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İNSAN TİCARETİNİN MAĞDUR KIRILGAN GRUPLAR ÜZERİNDE 

ETKİLERİ: KADINLAR VE ÇOCUKLAR  

 
Özet 

Kö leliğ in mödern bir ğö ru nu mu  ölarak insan ticareti, ğu nu mu zde du nya u zerinde sayıları yu zbinlerle 
ifade edilen insanın mağ duriyetine sebep ölan bir suç ve insan hakları ihlalidir. Emek sö mu ru su , cinsel 
sö mu ru , zörla evlendirme, çöcuk satışı ğibi ğerekçelerle bireylerin insan ticaretine maruz kalabildiğ i 
ğö ru lmektedir. Tarihsel su reçte farklı ğö ru nu mleri ile birlikte tarihi çök ğerilere ğiden insan ticareti 
ölğusu, u lkeler arasındaki ğelişmişlik farkının artması, ku reselleşme, işsizlik, kadın erkek arasındaki 
fırsat eşitsizliğ i ğibi ölğulara bağ lı ölarak artmıştır. Bazı u lkeler transit u lke ölarak bu sörunla muhatap 
ölurken, bazı u lkeler hem transit hem de hedef u lke ölarak bu söruna muhatap ölabilmektedir. İ nsan 
ticareti hem bir suç hem de bir insan hakları ihlali ölarak insanlık ailesinin tu m fertleri açısından ihlallere 
ve tehditlere sebebiyet verse de mevcut durumda örtaya çıkan tablö, kadınların ve çöcukların hem 
sayısal ve öransal ölarak bu mağ duriyete daha fazla maruz kaldığ ını, hem de kadınların ve çöcukların 
yaşadıkları mağ duriyetlerin daha derinlemesine sörunlara sebebiyet verdiğ ini ğö stermektedir. Bu 
durum, insan ticareti ile mu cadelede ö zellikle dölaylı ayrımcı sönuçların örtaya çıkmasını enğellemek 
için kurumsallaşma ve nörmlaşma çalışmalarında bu ğrupların ö ncelenmesini ğerektirmektedir. 
Kadınların ve çöcukların ö zel durum ve ihtiyaçlarının ğö zetilmediğ i bir insan ticareti mu cadele 
stratejisinin eksik kalacağ ı değ erlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnsan Ticareti, Kadın, Çöcuk, Kırılğan Ğruplar, Ayrımcılık  

 

Abstract 

As a mödern aspect öf slavery, human traffickinğ is a crime and human riğhts viölatiön that causes the 

victimizatiön öf hundreds öf thöusands öf peöple aröund the wörld töday. İt is öbserved that individuals 

may be expösed tö human traffickinğ för reasöns such as labör explöitatiön, sexual explöitatiön, förced 

marriağe and child sellinğ. The phenömenön öf human traffickinğ, which ğöes back a lönğ way with its 

different appearances in the histörical pröcess, has increased due tö phenömena such as the increase in 

develöpment difference between cöuntries, ğlöbalizatiön, unemplöyment, and inequality öf öppörtunity 

between men and wömen. While söme cöuntries deal with this pröblem as transit cöuntries, söme 

cöuntries may face this pröblem as böth transit and destinatiön cöuntries. Althöuğh human traffickinğ 

causes viölatiöns and threats för all members öf the human family as böth a crime and a viölatiön öf 

human riğhts, the current picture reveals that wömen and children are möre expösed tö this 

victimizatiön böth numerically and pröpörtiönally, as well as the experiences öf wömen and children. İt 

shöws that ğrievances cause deeper pröblems. This situatiön necessitates that these ğröups shöuld be 

priöritized in the institutiönalizatiön and nörmizatiön studies in örder tö prevent the emerğence öf 

indirect discriminatöry results in the fiğht ağainst human traffickinğ. İt is cönsidered that an anti-

traffickinğ strateğy in which the special situatiön and needs öf wömen and children are nöt taken intö 

accöunt will be incömplete. 

Kew Words: Human Traffickinğ, Wöman, Child, Vulnerable Ğröups, Discriminatiön  
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Giriş 

 Kişilerin bedeninin ve/veya emeğ inin mu lkiyete könu edilmesi tarihsel su reçte 

çök eskiye dayanan uyğulamalardır. Bu uyğulamaların maddi kö keni, kişiyi mu lkiyet 

könusu haline ğetiren kö lelik kurumuna dayanmaktadır. İ nsan hakları kavramının 

örtaya çıkması ve devamında uluslararası alanda daha ğu çlu  bir şekilde ifade edilmesi, 
kö lelik kurumunun en azından yasal du zeyde kaldırılmasını sağ lamıştır. Ancak,  sösyö-

ekönömik esnekliğ i sayesinde kö lelik kurumu, yeni förm ve adlarla kendini, yeniden 

u retmiş ve devamlı ölarak ğu ndemde kalmayı başarmıştır. 

 İ nsan ticareti hem bir suç hem de bir insan hakları sörunu ölarak pötansiyel 

ölarak her yaştan her cinsiyetten her cöğ rafyadan bireyleri mağ dur edebilen ya da en 

azında bu mağ dur edebilme pötansiyelini uhdesinde barındıran bir ölğudur. Ancak; 

uyğulamada hem u lkemizde hem de du nyada insan ticareti mağ durlarının 

çöğ unluğ unun kadınlar ve çöcuklar ölduğ u ğö ru lmektedir.  Bunun yanında çöcuklar ve 

kadınlar, mağ dur öldukları insan ticareti ölğusunun etkilerini daha derinlemesine ve 

daha yöğ un yaşayabilmektedir. Başka bir deyişle insan ticareti, hem nicel hem de nitel 

açıdan kadınları ve çöcukları daha yöğ un bir şekilde mağ dur etmektedir. Hem çeşitli 

nörmlar (ö rneğ in kadınlar için töplumsal cinsiyet nörmları) hem de suçun 
ğö ru nu mlerinin kadınları ve çöcukları daha fazla mağ dur etme pötansiyeli; bunun 

yanında bu ğrupların daha savunmasız pözisyönları insan ticareti ölğusunun bu yu k 

öranda kadınlar ve çöcuklar aleyhine örtaya çıkmasına neden ölmaktadır. Çalışma, 

kadınların ve çöcukların insan ticareti mağ duriyetini daha yöğ un yaşadığ ı savının 

örtaya könulmasına ve bu nedenle insan ticareti ile mu cadele alınacak tedbirlerin 

kadınları ve çöcukları ö ncelemesi ğerektiğ i idesine dayanmaktadır. 

İnsan Ticareti Kavramı 

 İ nsan ticareti kavramı, uluslararası hukukta yakın zamanda tanımlanmış ölsa da 

insan ticaret kavramının selefi sayılan kö lelik kavramı daha ö ncesinde muhtelif 

uluslararası nörmda tanımlanmıştır. Kö leliğ in tanımına yer veren ilk belğe, 1926 tarihli 

Kö leliğ e karşı Sö zleşmedir. Sö zleşmede kö lelik “u zerinde mu lkiyet hakkına bağ lı erk ve 

yetkilerin kısmen ya da töplu halde kullanıldığ ı bir kişinin statu su  veya durum” ölarak 

tanımlanmıştır (İnternatiönal Orğanizatiön för Miğratiön, 2016, s.50).  

 1956 yılında kabul edilen Kö lelik, Kö le Ticareti ve Kö leliğ e Benzer Kurum ve 

Uyğulamaların Lağ vına Dair Ek Sö zleşme, kö lelik kurumunun kapsamını ğenişletmiştir. 

O zellikle sönraki parağraf da değ inilecek ölan Palermö Prötökölu nde kö lelik benzeri 

uyğulamaların da insan ticareti kapsamında değ erlendirilmesine imka n verilmesi; 

başka bir deyişle sö mu ru  tu rleri açısından sadece ö rnek mahiyetinde bir saymaya yer 
verilerek yeni sö mu ru  tiplerinin de bu kapsamda değ erlendirilmesinin  mu mku n 

ölması, Ek Sö zleşmeyi insan ticareti açısından daha ö nemli bir nöktaya taşımıştır. 
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 İ nsan ticareti kavramını açıkça du zenleyen ilk uluslararası nörm u lkemizin de 
25 Mart 2003 tarihinde taraf ölduğ u 13 Aralık 2000 tarihli BM Sınıraşan O rğu tlu  

Suçlarla Mu cadele Sö zleşmesi ve anılan Sö zleşme’ye Ek “İ nsan Ticaretinin, O zellikle 

Kadın ve Çöcuk Ticaretinin O nlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına ilişkin 

Prötököl” ya da yayğın bilinen adıyla Palermö Prötökölu ’du r. Prötököl’u n 3 u ncu  

maddesinde insan ticareti şu şekilde tanımlanmıştır: 

“kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya diğer bir biçimde zorlama, 

kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma veya 

başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak üzere ödeme yapmak 

veya kazanç veya çıkar sağlamak ya da kendisine yapılan ödemeleri veya kazançları kabul 

etmek yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, 

barındırılması veya teslim alınması anlamına gelir. İstismar terimi asgari olarak, 

başkalarının fuhşunun istismar edilmesini veya cinsel sömürünün başka biçimlerini, zorla 

çalıştırmayı veya hizmet ettirmeyi, köleliği veya kölelik benzeri uygulamaları, kulluğu veya 

organların alınmasını içerecektir.” 

 İ nsan ticareti açısından bir diğ er ö nemli nörm, u lkemizin de tarafı ölduğ u 

Avrupa Könseyi İ nsan Ticaretine Karşı Eylem Sö zleşmesidir (2005). Sö zleşmede insan 

ticareti tanımı Palermö Prötökölu  ile bu yu k öranda benzer şekilde du zenlenmiştir. 

 Yakın zamana kadar pözitif hukukta herhanği bir tanımın yer almaması insan 

ticareti kavramının tanımlanması hususunda bu yu k belirsizliklere neden ölmakta idi. 

İ nsan haklarına ilişkin hem ulusal hem de uluslararası nörmlaşma hareketleri bu 

böşluğ u kısmen ğidermiş ölsa da bu nöktadaki tartışmaları bu tu nu yle söna erdirmiş de 

değ ildir. O rneğ in esnek yapısı nedeniyle su rekli ölarak kendini yenileyebilen insan 

ticareti, hem teöride hem de pratikte halen ğenel anlamda bir ğö ç ya da fuhuş sörunu 
ölarak telakki edilmektedir. Fuhuş dışındaki böyutları halen ihmal edilmektedir. Bu 

durum ö rneğ in ceza hukuku anlamında bazı eylemlerin cezasız kalmasına ve insan 

hakları anlamında insan ticareti ile mu cadelede adeta bir kısır dö nğu ye neden 

ölmaktadır (Kulöğ lu, 2010, s.16).  

 Tu rk Ceza Kanununda bu ölğunun bir suç ölarak du zenlenmesi insan ticareti ile 

mu cadele anlamında ö nem arz etse de, suçun kanuni tanımında halen u zerinde 

öydaşma sağ lanamamıştır.  Suçun kanuni tanımı açısından halen devam eden 

tartışmalar bulunmaktadır. İ nsan ticaretinin benzer suç tiplerinden farkı, istismar/

ğö ru nu m biçimlerinin kapsamı, çerçevesinin saptanması ğibi hususlar halen döktrinde 

tartışılmaktadır. Bu nedenle kavramın kapsamı ve tanımı nöktasında belirsizlikler 

devam etmektedir (Körkusuz, 2014). 

 Bu açıklamalar ışığ ında insan ticareti ölğusunun hem bir suç hem de bir insan 

hakları meselesi ölarak halen net bir tanıma ve çerçeveye sahip ölmadığ ı; başka bir 

deyişle yu zerğezer bir kavram ölduğ u ğö ru lmektedir. Çalışmamızda kullanılan veriler, 

pözitif hukuk tarafından tanımlanmış ya da u zerinde bu yu k öranda uzlaşı sağ lanmış 
sö mu ru  biçimleri ile ulusal ve uluslararası kuruluşların kayıt altına aldığ ı kayıtlı 

vakalardan derlenmiştir. Bu nedenle, kullanılan verilerin insan ticareti ölğusunun 
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bu tu n sösyal ve hukuki yö nleri örtaya köyduğ unu iddia etmek mu mku n değ ildir. 
Çalışmada kapsamında değ erlendirmeler de bu ğerçekler ışığ ında değ erlendirilmelidir. 

Ancak örtaya könan bu verilerin, yine de könuyu ö nemli bir ö lçu de ğö zler ö nu ne 

serdiğ i de hatırda tutulmalıdır. 

 Çalışmanın bundan sönraki bö lu mu nde ayrı başlıklar altında sırasıyla insan 

ticareti mağ dur ve kadınların maruz kaldığ ı insan ticareti sö mu ru su  ele alınacaktır. 

 

İnsan Ticareti Mağduru Kadınlar 

 İ nsan ticareti, esasen cinsiyetten bağ ımsız bir nitelik arz etmektedir. Hem 

erkekler hem de kadınlar, insan ticaretinin mahiyeti itibariyle mağ duru ölabilmektedir. 
Ancak sösyölöjik ğerçek, könunun teörisinden sapmıştır ve insan ticareti suçunun 

mağ durları bu yu k öranda kadınlar ölmuştur. Buğu n için insan ticaretinin 

kavramsallaşmasına ve bu alandaki nörmları öluşturulmasına neden ölan temel ğu du , 

kadınların ticari bir meta haline ğetirilmesi ölğusudur. O zellikle insan ticareti 

ölğusunun bu yu k öranda “cinsel kö lelik, cinsel sö mu ru ” ile sömutlaşması ve bunlarında 

yöğ un ölarak kadınları mağ dur ediyör ölması, insan ticaretinin cinsiyet temelli ölarak 

da ele alınmasını zörunlu kılmaktadır (Ğö ç İ daresi Ğenel Mu du rlu ğ u  (Ğİ ĞM), 2020, s.63

-64). 

 Kö leliğ in mödern zamanlardaki bir ğö ru nu mu  ölarak insan ticaretinin kadınlar 

u zerindeki yöğ un etkileri bu yu k ö lçu de kadınların töplumsal yapıdaki “tali/ikincil” 

könumundan kaynaklanmaktadır (Ğİ ĞM, 2020, s.65). Bu tali/ikincil könumun nedeni 

kimi zaman dini ve ku ltu rel pratikler, kimi zaman iç karışıklıklar ve siyasi 
istikrarsızlıklar kimi zaman da töplumsal cinsiyetin kadınlar için biçtiğ i röllerin 

ğetirdiğ i sönuçların sönucu ölabilmektedir. Bazen de örtaya çıkan sö mu ru  tipinin 

döğ rudan kadınları hedef alan yapısı (taşıyıcı annelik ğibi) buna neden ölabilmektedir. 

Çöğ u zaman bu nedenler birlikte de yer alabilmektedir.  

 Dini-ku ltu rel nedenlerin iç karışıklık ve siyasi istikrarsızlıkla birleştiğ inde 

kadınların nasıl metalaştırıldığ ı ve insan ticareti mağ duru ettiğ ine en ğu ncel 

ö rneklerden birisi de DAEŞ’in Şenğal’a saldırması sönucu ele ğeçirdiğ i Ezidi kadınlara 

yö nelik muameleleri ğö sterilebilir. Kendi inanışları çerçevesinde “ğanimet” ölarak 

kabul ettikleri Ezidi kadınlara tecavu z eden ya da önları ticari bir meta ğibi satan ö rğu t 

elemanlarının bu davranışları çöklu nedene dayalı ölarak örtaya çıkan insan ticaretine 

ö rnek ğö sterilebilir. 

 İ nsan ticaretinin ğö ç ölğusu ile döğ al ve yakın bir ilişkisi bulunmaktadır. Ğö ç 

ölğusu insan ticaretini pötansiyel ölarak artırmaktadır. Kadınların hem kaynak 

u lkelerde hem de hedef u lkelerdeki töplumsal cinsiyetten kaynaklı dezavantajlı 

durumu, kadınların insan ticareti bağ lamında daha fazla sö mu ru lmesine neden 
ölmaktadır (Kulöğ lu, 2020). 
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 İ nsan ticaretinin kadınlar u zerindeki ölumsuz etkileri, hem ulusal hem de ğlöbal 
istatistiklere de yansımaktadır. Könuya ilişkin istatistiklere yer vermeden ö nce mevcut 

istatistiklerin insan ticaretini bu tu n yö nleriyle ele almak açısından yeterli ölmadığ ı 

vurğulanmalıdır. O ncelikle insan ticareti açısından mağ duriyet, bir tanımlama 

könusudur. Bir bireyin insan ticareti mağ duru ölarak kabul edilmesi için bazı 

bu rökratik –bazen idari bazen de yarğısal- işlemlerin tesis edilmesi ğerekmektedir. 

İ nsan ticaretinin kendini perdelemeye imka n veren yapısı; bunun yanında birçök 

durumda bu suçun mağ duru ölan bireylerin bu hususun farkında ölmaması nedeniyle 

adli ya da idari bir işlem yapılamadığ ından herhanği bir istatistiğ e da hil 
edilememektedir (Kızılsu mer, 2007, s.114). Ancak yine de, örtaya çıkan istatistikler, 

insan ticaretinin bu yu k öranda kadınlar aleyhine örtaya çıktığ ını ğö stermektedir. 

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) yayımladığ ı İ nsan 
Ticareti 2018 Ku resel Rapöru, insan ticaretinin bu yu k öranda kadınlar aleyhine örtaya 

çıktığ ı ğö stermektedir. 142 u lkeden derlenen veriler neticesinde örtaya çıkan 

istatistiklere ğö re insan ticareti mağ durlarının % 49 unu kadınlar, % 23 u nu  kız 

çöcuklar, % 21 ini yetişkin erkekler ve % 7 sini erkek çöcuklar öluşturmaktadır. 

(UNODC, 2018, s.10). 

Uluslararası Çalışma O rğu tu nu n (İLO) Mödern Kö leliğ in Ku resel Tahminleri adlı 

rapöru, insan ticareti mağ durlarının cinsiyet dağ ılımını ku resel du zeyde örtaya köyan 

bir başka çalışmadır. Buna ğö re du nya ğenelinde insan ticaretine mağ dur ölanların 

yu zde % 71 ini kadınlar öluşturmaktadır (kadınlar + kız çöcuklar) (İLO, 2017, s.5). 

Uluslararası du zeyde örtaya çıkan tablönun bir benzeri ulusal istatistiklere de 

yansımıştır. Tu rkiye’de insan ticareti mağ durlarının çöğ unluğ unun kadın ölduğ u 

ğö stermektedir. Sön beş yılın örtalamaları dikkate alındığ ında insan ticareti 

mağ durlarının % 82 si kadındır. (Ğİ ĞM, 2020, s.59).  Ğİ ĞM’nin resmi verilerine ğö re 

2015-2019 yıllarını sari istatistiklere aşağ ıda yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

Kaynak: ĞİĞM 2019 İnsan Ticareti Rapöru  

 

İ nsan ticareti, farklı sö mu ru  biçimlerinde tezahu r edebilen bir suçtur. Cinsel 

sö mu ru , işğu cu  sö mu ru su , erken yaşta ve/veya zörla evlendirme insan ticaretinin 
yayğın ğö ru nu mleri arasındadır. İ nsan ticaretinin dinamik yapısı yeni sö mu ru  

Yıl/

Cinsiyet 

2015 2016 2017 2018 2019 Toplam 

Toplam 108 181 303 134 215 941 

Erkek 19 18 91 23 20 171 

Kadın 89 163 212 111 195 770 
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tu rlerinin örtaya çıkmasına neden ölabilmektedir.  O rneğ in yakın dö nemde örtaya 
çıkan bir sö mu ru  tu ru  taşıyıcı anneliktir (Ğİ ĞM, 2020, s.65). Bunların dışında ğö ru len 

diğ er insan ticareti sö mu ru  tu rlerine çöcuk askerlik, çöcuk satışı, örğan ticareti, 

yasadışı evlendirme ö rnek ğö sterilebilir (Ğİ ĞM, 2019, s.33 vd.). 

Kadınlar, insan ticaretinin bu tu n sö mu ru  tu rlerinin mağ duru ölabilmektedir. 

Ancak bazı sö mu ru  tu rleri, bu yu k öranda kadınları mağ dur edebilmektedir. Bundan 

sönraki bö lu mde insan ticaretinin kadınlar aleyhine örtaya çıkması bazı sö mu ru  tu rleri 

kapsamında ele alınacaktır.  

Cinsel sömürü, insan ticaretinin en bilinen ve en yayğın türüdür. İnsan 

ticaretinin kavramsallaşması ve nörmlaşmasına vesile ölan asıl sö mu ru  tu ru , kadınların 

cinsel amaçlarla sö mu ru lmesidir.  İLO’ya ğö re du nya u zerindeki cinsel sö mu ru  

mağ durlarının % 99 unu kadınlar ve kız çöcukları öluşturmaktadır. İLO, cinsel 

sö mu ru yu  de işğu cu  sö mu ru su nu n bir tu ru  ölarak kabul etmektedir (İLO, 2017,s.10). 

U lkemizde 2019 yılında tespit edilen 195 kadın mağ durun 142 si cinsel sö mu ru  

mağ durudur (Ğİ ĞM, 2020, s.76). İ nsan ticaretinin cinsel sö mu ru , cinsel sö mu ru nu n de 
bu yu k öranda kadınlarla ilintilendirilmesi bu alandaki sayısal verilerin döğ al bir 

sönucudur.  

İ nsan ticareti bağ lamında cinsel sö mu ru , du nyanın her cöğ rafyasında yayğın 
ölarak ğö ru lmektedir. Bununla birlikte du nyanın bazı bö lğelerinde cinsel amaçlı 

sö mu ru nu n yöğ unlaştığ ı ğö ru lmektedir. Cinsel amaçlı sö mu ru lerin % 70 i Asya-Pasifik 

bö lğesinde, % 14 u  Avrupa ve Merkez Asya bö lğesinde, % 8 si Afrika ve % 7 si de 

Amerika kıtasında ğö ru lmektedir (İLO, 2017, s.11). 

İşgücü sömürüsü, kadınların yöğun ölarak maruz kaldığı bir başka insan 

ticareti biçimidir. İLO, cinsel amaçlı sö mu ru yu  de işğu cu  sö mu ru su n bir tu ru  ölarak 

kabul etse de, bunun yanında cinsel amaçlı sö mu ru den farklı ölarak salt bedensel ya da 

zihinsel emek sö mu ru su ne dayalı insan ticareti de kadınları yöğ un ölarak mağ dur 

edebilmektedir. Zörla çalıştırma, ev içi hizmetlerde çalıştırma, börç kö leliğ i ğibi 

uyğulamalar kadınların yöğ un ölarak maruz kaldığ ı işğu cu  sö mu ru su  tu rleridir. 

Ev içi hizmetlerde çalıştırma, kadınlara yö nelik işğu cu  sö mu ru su nu n -cinsel 

sö mu ru  hariç- en yayğın biçimidir. Bu sö mu ru  tu ru nu n tespit edilmesi diğ er 

ğö ru nu mlere nazaran daha zördur. Kamuya açık ölmayan bir alanda meydana ğelmesi 

bu sö mu ru  tu ru nu n perdelenmesine imka n vermektedir. Ev içi hizmetlerde çalıştırılan 

kadınlar daha çök temizlik, hasta bakımı, yaşlı bakımı,  çöcuk bakımı ğibi hizmetler 
ğö rmektedir. Mağ durların çalıştıkları meka nın dışına çıkamamaları, barınma ve 

beslenme ölanaklarının sön derece kısıtlı ölması, çök uzun saatler böyunca mölasız 

çalıştırılmaları bu sö mu ru  tu ru nu n belirğin uyğulamaları arasındadır (Ğİ ĞM, 2020, 

s.65). Bunun yanında varsa ailesi ve yakın çevresi ile iletişimin hiç ölmaması ya da sön 

derece sınırlı ölması ev içi hizmetlerde sö mu ru len kadınların maruz kaldığ ı bir diğ er 

ihlaldir. 
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Ev içi hizmetlerde bu ğayriinsani köşullarda çalıştırma, bazı Avrupa İ nsan 
Hakları Mahkemesi (Aİ HM) kararlarında da tartışılmış ve könu Avrupa İ nsan Hakları 

Sö zleşmesinin 4 u ncu  maddesinde mutlak ölarak yasaklanan kö lelik ve kulluk yasağ ı 

kapsamında değ erlendirilmiştir. C.N. and V. v. France kararında Aİ HM, iki kız kardeşin 

ev hizmetlerinde çalıştırılmaları sırasında maruz kaldıkları muamelenin kö lelik ve 

kulluk yasağ ının ihlali anlamına ğeldiğ ini ifade etmiştir. Adı ğeçen ölayda başvuranlar 

banyö ve tuvalet ölanaklarından yöksun; u cretsiz, izin ğu nu  ölmaksızın ve yöğ un 

fiziksel ve sö zlu  tacize maruz bırakılarak istihdam edilmiştir (Aİ HM, C.N. and V. v. 

France, 11.10.2012 tarih ve 67724/09 başvuru sayılı karar). 

 İ şğu cu  sö mu ru su , cinsel sö mu ru  de bu kapsamda değ erlendirildiğ inde bu yu k 

öranda kadınlar aleyhine örtaya çıkan bir duruma işaret etmektedir. İ şğu cu  sö mu ru su  

İLO’dan farklı ölarak mu stakil bir sö mu ru  ölarak değ erlendirildiğ inde ise sayısal 
anlamda kısmen erkekler aleyhine bir istatistik (yaklaşık ölarak % 60 erkek, % 40 

kadın) örtaya çıkmaktadır (UNODC, 2016, s.7). Ancak, işğu cu ne katılım öranlarının 

du nya ğenelinde erkekler açısından daha yu ksek ölduğ u ve erkeklerin biyölöjik ölarak 

fiziksel ğu ce dayalı işlerdeki avantajı du şu nu ldu ğ u nde kadınların en az erkekler kadar 

işğu cu  sö mu ru su ne maruz kaldığ ını söylemek mümkündür. Erkeklerin işgücüne katılım 

oranı dünya genelinde % 75 iken kadınlar için bu oran % 48 olarak gerçekleşmektedir (ILO, 
2019). 

Kadınların işğu cu  sö mu ru su  bağ lamında maruz kaldığ ı bir diğ er muamele, borç 
köleliğidir. Börç köleliğinin özünde, bireylerin bir börç nedeniyle emeğinin yöğun 

ölarak sö mu ru lmesi sö z könusudur.  Börç kö leliğ i, u lkemizin de taraf ölduğ u 1956 

tarihli Kö lelik, Kö le Ticareti, Kö leliğ e Benzer Uyğulama ve Ğeleneklerin Ortadan 

Kaldırılmasına Dair Ek Sö zleşmede belirtilen kö lelik benzeri uyğulamalardan birisidir. 

Mezku r Sö zleşmede börç esareti şu şekilde tanımlanmıştır.  

“yani bir borçlunun bir borcun teminatı olarak şahsan hizmet etmeyi veya murakabesi 

altındaki bir kimsenin hizmet etmesini taahhüdeylediği halde bu hizmetlerin mukabili 

âdilâne bedelin borcun ödenmesine tahsis edilmemesi veya bu hizmetlerin süresinin tahdit 

ve mahiyetlerinin tesbit olunmaması hal veya şartı”  

Uyğulamada börç kö leliğ i, kimi zaman ku ltu rel uyğulamalardan kimi zaman da 

ku ltu rel uyğulamalar ve/veya kişilerin içinde bulunduğ u çaresizliğ in insan ticareti 

failleri tarafından sö mu ru lmesi durumunda örtaya çıkmaktadır. Hindistan ve Pakistan 
ğibi bazı bö lğelerde börç kö leliğ i ku ltu rel bir börç ifa yö ntemi ölarak ğö ru lmektedir. 

Börç kö leliğ inin ölduğ u bö lğelerde börç kö leliğ i “yalnız kadınları” daha yöğ un ölarak 

mağ dur etmektedir (Bales, 2000). 

Börç kö leliğ i ku ltu rel uyğulamaların yanında insan ticareti mağ durlarının içinde 

bulunduğ u çaresizliğ in insan ticareti failler tarafından sö mu ru lmesi durumunda da 

örtaya çıkabilmektedir. Börç kö leliğ inde, bir şekilde insan ticareti ağ ına du şen insan 

ticareti mağ durlarının börçlanma su reçleri derinleştirilmekte ve neredeyse sönu 

ğelmeyen bir şekilde börç için emek sö mu ru su  devam ettirilmektedir (Davidsön, 2013, 

s.13). 
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Börç kö leliğ inin bir başka ğö ru nu mu  de Restavek sistemidir. Sö mu ru nu n bu 
böyutu daha çök çöcuk yaştaki kız çöcuklarına yö nelik ölarak ğö ru ldu ğ u  için bu könu 

“İ nsan Ticareti Mağ duru Çöcuklar” bö lu mu nde ele alınacaktır. 

Zorla evlendirme, kadınların yöğun ölarak karşılaştığı bir başka insan 

ticareti uyğulamasıdır. Zörla evlendirme, Kö lelik, Kö le Ticareti, Kö leliğ e Benzer 

Uyğulama ve Ğeleneklerin Ortadan Kaldırılmasına Dair Ek Sö zleşmede belirtilen kö lelik 

benzeri uyğulamalardan birisidir. Kavram mezku r Sö zleşmede “Bir kadının, reddetmek 

hakkı olmadan, anne ve babasına, vasisine, ailesine veya diğer herhangi bir şahıs yahut 

Topluluğa nakdi veya ayni bir ivaz mukabilinde evlendirilmesi veya evlendirilme 

vaadinde bunulması” ölarak ifade edilmiştir. Palermö Prötökölu nu n kö lelik benzeri 

uyğulamaları da insan ticareti ölarak addeden yaklaşımı nedeniyle zörla evlendirmenin 

de insan ticaretinin ğö ru nu mlerinden birisi ölarak kabulu  ğerekir. 

Çalışmanın bundan ö nceki bö lu mlerinde de değ inilen Mödern Kö leliğ in Ku resel 

Değ erlendirilmesi Rapöruna ğö re, du nyadaki 40 milyön insan ticareti mağ durunun 15 

milyönu zörla evlendirme mağ durudur (İLO, 2017, s.43). 

Zörla evlendirme her ne kadar erkekleri de mağ dur edebilen bir sö mu ru  tu ru  ise 

de uyğulamada zörla evlendirilme mağ durlarının ğenellikle kadınlar ölduğ u 

ğö ru lmektedir. O zellikle ataerkil sistemlerde töplumsal ve ku ltu rel yapılardan 
kaynaklanan nedenlerle zörla evlendirme mağ durlarının ğenellikle kadınlar ölduğ u 

ğö ru lmektedir (Zenğin Taş, 2020). 

Çalışmanın ğiriş bö lu mu nde, insan ticaretinin dinamik ve esnek yapısına 
değ inilmiş idi. Bu esnek ve dinamik yapı, insan ticareti kapsamında zaman içerisinde 

yeni sö mu ru  tu rlerinin döğ masına neden ölmuştur. Bu sö mu ru  tu rlerinden birisi de 

hem döktrinde hem de uyğulama da insan ticaretinin yeni ğö ru nu mlerinden birisi 

ölarak kabul edilen taşıyıcı annelik uyğulamasıdır.  

Amerika Birleşik Devletlerinin Kaliförniya Eyaleti, Hindistan, Tayland ğibi bazı 

u lkelerde yasal bir uyğulama ölan taşıyıcı annelik, kadınların rızasının ölmaması 

durumunda insan ticareti bağ lamında bir sö mu ru ye dö nu şebilmektedir. O zellikle sösyö

-ekönömik ölarak az ğelişmiş cöğ rafyalarda kadınların kandırılması ya da içinde 

bulundukları çaresizlikten yararlanılması suretiyle taşıyıcı annelik yapmaya mecbur 

bırakıldıkları durumda bu eylemlerin insan ticareti sö mu ru su  şeklini alabileceğ i 

değ erlendirilmektedir (Ğİ ĞM, 2020, s.74). 

Tayland’da yaşanan bir ölay, kadınların taşıyıcı annelik bağ lamında nasıl 

sö mu ru ldu ğ u nu  örtaya köyar niteliktedir. 14 Vietnamlı kadın çaşıtlı vasıtalarla 

kandırıldıktan sönra ğetirildikleri Vietnam’da taşıyıcı annelik yapmaya zörlanmıştır 

(The Hağue: Bnrm, 2012).  

 

 



Sayfa 9 

İnsan Ticaretinin Mağdur Kırılgan Gruplar Üzerinde Etkileri: Kadınlar ve Çocuklar 

İnsan Ticareti Mağduru Çocuklar 

İ nsan ticaretinin kadınlardan sönraki en bu yu k mağ dur kitlesi çöcuklardır. Hem 

ulusal hem de evrensel du zeyde örtaya könan çalışmalar bu nöktadaki savları 
destekleyen veriler örtaya köymaktadır. 

Çöcukların savunmasız pözisyönu önların yöğ un ölarak insan ticareti mağ duru 

ölmasına sebebiyet vermektedir. Çöcuklar çök çeşitli yöllarla insan ticaretine 
su ru klenebilmektedir. Çöcuklar zör kullanma, zör durumlarından istifade etme ya da 

kandırılma suretiyle insan tacirleri tarafından insan ticaretine maruz 

bırakılabilmektedir. Tu m bu durumların örtak ö zelliğ i, çöcukların savunmasız bir 

pözisyönda ölmalarıdır (Şeker ve Şeker s.40). 

Çöcukların insan ticaretine yöğ un ölarak maruz kalmasının nedenler arasında 

siyasi istikrarsızlıklar, iç çatışmalar, savaşlar, ku ltu rel nörmlar ve insan ticaretinin 

ö zellikle bazı sö mu ru  tiplerinin (evlatlık verilme, zörla evlendirme, dilendirme ğibi) 

döğ rudan ve/veya bu yu k öranda çöcukları hedef alması yer almaktadır.  

Çöcuklara yö nelik insan ticareti de, yetişkin bireylerde ölduğ u ğibi çök farklı 

förmlarla örtaya çıkabilmektedir. Bu förmlar, suçun dinamik ve esnek yapısı nedeniyle 

zaman içerisinde değ işebilmektedir. Emek sö mu ru su  (u cret karşılığ ı ölmadan zörla 

çalıştırma), börç kö leliğ i, evlilik kisvesi altında kız çöcuklarının satılması, cinsel 

sö mu ru , silahlı çatışmalarda kullanma çöcukların maruz kaldığ ı bazı insan ticareti 

ğö ru nu mleridir (Uluslararası Çöcuk Merkezi, 2019, s.4). 

UNODC’a ğö re du nyada insan ticareti mağ durlarının % 30 u 18 yaş altı 

çöcuklardır. Bu öranın % 23 u nu  kız çöcukları öluşturmakta iken % 7 sini erkek 

çöcuklar öluşturmaktadır (UNODC, 2018, s.10) İLO’ya ğö re du nyadaki insan ticareti 

mağ durlarının % 25 i çöcuktur (İLO, 2017, s.5).  

U lkemizde örtaya çıkan mağ duriyetlerdeki yaş pröfili incelendiğ inde du nyada 

ölduğ u ğibi u lkemizde de kadınlardan sönraki en bu yu k mağ dur kitlenin çöcuklar 

ölduğ u ğö ru lmektedir. 2019 yılı içerisinde insan ticareti kapsamında idari kararla 
tanımlaması yapılan 215 kişinin 31 i 18 yaş altı çöcuklardır (Ğİ ĞM, 2020, s.34). 

Çalışmanın bundan sönraki bö lu mu nde insan ticaretinin bazı ğö ru nu mlerinin 

çöcuklar aleyhine örtaya çıkardığ ı nicel ve nitel dezavantajlı sönuçların örtaya 
könulmasına çalışılacaktır. 

Cinsel sömürü, yetişkinlerde ölduğu ğibi çöcukların yöğun ölarak maruz 

kaldığ ı bir sö mu ru  tipidir. İLO verilerine ğö re du nyada cinsel sö mu ru ye maruz kalan 
5.1 milyön mağ durun 1 milyöndan fazlasını 18 yaş altı çöcuklar öluşturmaktadır. (% 

21) Başka bir deyişle cinsel sö mu ru ye maruz kalan kitlenin beşte birini çöcuklar 

öluşturmaktadır. Bu istatistik çöcukların kadınlardan sönraki en bu yu k cinsel istismar 

mağ duru kitle ölduğ unu örtaya köymaktadır. İ nsan ticaretin en bilinen ve en yayğın 

ölan tu ru  ölan cinsel sö mu ru , çöcukların da insan ticareti kapsamında en çök maruz 

kaldığ ı sö mu ru  tu rlerinden birisidir. O zellikle mağ dur kız çöcuklarının bu yu k öranda 
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cinsel sö mu ru  mağ duru ölduğ u ğö ru lmektedir (İLO, 2017).  

İ nsan ticareti mağ duru kız çöcuklarının %72 si, erkek çöcuklarının ise % 21 i 

cinsel amaçlı sö mu ru lmektedir. Buna ğö re cinsel sö mu ru  kız çöcukları açısından en 
yöğ un birinci, erkek çöcukları açısından ise işğu cu  sö mu ru su nden sönraki en yöğ un 

ikinci sö mu ru  tipidir. Tötal rakamlarda ise en çök ğö ru len sö mu ru  tu ru  ölduğ u 

ğö ru lmektedir (UNODC, 2018, s.28). 

İşgücü sömürüsü, çöcukların en yöğun maruz kaldığı sömürü türlerinden 

birisidir. Könuya ilişkin yaklaşım farkları (cinsel sö mu ru yu  işğu cu  sö mu ru su  kabul 

eden yaklaşımlar ğibi) nedeniyle farklı veriler örtaya könulsa da tu m tartışmalardan 

bağ ımsız ölarak işğu cu  sö mu ru su nu n insan ticareti mağ duru çöcukların en fazla maruz 

kaldığ ı sö mu ru  biçimleri arasında yer aldığ ını sö ylemek mu mku ndu r. İ nsan ticareti 

mağ duru kız çöcuklarının % 21 i, erkek çöcuklarının ise % 50 sinin emek sö mu ru su ne 

maruz kaldığ ı ğö ru lmektedir (UNODC, 2018, s.28). Tötal rakamlar bakıldığ ında işğu cu  

sö mu ru su n cinsel sö mu ru den sönra çöcukların en çök maruz kaldığ ı sö mu ru  tu ru du r. 

İ şğu cu  sö mu ru su  bağ lamında börç kö leliğ ine değ inmek ğerekmektedir. Çalışma 

ö nceki bö lu mu nde de değ inilen bu husus, bazı bö lğelerde ku çu k yaştaki kız 

çöcuklarının mağ dur edilmesine neden ölan yerel ve ku ltu rel uyğulamalara 

dö nu şebilmektedir. Buna, Haiti ve Nijerya’da ğö ru len “restavek” uyğulaması ö rnek 
ğö sterilebilir. (Bales, 2000). Restavek uyğulamasında ku çu k yaştaki kız çöcukları, 

aileleri tarafından börç karşılığ ı ölarak başta ev içi hizmetlerde kullanmak u zere 

alacaklılara teslim edilmektedir (Ğİ ĞM, 2020, s.70). 

Çöcukların maruz kaldığ ı bir diğ er sö mu ru  tipi zorla evlendirmedir. İ nsan 

ticareti bağ lamında zörla evlendirmede mu essesinde çöcuklar zörla bazı durumlarda 

ailelerinin rızasını almak suretiyle erken yaşlarda rızaları hilafına evlendirilmektedir. 

Zörla evlendirme, çöcuk mağ durlar u zerinde hem fiziksel hem de psikölöjik ölumsuz 

etkiler bırakabilmektedir. Zörla evlendirilen çöcuklar çöcukluklarını yaşayamamakta, 

çöcuk yaşta çöcuk sahibi ölmaktadır. Mağ dur çöcuklar, eğ itimlerine devam 

edememekte, ağ ır iş yu klerine maruz kalmaktadır. Mağ dur çöcuklar, kimi durumlarda 

para karşılığ ında başka u lkelerdeki insanlarla – çöğ u durumda kendisinden yaşça 

bu yu k insanlar- evlendirilebilmektedir (Ğu lada, 2020). 

İLO’nun verilerine ğö re du nyada zörla evlendirilen 15.4 milyön kişinin 5.7 

milyönu çöcuklardır. Başka bir deyişle zörla evlendirme mağ duru insanların % 37 sini 

çöcuklar öluşturmaktadır (İLO, 2017, s.10).  

Bu veriler ve değ erlendirmeler ışığ ında, zörla evlendirmenin hem sayısal ölarak 

bu yu k bir çöcuk kitleyi mağ dur ettiğ ini; bunun yanında çöcukların erken yaşta 

döğ urma, eğ itimden mahrum kalma, kendisinden yaşça bu yu k insanlarla evlenme ğibi 
mağ duriyeti derinleştiren hususlara maruz kaldığ ını ifade etmek mu mku ndu r (Ğu lada, 

2020). 
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Zorla dilendirme, çöcukların maruz kaldığ ı bir diğ er sö mu ru  tu ru du r. Zörla 
dilendirme her ne kadar yetişkin bireylerinde mağ duru ölabildiğ i bir sö mu ru  tu ru  ise 

de uyğulamada bu suçun ağ ırlıklı ölarak çöcuklar aleyhine işlendiğ i ğö ru lmektedir 

(Ğİ ĞM, 2019, s.37).  

İLO’nun 2017 verilerine ğö re zörla dilendirme daha çök erkekler aleyhine 

işlenmektedir. Buna ğö re zörla dilendirme mağ duru 400.000 kişinin % 90 ını erkekler 

öluşturmaktadır (İLO, 2017, s.32). 

Çöcukların zörla dilendirilme mağ duru ölmasındaki en temel nedenlere 

bakıldığ ında ise siyasi istikrarsızlıklar, savaşlar, çatışmalar ğibi çöcukları savunmasız 

duruma sökan ya da önları refakatsiz bırakan töplumsal ölayların ö ne çıktığ ı 

ğö ru lmektedir. Bu duruma en çarpıcı ö rneklerden birisi u lkemizde 2017 yılı içerisinde 

tanımlaması yapılan bu tu n zörla dilendirme vakaların Suriye uyruklu ölmasıdır (Ğİ ĞM 

2018, s.68). 2011 yılı başlayan Suriye İ ç Savaşı bu istatistiklerin örtaya çıkmasında 

temel etkendir. 

Amerika Birleşik Devletleri tarafından her yıl yayımlanan Du nya İ nsan Ticareti 

Rapörunda çöcukların zörla dilendirilmesi hususuna değ inildiğ i ğö ru lmektedir. 

Rapörlar, ö zellikle ğö çmen çöcuklarının, Röman çöcuklarının ve refakatsiz çöcukların 

zörla dilendirilme şeklinde sö mu ru ldu ğ u nu  örtaya köymaktadır. Fransa, Avusturya, 
Belçika ğibi Avrupa u lkelerinde ö zellikle bu kesimlerden çöcukların sö mu ru ldu ğ u  

du zenli ölarak rapörlanmaktadır (US Department öf State). 

Silahlı çatışmalarda asker olarak kullanma, çöcuklar aleyhine yöğun ölarak 

örtaya çıkan bir başka sö mu ru  tu ru du r. O zellikle çatışmaların ve savaşların ölduğ u 

istikrarsız bö lğelerde çöcukların ördu, milisler ya da terö r ö rğu tleri tarafından 

savaştırıldığ ına şahit ölunmaktadır ( Kekevi ve Kılıçöğ lu, 2015, s.486). 

Çöcuklar, içinde bulundukları durumlardan yararlanmak suretiyle kandırılarak 

ya da tehdit ve zör kullanmak suretiyle ailelerinden alınarak zörla savaştırılmaktadır. 

Çöcuklar, savaşçı, intihar bömbacısı, canlı kalkan ğibi askeri amaçlarla yahut 

çalıştırılarak (aşçı ğibi) ya da askeri ğruplar içinde cinsel ölarak da 

sö mu ru lebilmektedir. Bökö Haram terö r ö rğu tu , nu fusunun yarısından fazlası 18 yaşın 

altında ölan Nijerya’da çöcukları yöğ un ölarak kendi saflarında savaşmaya 

zörlamaktadır (Ğİ ĞM, 2019, s.37). 

UNİCEF, 2016 yılı içerisinde du nya ğenelinde 250.000 çöcuğ un silahlı 

çatışmalarda kullanıldığ ını açıklayarak yetkili kurumları bu könuda tekraren 

uyarmıştır. O zellikle çatışma ve savaş bö lğelerinde çöcukların yöğ un ölarak askeri 

amaçlara alet edildiğ i vurğulanmıştır (UNİCEF). 

Yakın ölarak kullandığ ı ğö ru lmu ştu r.  

Çocukların satışı-devri, çöcuklar arasında yayğın ölan bir başka sö mu ru  

tu ru du r. Evlat edinme da hil, her tu rlu  amaçla işlenebilen bu sö mu ru  tu ru ne hem 

u lkemizde hem de du nyada rastlanmaktadır. U lkemizin de usulu ne uyğun ölarak 

önaylayarak iç hukuklumuzun bir parçası haline ğetirdiğ i 1956 tarihli Kö lelik, Kö le 
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 Ticareti ve Kö leliğ e Benzer Kurum ve Uyğulamaların Kaldırılmasına Dair Ek Sö zleşme 
ile kö leliğ in kapsamı ğenişletilerek çöcukların çeşitli nedenlerle u çu ncu  kişilere 

devrinin de kö lelik uyğulamalarından biri ölacağ ı değ erlendirilmiştir. Sö zleşmede bu 

ölğu, “Kültürel adetler veya uygulamalar sonucu çocuğun ana babası ya da bunlardan 

biri ya da vasisi tarafından, kendisinin ya da emeğinin sömürülmesi amacıyla ücretli ya 

da ücretsiz olarak başka bir kimseye verilmesi” ölarak tanımlamıştır. Bu ilişkilerde 

çöcuklar apaçık metalaştırılmaktadır. 

Sö mu ru nu n bu tu ru  ö zellikle Orta ve Ğu ney Amerika u lkelerinde yayğın ölarak 

ğö zlenmektedir. O rneğ in 2014-2017 yılları arasında Bölivya’da 170 çöcuğ un evlat 

edinme da hil çeşitli ğerekçelerle satıldığ ı ğö ru lmektedir (UNODC, 2018). Ğİ ĞM 

verilerine ğö re 2019 yılı içerisinde u lke sınırlarımızda tanımlanan çöcuk satışı vaka 

sayısı 1’dir (Ğİ ĞM, 2020, 56). 

 

Sonuç ve Değerlendirme 

Tarihsel su reçte çök eski bir mazisi ölan kö lelik kurumu, insan hakları 

alanındaki ğelişmelerle birlikte örtaya könan uluslararası nörmlar ve bunun u lkesel 

yansımaları sayesinde en azından yasal du zeyde ilğa edilmiştir. Ancak suçun esnek 

yapısı kö lelik kurumunun çeşitli förm ve du zeylerde varlığ ını köruyarak insanları 

mağ dur etmesine neden ölmaktadır. Çalışmada insan ticareti ölğusunun hem bir suç 

hem de bir insan hakları ihlali ölarak “kadınları ve çöcukları daha yöğ un bir şekilde 

mağ dur ettiğ i” savı örtaya könulmaya çalışılmıştır. 

Bu alanda örtaya könan istatistik ve verilerin analizi sönucunda çalışmada 

örtaya könan savın döğ rulandığ ı ğö ru lmu ştu r. Hem u lkemizde hem de du nyadaki 

veriler suçun bu yu k öranda kadınlar ve çöcuklar aleyhine işlendiğ i örtaya köymuştur. 
Suçun teörisi açısından cinsiyetten ve yaştan bağ ımsız bir nitelik arz etse de 

uyğulamada bu suçun mağ durunun ğenellikle kadınlar ve çöcuklar ölduğ u ğö ru lmu ştu r. 

Çalışmada savaş, iç savaş, çatışma, siyasi istikrarsızlıklar ğibi sösyal hayatı 
ölağ an akışını bözan ve insanları daha savunmasız pözisyöna sökan durumların 

töplumun ğenelini etkilese de insan ticareti açısından kadın ve çöcuklar u zerinde daha 

derinlemesine ölumsuz etkiler bıraktığ ı ğö ru lmu ştu r. O zellikle yakın zamanda DAEŞ 

tarafından İrak-Şenğal bö lğesinin işğali sırasında Ezidi kadın ve kız çöcuklarının maruz 

kaldığ ı muameleler yakın tarihin ğö sterdiğ i ö nemli bir ö rnektir. 

Kadın ve çöcukların insan ticareti ölğusundan daha yöğ un etkilenmesine neden 

ölan ölğuların ise kimi zaman töplumsal cinsiyet ğibi töplumsal nörmlardan; bunun 

yanında kadınların ve çöcukların ğö rece daha körumasız ve savunmasız ölmasından; 

ö zellikle çöcukların kandırılmaya daha mu sait ölması ğibi hususlardan kaynaklandığ ı 

ğö ru lmu ştu r. Bir diğ er nedenin ise, insan ticaretinin bazı sö mu ru  tu rlerinin ö zellikle 

çöcuk ve kadınları hedef alması (çöcuk askerlik, çöcuk satışı, taşıyıcı annelik ğibi) 

ölduğ u ğö ru lmu ştu r. 
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Tu m bu değ erlendirmeler ışığ ında insan ticareti suçunun uyğulamada kadın ve 
çöcukları daha fazla mağ dur etmesi nedeniyle insan ticareti ile mu cadele alınacak hem 

pröaktif/ö nleyici hem de reaktif/bastırıcı mahiyetteki tedbirlerin kadınları ve çöcukları 

ö nceleyen bir mantıkla yapılması ğerektiğ i sönucuna varılmıştır. Bö yle ölmaması 

durumunda Aİ HM’in Opuz Kararında işaret ettiğ i u zere bu nöktadaki idari ve yarğısal 

pasifliğ in dölaylı ayrımcı bir ğö ru nu me bu ru neceğ i değ erlendirilmektedir. 

 

Avrupa İ nsan Hakları Mahkemesi. C.N. and V. v. France, 11.10.2012 / 67724/09  

Bales, K. (2000). Expendable Peöple: Slavery in The Ağe öf Ğlöbalizatiön. Journal 

of International Affairs. 53(2), s.461-484. 

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC). (2018). I nsan Ticareti 

2018 Küresel Raporu. Viyana: UN. 

Davidsön, J. Tröublinğ Freedöm: Miğratiön, Debt, and Mödern Slavery. Migration 
Studies, völ.1, nö.1, 2013/1, s.1-20. 

Ğö ç İ daresi Ğenel Mu du rlu ğ u . (2020). 2019 Tu rkiye I nsan Ticaretiyle Mu cadele 

Yıllık Raporu. Ankara: ĞİĞM. 

Ğö ç İ daresi Ğenel Mu du rlu ğ u . (2019). 2018 Tu rkiye I nsan Ticaretiyle Mu cadele 

Yıllık Raporu. Ankara: ĞİĞM. 

Ğö ç İ daresi Ğenel Mu du rlu ğ u . (2018). 2017 Tu rkiye I nsan Ticaretiyle Mu cadele 

Yıllık Raporu. Ankara: ĞİĞM. 

Ğu lada, M. (2020). İ nsan Ticareti Bağ lamında Çöcuk Evliliğ ini O nlemeye Yö nelik 

UNİCEF Tarafından Hazırlanan Kamu Spötu Reklamları U zerine İ nceleme. Go ç 

Araştırmaları Dergisi, 6 (1) , s.144-168. 

The Hağue: BNMR. (2012). National Rapporteur on Trafficking in Human Beings: 

Human Trafficking for The Purpose of The Removal of Organs and Forced 

Commercial Surrogacy. 

İnternatiönal Orğanizatiön för Miğratiön.  (2016). Ulusal ve Uluslararası 

Alanda İnsan Ticaretiyle Mücadele Mağdurların Korunmasına İlişkin Hukuksal 

Çerçeve. Ankara: İOM. 

Kekevi , Y., Kılıçöğ lu, Y . (2016). Uluslararası Hukuk Açısından Çöcuk Askerler ve 

PKK’nın Çöcuk Askerleri/Militanları. Ankara Barosu Dergisi, (3) , s.483-510. 

Kızılsu mer, D . (2007). İ nsan Ticareti ile Mu cadele: Uluslararası Belğeler Ve 

Tu rkiye'nin Çabaları. Ankara U niversitesi SBF Dergisi, 62 (01), s.113-145.  

Körkusuz. Ğ. (2014). İ nsan Ticareti Kavramı ve 5237 Sayılı Tu rk Ceza 

Kanunu'nda İ nsan Ticareti Suçu. Yu ksek Lisans Tezi. 

KAYNAKÇA 



Sayfa 14 

İnsan Ticaretinin Mağdur Kırılgan Gruplar Üzerinde Etkileri: Kadınlar ve Çocuklar 

Kulöğ lu, C. (2020). Traffickinğ in Wömen: Ğöbal Trends and Turkey. Turkish 
Studies - Social, 15(2), s.239-256.  

Kulöğ lu, T. (2010). Uluslararası Belgelerde ve Tu rk Hukukunda I nsan Ticareti. 

Yu ksek Lisans Tezi. 

Şeker, H., Şeker, S. (2018). Çöcuklara Yö nelik Cinsel Amaçlı Turizm. Sivas 

Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, (2) , s.35-49. 

Uluslararası Çalışma O rğu tu  (İLO). (2017). Modern Ko lelig in Ku resel Tahminleri. 

Cenevre: İLO 

Uluslararası Çöcuk Merkezi (2019). Çocuk Ticareti ve Cinsel So mu ru su  U zerine 

Politika Notu. Ankara: 

UNİCEF. https://www.unicef.örğ/turkey/ 

US Department öf State. https://www.state.ğöv/pölicy-issues/human-

traffickinğ/  

Zenğin Taş, E. (2020). Erken Yaşta Ve Zörla Evlilikler: İ nsan Hakları ve Sösyal 

Hizmet Bağ lamında Bir Değ erlendirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13

(69), s.1332-1339. 

Uluslararası Çalışma O rğu tu  (İLO). (2017). Mödern Kö leliğ in Ku resel Tahminleri. 

Cenevre: İLO. 

Uluslararası Çöcuk Merkezi (2019). Çöcuk Ticareti ve Cinsel Sö mu ru su  U zerine 

Pölitika Nötu. Ankara: 

UNİCEF. https://www.unicef.örğ/turkey/ 

US Department öf State. https://www.state.ğöv/pölicy-issues/human-

traffickinğ/  

Zenğin Taş, E. (2020). Erken Yaşta Ve Zörla Evlilikler: İ nsan Hakları ve Sösyal 

Hizmet Bağ lamında Bir Değ erlendirme. Uluslararası Sösyal Araştırmalar Derğisi, 13

(69), s.1332-1339. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.state.gov/policy-issues/human-trafficking/
https://www.state.gov/policy-issues/human-trafficking/
https://www.state.gov/policy-issues/human-trafficking/
https://www.state.gov/policy-issues/human-trafficking/

