Bu durum gözardı edilmemelidir.

TR
A

V
M

A

Mağdurların geçmiş yaşantıları, inançları, alışkanlıkları, baş etme 
mekanizmaları farklılık gösterebilir; bu yüzden mağdurla görüşmeyi 
gerçekleştiren kişi, kültürel farklılıklara karşı hassas olmalıdır.H

A
SS

A
S

Mağdur ile görüşmeyi gerçekleştiren kişi arasında uyum ve güven 
ilişkisinin kurulması önemlidir.  Görüşmenin başladığı ilk dakikalarda 
kurulmaya başlanılan güven ilişkisi, görüşmenin devamını önemli ölçüde 
etkilemektedir.  

G
Ü

V
EN

Mağdurlar, mağduriyet sürecini anlatırken yaşadıklarını tekrar 
hatırlayacağından zaman zaman kendilerini ifade etmede güçlük 
çekebilir, ağlayabilirler. Bu durumda mağdur konuşmaya hazır oluncaya 
kadar mülakata ara verilmelidir.

ZA
M

A
N

Mağdurun öyküsü, görüşmeyi gerçekleştiren  kişide derin üzüntü/öfke 
yaratabilir. Bu zor durum karşısında mülakatı yapan sakin ve tarafsız 
kalmalı, duygularını/tepkilerini kontrol edebilmelidir.KO

NT
RO

L

Mülakatı yapan, muhtemel mağdur ile ilgili dosyayı mülakata girmeden 
önce okumalı ve kişinin menşe ülkesi ile ilgili bilgilere hâkim olmalıdır.

M
ÜL

AK
AT

ı Y
AP

AN

Kişiye yönlendirici soru sormak yerine (ne, nerede, neden, ne zaman 
vb.) doğal sorularla mülakata başlanmalı ve kişinin öyküsünü anlamaya 
yönelik sorular yöneltilmelidir (örneğin: Çalıştığın ortamı seviyor 
muydun? vb.). Yö

NL
EN

Dİ
Rİ

Cİ

Mülakatı yapan kişi, mülakat süresince sabırlı olmalı ve soğukkanlılığını 
korumalıdır.SA

Bı
R
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MAĞDUR TANIMLAMA 
İŞLEMLERİ7
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Başta kamu kurum ve kuruluşları veya sivil toplum 
örgütleri ile uluslararası kuruluşlar olmak üzere, herkes; 
insan ticareti suçunun görülme biçimleri (Zorla Fuhuş 
Yaptırma, Zorla Çalıştırma, Çocuk Evlilikler, Çocuk Satışı, 
Zorla Dilendirme, Çocuk Askerlik, Organ ve Doku Ticareti) 
ile karşılaşmaları halinde İl/İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü ile 
irtibata geçer.

1

Kollukta, görüşme sırasında muhtemel mağdurlardan  
Ceza Muhakemeleri Kanununun 234 üncü maddesi 
kapsamında olanlara baro tarafından ücretsiz avukat 
görevlendirilir.2
Kolluk işlemleri sırasında mağdur olduğu veya olabileceği 
yönünde kuvvetli şüphe duyulan kişiler, genel adli 
muayene raporu ve diğer belgeler ile birlikte İl/İlçe Göç 
İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edilir.3

İl/ilçe Göç İdaresi Müdürlüğü personeli tarafından 
muhtemel insan ticareti mağduruyla mülakat 
gerçekleştirilir.4
Yapılan mülakat neticesinde kişinin insan ticareti mağduru 
olduğuna dair kanaat oluşması halinde Tanımlama 
Belgesi düzenlenir.5
Sunulacak Mağdur Destek Hizmetleri kendi dilinde veya 
anlayacağı bir dilde anlatılır.6
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MAĞDUR DESTEK 
hİzMETLERİ8
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MAĞDUR DESTEK hİzMETLERİ
1. MAĞDUR DESTEK 

PROGRAMI 

Yabancı mağdurun talebi 
halinde ülkesine veya 
güvenli üçüncü bir ülkeye 
dönüşü sağlanır.

2. GöNÜLLÜ VE GÜVENLİ 
GERİ DöNÜŞ PROGRAMI

Sığınmaevlerinde veya 
güvenli yerde barınma imkanı.

Tercümanlık hizmeti ve 
diğer hizmetler.

Sağlık hizmetlerine erişim, 
psiko-sosyal destek.

Hukuki yardıma erişim ve mağdurların yasal 
haklarına ilişkin danışmanlık hizmeti.

Dil kursları ve sosyal hayata 
uyum programları.

Temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde maddi 
olanakları bulunmayan mağdurlara maddi 
destek.

Mesleki eğitim alması ve iş gücü piyasasına 
erişimi konusunda destek.

Eğitim ve öğretim hizmetlerine erişim 
konusunda rehberlik.

Mağdurun rızası halinde  ülkesinin 
misyon temsilciliklerine bilgi 
verilir/ temsilciliklerle görüşme 
imkanı sağlanır.
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YİMER 157 ACİL YARDIM VE 
İhBAR hATTI9
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İnsan	ticareti	mağduru	ihbar	ve	acil	yardım	çağrıları	için,

Yabancıların	Türkiye’ye	giriş,	Türkiye’de	kalış	ve	Türkiye’den	
çıkışları	ile	ilgili	soru	ve	sorunları	için,

Uluslararası	koruma	ve	geçici	korumaya	ilişkin	iş	ve	işlemler	için,

Yabancıların	hak	ve	yükümlülükleri	hakkında	bilgi	almak	için	
7 gün 24 saat arayabilirsiniz.

724
GÜN

SAAT

TÜRKÇE

ARAPÇA

FARSÇAİNGİLİZCE

PEŞTUCA

RUSÇA ALMANCA

YİMER 157
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T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı

Adres: Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No: 4 
Yenimahalle / ANKARA

Telefon: 0 312 422 05 00 - 0 312 422 09 16
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