Türkiye’deki Göçmenler ve İnsan Ticareti Mağdurlarının
İnsan Hakları Yönünden Korunmasının Güçlendirilmesi
Eylem’in amacı nedir?
► İnsan haklarının göç bağlamında daha iyi korunması ve bu alanda Avrupa standartlarının uygulamasının teşvik
edilmesi
► Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi’nin uygulanmasıyla Türkiye’de insan ticaretinin
önlenmesi ve insan ticaretiyle mücadelenin iyileştirilmesi

Eylem’den kimler faydalanacak?
► İçişleri Bakanlığı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı)
► Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;
► Adalet Bakanlığı;
► Türkiye Adalet Akademisi;
► Türkiye Barolar Birliği;
► Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu;
► Hakimler, savcılar, avukatlar ve kolluk görevlileri;
► Sivil Toplum Kuruluşları;
► Göçmenler, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı mağdurları, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere hassas
durumdaki kişiler.

Eylem nasıl yürütülecek?
► Çok sektörlü ortaklık yaklaşımıyla çeşitli paydaşlar arasında diyalog sağlanması planlanmaktadır.
► Kapasite artırma faaliyetleri; disiplinlerarası çalışma grupları, vaka çalışmaları, yuvarlak masa toplantıları, ilgili
paydaşlar ve uzmanlarla konuya özgü çalıştaylar ve HELP eğitimleri, denkler arası değişimler ve küçük hibeleri
kapsayacaktır.

Beklenen sonuçlar nelerdir?
► GRETA (Avrupa Konseyi İnsan Ticaretiyle Mücadele Uzmanlar Grubu) tavsiyeleri doğrultusunda insan ticaretini
hedef alan kapsamlı ve entegre bir kurumsal yaklaşım oluşturulması;
► Bilhassa göç bağlamında insan ticaretinin önlenmesi ve mağdur koruma stratejilerinin uygulanması noktasında
ilerleme kaydedilmesi;
► Bilhassa kadınlar, çocuklar ve savunmasız durumdaki kişiler açısından insan hakları standartlarının çeşitli
paydaşlar nezdinde daha iyi anlaşılmasının sağlanması;
► Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede benimsenmiş olan insan hakları temelli yaklaşımın güçlendirilmesi.

Bütçe
► Eylem için ayrılan toplam bütçe 2.500.000 AVRO’dur.
► Yatay Destek programının tamamı için ayrılan bütçe yaklaşık olarak 41 Milyon AVRO’dur. Bütçenin %85’i Avrupa
Birliği, %15’i Avrupa Konseyi tarafından finanse edilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:
► Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi: https://www.coe.int/en/web/ankara/home
► Yatay Destek Programı Ana sayfa: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home
► Marija Simić, Yatay Destek İletişim Sorumlusu, Marija.SIMIC@coe.int, +381 63 601 337
Besnik Baka, Yatay Destek İletişim Sorumlusu, Besnik.BAKA@coe.int, +355 69 217 8430

Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek Hakkında
“Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek 2019-2022”, Faydalanıcıların insan hakları, hukukun üstünlüğü ve
demokrasi alanlarında planladıkları reformları gerçekleştirmelerine ve ilgili olan hallerde, AB genişleme süreci
çerçevesinde Avrupa standartlarına uyum sağlamalarına olanak tanıyan, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin ortak
bir girişimidir. Bu üç yıllık program Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye ve
Kosova'da* yürütülen eylemleri kapsamakta olup Avrupa Konseyi tarafından Mayıs 2019 tarihinden bu yana
uygulanmaktadır.
* Bu ifade, statüyle ilgili görüşlere halel getirmez ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1244 sayılı kararı ve
UAD’nin Kosova’nın Tek Taraflı Bağımsızlık İlanıyla İlgili Görüşü’ne uygundur.

Avrupa Konseyi, kıtanın en önde gelen insan hakları
örgütüdür. Tüm AB üyesi devletler dahil olmak üzere
toplamda 46 üye devletten oluşmaktadır. Avrupa
Konseyi’ne üye devletlerin tamamı insan hakları,
demokrasi ve hukukun üstünlüğünün korunmasını
amaçlayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraftır.
Sözleşme’nin üye devletlerde uygulanma düzeyi Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nce denetlenmektedir.
www.coe.int

Bilgi birikimi, kaynak ve kader birliği yapma kararı alan AB
üye devletleri kültürel çeşitlilik, hoşgörü ve bireysel
özgürlükleri gözeterek birlikte bir istikrar, demokrasi ve
sürdürülebilir kalkınma bölgesi inşa etmiştir. Avrupa Birliği,
başarılarını ve sahip çıktığı değerleri sınırlarının ötesindeki
ülkeler ve halklarla paylaşma konusundaki kararlı tutumunu
sürdürmektedir.
www.europa.eu

Bu el kitapçığı, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin mali desteği ile hazırlanmıştır. Burada yer verilen ifadeler, hiçbir şekilde taraflardan
birinin resmi görüşünü yansıtmamaktadır.

