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YÖNETMELİK
İç şler Bakanlığından:
İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE VE MAĞDURLARIN
KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlke
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı ve kapsamı; nsan t caret suçunun önlenmes , nsan t caret yle
mücadele, nsan hakları kapsamında Türk vatandaşı ve yabancı ayrımı gözet lmeks z n nsan t caret mağdurlarının
korunması, yabancı mağdura kamet zn ver lmes ve mağdurlara sunulacak destek h zmetler ne l şk n usul ve
esasları bel rlemekt r.
(2) Bu Yönetmel k, Türk vatandaşı veya yabancı ayrımı gözetmeks z n nsan t caret ne konu olmuş gerçek
k ş ler kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, 4/4/2013 tar hl ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanununun 121 nc maddes ne ve 30/1/2016 tar hl ve 6667 sayılı Kanunla uygun bulunan Avrupa Konsey İnsan
T caret ne Karşı Eylem Sözleşmes ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Bakan: İç şler Bakanını,
b) Bakanlık: İç şler Bakanlığını,
c) Çocuk: 18 yaşını doldurmamış ve erg n olmamış k ş y ,
ç) Da re Başkanlığı: İnsan T caret Mağdurlarını Koruma Da res Başkanlığını,
d) Değerlend rme raporu: İnsan t caret mağduru kamet zn n n uzatılmasına veya ptal ne, destek programının
sonlandırılmasına l şk n değerlend rmeler çeren raporu,
e) Düşünme süres : Mağdurun, suçun sebep olduğu olumsuz etk lerden kurtulması ve yetk l lerle şb rl ğ
yapıp yapmayacağına serbest rades yle karar vereb lmes ç n tanınan otuz günlük sürey ,
f) Genel Müdür: Göç İdares Genel Müdürünü,
g) Genel Müdürlük: Göç İdares Genel Müdürlüğünü,
ğ) Gönüllü ve güvenl ger dönüş programı: Yabancı mağdurun tanımlama şlem sonrasında, destek
programının uygulandığı sırada veya program b t m nde destek programından yararlanmak stemed ğ n beyan veya
talep etmes hâl nde Genel Müdürlüğün koord nasyonu dâh l nde Müdürlük tarafından kend ülkes ne veya güvenl
üçüncü ülkeye gönder lmes n ,
h) İkamet zn : İnsan t caret mağduru kamet zn n ,
ı) İl Kom syonu: İl İnsan T caret yle Mücadele Koord nasyon Kom syonunu,
) İnsan t caret : 26/9/2004 tar hl ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 80 nc maddes nde yaptırıma
bağlanan f ller ,
j) İnsan t caret mağduru tanımlama belges : Uzman personel tarafından hazırlanan uzman raporuna st naden
Müdürlük tarafından düzenlenen ve onaylanan formu,
k) Kanun: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu,
l) Kolluk: Jandarma, pol s, sah l güvenl k ve gümrük muhafaza görevl ler n ,
m) Kom syon: İnsan T caret yle Mücadele Koord nasyon Kom syonunu,
n) Mağdur: İnsan t caret suçuna maruz kalan veya kaldığı yönünde kuvvetl şüphe duyulan gerçek k ş y ,
o) Mağdur destek h zmetler : Düşünme süres nde ve sonrasında mağdurun güvenl ğ , sağlığı ve özel durumu
gözet lerek, b lg lend rme ve rıza esasına dayalı olarak ver len mağdur destek programı le gönüllü ve güvenl ger
dönüş programını,
ö) Mağdur destek programı: İnsan t caret mağduruna düşünme süres boyunca, mağdurun güvenl ğ , sağlığı
ve özel durumu gözet lerek, b lg lend rme ve rıza esasına dayalı olarak ver len barınma, sağlık h zmetler nden
yararlanma, eğ t m-öğret m, ps ko-sosyal, hukuk ve sosyal h zmetler le ş gücü p yasasına er ş m, madd -manev
destek ve tercümanlık h zmet sağlanması ve buna benzer h zmetler çeren program le yargılama sürec nde Adalet
Bakanlığı le koord nel olarak ver lecek destek programını,
p) Müdür: İl veya lçe Göç İdares Müdürler n ,
r) Müdürlük: İl veya lçe Göç İdares Müdürlükler n ,
s) Sığınmaev : Mağdurun güvenl şek lde barındırıldığı yer ,
ş) Tanımlama: İnsan t caret suçuna maruz kalan veya kaldığı yönünde kuvvetl şüphe duyulan gerçek k ş n n
nsan t caret mağduru olarak bel rlenmes n ,
t) Ulusal eylem planı: İnsan t caret n n önlenmes , bu suçla mücadele ve nsan t caret n n süreçler ne l şk n
oluşturulan ve stratej ler bel rleyen belgey ,
u) Uzman personel: İl göç uzmanı, l göç uzman yardımcısı, ps kolog, sosyal çalışmacı, sosyolog g b alanında
çalışan uzman personel ,
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ü) Uzman raporu: Uzman personel n, nsan t caret suçunun göstergeler ne yönel k detaylı nceleme ve yapılan
mülakat sonrasında, k ş le lg l olarak nsan t caret mağduru olduğu veya olmadığı yönünde ver len kararı çeren
raporu,
v) Vaka yönet c s : Uzman raporunu ve r sk anal z n yapan vakanın tüm süreçler n tak p eden müdürlükte
görevl uzman personel ,
y) Yabancı: Türk ye Cumhur yet Devlet le vatandaşlık bağı bulunmayan k ş y ,
fade eder.
Temel lke
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel ğ n uygulanmasında; nsan haklarına dayalı, toplumsal c ns yet eş tl ğ
temel nde, sosyal devlet lkes ne uygun, ad l, etk l ve süratl b r usul zlen r.
İKİNCİ BÖLÜM
Önleme, Mücadele, Koord nasyon ve İşb rl ğ
Kom syon
MADDE 5 – (1) İnsan t caret suçunu önleme ve bu suçla mücadeleye l şk n pol t ka ve stratej ler n
oluşturulması konusunda çalışmalar yürütmek, eylem planı hazırlamak, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası
kuruluşlar le s v l toplum kuruluşları arasında koord nasyonu sağlamak amacıyla Kanunun 117 nc maddes ne
st naden Kom syon oluşturulur.
(2) Kom syon; Bakanlık Müsteşarı veya görevlend receğ Müsteşar yardımcısının başkanlığında Yargıtay
Başkanlığı veya Yargıtay Cumhur yet Başsavcılığı tems lc s , Adalet, A le ve Sosyal Pol t kalar, Avrupa B rl ğ ,
Çalışma ve Sosyal Güvenl k, M ll Eğ t m, Kültür ve Tur zm, Dış şler , Sağlık, Gümrük ve T caret Bakanlıkları le
Türk ye İnsan Hakları Kurumu, Türk ye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, M ll İst hbarat Teşk latı Müsteşarlığı, Türk ye
Hudut ve Sah ller Sağlık Genel Müdürlüğü, Emn yet Genel Müdürlüğü, Mahall İdareler Genel Müdürlüğü, Jandarma
Genel Komutanlığı, Sah l Güvenl k Komutanlığı, Türk ye Barolar B rl ğ n n üst düzey tems lc ler ve Genel Müdürlük
tems lc ler nden oluşur.
(3) Kom syon toplantılarına, lg l d ğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra
b r mler n n tems lc ler le konuyla lg l akadem syenler, uzmanlar ve s v l toplum kuruluşları çağrılab l r.
Uluslararası veya hükümetler arası kuruluş tems lc ler de gözlemc olarak davet ed leb l r.
(4) Kom syon, nsan t caret yle mücadele ulusal koord natörlük görev n de yer ne get r r ve başkanı ulusal
koord natördür.
(5) Kom syon alt çalışma grupları oluşturmaya yetk l d r.
(6) Kom syon, nsan t caret konusunda yıllık olarak durum anal z yapmak amacıyla uzman görevlend reb l r
veya akadem syen görevlend r lmes n yetk l kurum ve kuruluşlardan talep edeb l r.
Toplantı ve gündem
MADDE 6 – (1) Kom syon, şubat ayında olağan olarak toplanır. Kom syon, gerekl görüldüğü hallerde
Başkanın çağrısı üzer ne olağanüstü toplanab l r. Üyeler, Kom syonun olağanüstü toplanmasına l şk n Başkana
öner de bulunab l r.
(2) Kom syon toplantıları, Genel Müdürlükte veya Kom syon Başkanının uygun göreceğ yerde yapılır ve
toplantı gündem , yer ve zamanı üyelere yazılı olarak b ld r l r.
(3) Kom syon üyeler gündeme alınmasını önerd kler konuları Genel Müdürlüğe b ld r rler.
(4) Kom syon, üyeler n n salt çoğunluğuyla toplanır. Toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar alır.
Kom syon kararları toplantı esnasında yazılır ve katılanlar tarafından mzalanır.
Kom syonun görevler
MADDE 7 – (1) Kom syonun görevler şunlardır:
a) İnsan t caret yle mücadele alanında pol t ka ve stratej ler n oluşturulması konusunda çalışmalar yürütmek,
b) Ulusal eylem planlarına l şk n konularda görüş ve öner lerde bulunmak,
c) İnsan t caret yle mücadelede lg l bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar le s v l
toplum kuruluşları arasında koord nasyona l şk n konuları görüşmek,
ç) İnsan t caret suçunun önlenmes amacıyla lg l kurum ve kuruluşlarca alınması gereken tedb rler tesp t
etmek ve tesp t ed len tedb rler lg l kurum ve kuruluşlara b ld rmek,
d) Mağdurların korunması, barındırılması ve desteklenmes le lg l öner lerde bulunmak,
e)
İnsan t caret ne l şk n ulusal ve uluslararası düzeyde ver ler n toplanması, karşılaştırılması,
uyumlaştırılması ve anal z n n yapılması konusunda koord nasyonu sağlamak,
f) Genel Müdürlük tarafından hazırlanan yıllık raporu görüşmek,
g) İnsan t caret yle lg l mevzuatın gel şt r lmes ne yönel k öner lerde bulunmak,
ğ) İnsan t caret yle mücadele ve mağdurların korunması alanında ş ve şlemler n yürütülmes ne katkı
sağlamak.
(2) Kom syonun sekretarya ve destek h zmetler , Da re Başkanlığı tarafından yer ne get r l r.
Yıllık rapor
MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük; kamu kurum ve kuruluşları, s v l toplum kuruluşları le yerel ya da ulusal
düzeyde mağdurlara h zmet sunan d ğer kuruluşlar tarafından tem n ed len b lg ler ve ver ler anal z ederek ülke
genel nde nsan t caret n n durumu hakkında yıllık rapor düzenler.
İl Kom syonu
MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük tarafından uygun görülen llerde, nsan t caret yle mücadele ve mağdurların
korunmasına l şk n ş ve şlemler tak p etmek ve koord nasyonu sağlamak üzere İl Kom syonu kurulur.
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(2) İl Kom syonu, lde Val n n veya Val Yardımcısının başkanlığında, Beled ye Başkanı, Cumhur yet
Başsavcısı, A le ve Sosyal Pol t kalar İl Müdürü, Sosyal Güvenl k Kurumu İl Müdürü, İl M ll Eğ t m Müdürü, İl
Kültür ve Tur zm Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Emn yet Müdürü, İl Jandarma
Komutanı, İl Göç İdares Müdürü veya tems lc ler le varsa Sah l Güvenl k Komutanlığı, Gümrük Muhafaza Teşk latı
ve İldek Baro tems lc s nden oluşur.
(3) İl Kom syonu toplantılarına lg l d ğer kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları ve s v l toplum
kuruluş tems lc ler davet ed leb l r.
(4) İl Kom syonlarının görev ve çalışmasına l şk n usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından bel rlen r.
(5) İl Kom syonunun sekretarya ve destek h zmetler , Müdürlük tarafından yer ne get r l r.
Ac l yardım ve hbar hattı
MADDE 10 – (1) Genel Müdürlük tarafından Ac l Yardım ve İhbar Hattı kurulur, şlet l r veya şlett r l r. Bu
amaçla Genel Müdürlük tarafından kurulan çağrı merkezler , Ac l Yardım ve İhbar Hattı olarak da kullanılab l r.
(2) Ac l Yardım ve İhbar Hattına yapılan b ld r mlerle lg l olarak, 4/12/2004 tar hl ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemes Kanununun 158 nc maddes çerçeves nde şlem yapılır.
(3) Ac l Yardım ve İhbar Hattı görevl ler , kend ler ne nt kal eden k ş sel b lg ler yasalarla yetk lend r len
merc ler le görevler gereğ b lg sah b olması gerekenler dışında h çb r k ş ya da kurumla paylaşamazlar.
(4) Ac l Yardım ve İhbar Hattına yapılan b ld r mler, kayıt altına alınır ve beş yıl süreyle saklanır.
(5) Ac l Yardım ve İhbar Hattı görevl ler , yapılan hbar, ş kâyet ve b ld r mler olayın olduğu yer kolluk
b r m ne ve Müdürlüğe b ld r r.
(6) Kolluk, Ac l Yardım ve İhbar Hattından kend s ne yönlend r len hbar, ş kâyet ve b ld r mlerle lg l
Müdürlüğe b lg vermek ve yapılan şlem sonucu hakkında ger b ld r m yapmakla yükümlüdür.
Taleb n azaltılmasına yönel k faal yetler
MADDE 11 – (1) Genel Müdürlük, nsan t caret ne yol açan, kadın ve çocuklar başta olmak üzere, k ş ler n
her türlü st smarına sebep olan taleb engellemek ç n eğ t c , sosyal ve kültürel alanlarda b lg lend rme ve
b l nçlend rme faal yetler yürütür.
(2) Bu faal yetler, lg l Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşk latı le Genel Müdürlük
arasında şb rl ğ hal nde yürütülür.
Eğ t m ve farkındalık faal yetler
MADDE 12 – (1) Genel Müdürlük; kolluk personel ne, mağdurlar le karşılaşma ht mal yüksek olan kamu
kurum ve kuruluşlarının görevl ler ne ve s v l toplum kuruluşlarının çalışanlarına yönel k eğ t m çalışmaları düzenler.
(2) Genel Müdürlük, yükseköğret m kurumları da dâh l olmak üzere nsan t caret n n önlenmes ne yönel k
araştırmaları teşv k eder.
(3) Genel Müdürlük, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, mahall dareler, yükseköğret m
kurumları ve s v l toplum kuruluşlarıyla ş b rl ğ çer s nde, b reyler n nsan t caret suçuna maruz kalmalarını
engellemek amacıyla uygun olan yazılı, görsel let ş m araçları ve materyaller aracılığıyla farkındalık faal yetler ve
eğ t m programları düzenler.
(4) Genel Müdürlüğün taleb yle M ll Eğ t m Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Türk ye Adalet Akadem s
Başkanlığı, Emn yet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sah l Güvenl k Komutanlığı g b kurum ve
kuruluşların merkez ve taşra teşk latı eğ t m müfredatında nsan t caret suçu konusuna yer vereb l r.
Tüzel k ş ler n sorumluluğu
MADDE 13 – (1) Tüzel k ş ler n sorumluluğuna l şk n, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60 ıncı maddes
hükmü uygulanır.
Ver tabanı oluşturulması, k ş sel ver ler n g zl l ğ ve paylaşımı
MADDE 14 – (1) Genel Müdürlük, mağdurlara, nsan tac rler ne, nsan t caret sürec ne ve adl makamlar
tarafından yapılan şlemlere l şk n toplanan ver ler lg l kurum ve kuruluşlardan talep eder. İlg l kurumlar talep
ed len ver ler ved l kle Genel Müdürlüğe let r.
(2) Genel Müdürlük, bu Yönetmel k kapsamındak ş ve şlemler n yürütülmes sırasında lg l Bakanlık, kamu
kurum ve kuruluşlarından b lg , belge ve stat st k talep edeb l r. Bu talepler gec kt r lmeks z n yer ne get r l r.
(3) Toplanan k ş sel ver ler konusunda g zl l k esastır.
(4) İnsan t caret ne l şk n ter mler n, tanımların ve nsan t caret ne maruz kalmış k ş ler n tesp t nde kullanılan
ölçütler n ulusal düzeyde standartlaştırılması sağlanır.
(5) İnsan t caret le mücadele ve mağdurların korunması sürec kapsamındak yetk l ler ve görevl ler;
ed nd kler g zl l k taşıyan her tür b lg ve belge le k ş sel sırları yetk l lerden başkasına açıklayamaz, kend ler n n
veya üçüncü k ş ler n yararına kullanamaz.
(6) Mağdurun k ml ğ ne ve güvenl ğ ne l şk n k ş sel ver ler, a le üyeler n n tesp t ve bulunmasına yönel k
şlemler dışında h çb r surette k mseye açıklanamaz.
(7) İnsan t caret mağdurlarının korunmasına yönel k Genel Müdürlükçe yürütülen ş ve şlemler konusunda,
araştırma, alan taraması ve anket çalışması Genel Müdürlüğün zn ne tab d r. Özel kanunlarda yer ver len lg l
hükümler saklıdır.
İşb rl ğ
MADDE 15 – (1) Genel Müdürlük, nsan t caret n n önlenmes , mücadele ed lmes , mağdur tanımlama sürec ,
mağdurların korunması, barındırılması ve ger dönüş şlemler alanında, lg l bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları,
mahall dareler, s v l toplum kuruluşları, yükseköğret m kurumları, akadem syenler, yerl ve yabancı uzmanlar le
suçun sınır aşan özell ğ n göz önünde bulundurarak lg l ülkeler, uluslararası ve hükümetler arası kuruluşlarla
şb rl ğ yapab l r.
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(2) Genel Müdürlük, kaynak ülkelerle, nsan t caret n n önlenmes , mağdurların korunması ve desteklenmes
alanında şb rl ğ yapab l r.
(3) İnsan t caret yle mücadele ve mağdurların korunması alanında bu Yönetmel kte düzenlenmeyen hâllerde
Genel Müdürlük, lg l kurum ve kuruluşlardan her türlü destek taleb nde bulunab l r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mağdur Tanımlaması ve İkamet İzn
İhbar, ş kâyet ve b ld r m
MADDE 16 – (1) Mağdur olduğunu beyan eden veya nsan t caret suçundan haberdar olan herkes durumu
yazılı, sözlü veya elektron k olarak, ac l yardım ve hbar hattına, Cumhur yet Başsavcılığına veya kolluğa hbar eder.
(2) Genel Müdürlüğe, Müdürlüklere, ac l yardım ve hbar hattına yapılan hbar ve ş kâyetler derhal
Cumhur yet Başsavcılığına veya kolluğa b ld r l r.
(3) Val l k veya Kaymakamlığa yapılan hbar veya ş kâyet, lg l Cumhur yet Başsavcılığına gönder l r.
(4) S v l toplum kuruluşları kend ler ne yapılan nsan t caret suçu le lg l hbarları, Müdürlüğe, kolluğa veya
Cumhur yet Başsavcılığına b ld r r.
(5) Sözlü yapılan ş kâyet ve hbarlar hakkında tutanak düzenlen r ve tutanak Cumhur yet Başsavcılığına en
ser vasıtalarla let l r.
(6) Kolluk, nsan t caret suçu kapsamında soruşturma başlatılan kamu görevl ler hakkında Cumhur yet
Savcılığının zn yle Genel Müdürlüğe derhal b lg ver r.
(7) İnsan t caret mağduru le karşılaşma ht mal yüksek olan A le ve Sosyal Pol t kalar, Çalışma ve Sosyal
Güvenl k ve Sağlık Bakanlığı g b kurum ve kuruluşlar mağdur olduklarından şüphelend kler k ş y Ac l Yardım ve
İhbar Hattına ve ayrıca ved l kle Müdürlüğe, kolluğa veya Cumhur yet Başsavcılığına b ld r r.
Mağdur tanımlaması
MADDE 17 – (1) Kolluk, yapılan operasyonlarda k ş ler n zorla çalıştırılması, fuhşa konu olmaları, zorla
h zmet ett rme, zorla evlend rme, organ ve dokularından yararlanma, çocuk şç l ğ , çocukların suçta kullanılmaları ve
çocukların d lend r lmes , evlatlık ver lmes g b nsan t caret suçu kapsamında değerlend r leb lecek vakalarda
Müdürlükle rt bata geçer.
(2) Fuhuşla mücadele kapsamında yapılan operasyonlar sırasında tesp t ed len veya fuhşa sürüklenen k ş ler n
nsan t caret mağduru olab leceğ değerlend r lerek, ön tesp t n t t zl kle yapılması sağlanır ve kamu sağlığı açısından
tehd t oluşturab lecek hastalık taşıma r sk olduğundan, öncel kle şlemler tamamlanır.
(3) Kollukta, görüşme sırasında muhtemel mağdurlardan 4/12/2004 tar hl ve 5271 sayılı Ceza Muhakemeler
Kanununun 234 üncü maddes kapsamında olanlara baro tarafından avukat görevlend r l r.
(4) Mağdur olduğu veya olab leceğ yönünde kuvvetl şüphe duyulan k ş lerle lg l olarak, genel adl muayene
raporu ve lg l belgelerle b rl kte mağdurun Müdürlüğe sevk kolluk tarafından sağlanır.
(5) Kolluk b r mler n n taleb hâl nde Müdürlükte görevl uzman personelden en az b r , nsan t caret suçunun
göstergeler ne yönel k detaylı nceleme yapmak ve görüşme sırasında hazır bulunmak üzere görevlend r l r.
(6) Müdürlük tarafından görevlend r len uzman personel, mağdurun ç nde bulunduğu ps koloj k durumu göz
önünde bulundurarak uygun b r ortamda veya mağdurun bulunduğu yerde Ek-1’de yer alan tutanağa göre mülakat
yapar.
(7) Müdürlük personel tarafından muhtemel nsan t caret mağdurları le gerçekleşt r len mülakatlar
esnasında, kolluk b r mler tarafından alınan fadede yer almayan ve suç soruşturmasına ışık tutacak b lg ler elde
ed lmes hâl nde bu b lg ler kolluk veya Cumhur yet Başsavcılığına b ld r l r.
(8) Müdürlük uzman personel tarafından, soruşturmanın g zl l ğ n hlal etmeyecek şek lde nsan t caret
suçunun göstergeler ne yönel k detaylı nceleme ve k ş le yapılan mülakat sonrasında, k ş n n mağdur olup olmadığı
yönünde rapor tanz m ed l r.
(9) Uzman personel tarafından hazırlanan rapora st naden düzenlenen ve Ek-2’de yer alan nsan t caret
mağduru tanımlama belges Müdürlük tarafından onaylanır.
(10) İnsan t caret mağduru tanımlama belges onaylanan k ş yle lg l olarak Müdürlük tarafından kayıt şlem
yapılır.
(11) Mağdurlara yönel k ş ve şlemler sırasında mağdurun güvenl ğ ç n gerek görülmes hâl nde Müdürlük
tarafından kolluk refakat talep ed leb l r.
(12) Mağdur olarak tanımlanan yabancıya, kend d l nde veya anlayacağı b r d lde, sunulacak destek
h zmetler anlatılır, sığınmaev ne sevk şlem n n ardından mağdur yabancı se kamet zn şlemler ne başlanır.
(13) Mağdurun ruhen veya bedenen engell olduğu yönünde kanaat oluşması hal nde, durumu tutanakla tesp t
ed lerek gerekl destek ve yardım h zmetler ne yönlend r l r.
Mağdur tanımlamasındak esaslar
MADDE 18 – (1) İnsan t caret suçunun mağduru olduğu veya olab leceğ yönünde kuvvetl şüphe duyulan
k ş ler ş kâyetç olup olmadığına bakılmaksızın, soruşturma veya kovuşturmanın sonucu beklenmeden yapılacak dar
şlem le mağdur olarak tanımlanır.
(2) İht yaç durumunda tanımlama sürec ndek mağdura, Müdürlükçe ps ko-sosyal destek sağlanır.
(3) Mağdurun, ruhsal yönden tedav ye veya gözet me ht yacı olduğu doktor raporuyla anlaşıldığı takd rde;
mağdur, ps k yatr k tedav s ç n ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı bulunan hastanelere genel hükümlere göre sevk
ed l r.
(4) Mağdur olarak tanımlanan yabancı, ülkes ne gönüllü ve güvenl ger dönüşü sağlandıktan sonra ülkem zde
tekrar nsan t caret suçundan mağdur olduğu takd rde, mağdur tanımlaması Genel Müdürlüğün görüşler
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doğrultusunda gerçekleşt r l r.
(5) Mağdur olduğu veya olab leceğ yönünde kuvvetl şüphe duyulan, ancak tanımlama sürec nde ps koloj k
ve/veya f z ksel sorunları neden yle mülakat yapılamayan k ş ler n y leşme sürec nde veya sonrasında mülakatı
tamamlanır.
(6) Soruşturma veya kovuşturma aşamasında mağdurların d nlenmes , görüntü ve ses kaydı alınması 5271
sayılı Ceza Muhakemes Kanununun 52 nc maddes n n üçüncü fıkrası hükmüne göre yer ne get r l r.
(7) Mağdur olduğu veya olab leceğ yönünde kuvvetl şüphe duyulan k ş ler, tanımlama sürec nde sınır dışı
şlem ne konu ed lmez.
(8) Mülakat önces nde k ş ler, nsan t caret suçu ve bu suça maruz kalanların faydalanab leceğ haklar
konusunda b lg lend r l r.
(9) K ş lerle yapılan mülakatlarda yaş, c ns yet, uyruk, kamet g b demograf k özell kler le sömürü bel rt ler ,
beden d l , k ş n n yaşam koşulları, çevres le olan l şk ler b rl kte değerlend r l r.
(10) Tanımlama sürec nde gerçekleşt r lecek ş ve şlemler esnasında, mağdur yabancı se taleb üzer ne veya
re’sen, Müdürlük tarafından tercüman sağlanır. Mağdurun kadın olması durumunda, varsa, tercümanın da kadın
olması terc h ed l r.
(11) Kanunun 54 üncü maddes n n b r nc fıkrasının (ç) ve (ğ) bentler uyarınca hakkında sınır dışı etme kararı
alınan yabancılarla Müdürlük tarafından nsan t caret göstergeler ne yönel k olarak mülakat gerçekleşt r l r.
(12) Mülakat sırasında kamet ve çalışma zn elde etme amaçlı yanıltıcı beyanlarda bulunan ve belge sunan
k ş ler nsan t caret mağduru olarak tanımlanamaz.
Vaka yönet m
MADDE 19 – (1) Genel Müdürlük, uygun görülen llerde nsan t caret vakalarında tüm sürec tak p etmek
üzere, vaka yönet c s bel rleyeb l r.
(2) Vaka yönet m ne l şk n usul ve esaslar Genel Müdürlükçe bel rlen r.
İkamet zn
MADDE 20 – (1) Mağdur olduğu veya olab leceğ yönünde kuvvetl şüphe duyulan yabancılara,
yaşadıklarının etk s nden kurtulab lmes ve yetk l lerle şb rl ğ yapıp yapmayacağına karar vereb lmes amacıyla
Val l klerce otuz gün sürel kamet zn ver l r.
(2) Otuz günlük kamet zn süres nde mağdurun güvenl ğ ve özel durumu göz önünde bulundurularak,
mağdurun ülkede kalmak stemes hâl nde sığınmaev nde barındırılması esastır.
(3) Bu kamet zn nde, Kanunda sayılan d ğer kamet z nler n n ver lmes ndek şartlar aranmaz.
(4) Genel Müdürlük ver tabanına, tanımlanan mağdurun k ş sel ver ler n n g zl l ğ esas alınarak,
Müdürlüklerde yetk lend r len personel tarafından gerekl ver g r ş şlemler yapılır.
(5) Yabancı uyruklu mağdur ve çocuğuna, 2/7/1964 tar hl ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 88 nc
maddes n n b r nc fıkrasının (g) bend ne göre kamet zn ver l r. Mağdurun daha öncek dönemlerde v ze ve kamet
süres hlal nden kaynaklanan cezalarının bulunması, kamet zn düzenlemes ne engel teşk l etmez.
(6) Mağdur olan veya olduğu yönünde kuvvetl şüphe duyulan k ş lere ver len düşünme süres esnasında veya
b t m nde destek programından faydalanmak stemed ğ n ve yetk l lerle şb rl ğ yapmayacağını yazılı olarak açıkça
beyan eden k ş de mağdur olarak tanımlanır. Bu durumda, mağdurlara yabancılara l şk n genel hükümler uygulanır.
İkamet zn n n uzatılması ve ptal
MADDE 21 – (1) Mağdurun barındırıldığı lde bulunan Müdürlükte görevl uzman personel tarafından,
y leşme ve düşünme süres tanımak amacıyla ver len kamet zn n n uzatılması ç n Ek-3’te yer alan değerlend rme
raporu hazırlanır.
(2) Değerlend rme raporuna st naden kamet zn uzatılması uygun görülen mağdurların kamet zn en fazla
altışar aylık sürelerle uzatılır. Ancak bu süreler h çb r şek lde toplam üç yılı geçemez.
(3) 29 uncu madde kapsamında mağdur destek programının sonlandırıldığı durumlarda ver len kamet z nler
uzatılmaz veya ptal ed l r.
(4) Destek h zmetler nden sadece gönüllü ve güvenl ger dönüş programı talep eden mağdurun kamet zn ,
gönüllü ve güvenl ger dönüş şlem gerçekleşt kten sonra ptal ed l r.
(5) Destek programı sürec nde mağdurun, gönüllü ve güvenl ger dönüş programından faydalanmak stemes
hâl nde, kamet zn , gönüllü ve güvenl ger dönüş şlem gerçekleşt r ld kten sonra ptal ed l r.
(6) İnsan t caret mağduru olduğu veya olab leceğ yönünde kuvvetl şüphe bulunan yabancıların, kend
g r ş mler yle suçun fa ller yle yen den bağ kurduklarının bel rlend ğ durumlarda kamet z nler ptal ed l r. Ancak;
bu eylem karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı ceb r, ş ddet, korkutma, tehd t sonucu ya da ps koloj k sebeplerle
yapıp yapmadıkları araştırılır. Müdürlük ve sığınmaev görevl ler n n görüşler n çeren değerlend rme raporunda bu
nedenlerden b r n n varlığı konusunda kanaat oluşursa, mağdurun kamet zn ptal ed lmez.
(7) İkamet zn n n uzatılması veya ptal , mağdurun kamet n n bulunduğu yerdek Val l k onayına tab d r.
(8) İnsan T caret Mağduru Tanımlama Belges onaylanmayan, kamet zn n n uzatılması kararı ver lmeyen,
kamet zn ptal ed len veya destek h zmetler nden faydalanmayı terc h etmeyen ve destek programı sonlandırılan
yabancı uyruklu k ş ler hakkında yabancılara l şk n genel hükümler uygulanır.
(9) Kamu düzen ve güvenl ğ açısından tehd t oluşturması veya k ş n n mağdur olmadığının anlaşılması
hâl nde kamet zn düzenlenmez ve düzenlenen kamet zn ptal ed l r.
(10) Mağdurun kamet zn n n uzatılmasını talep etmes ve sığınmaev dışında b r adreste kalmak stemes
hâl nde, kolluk tarafından, bel rt len adres ve varsa o adreste kamet eden k ş lerle lg l olarak tahk kat yapılır ve bu
tahk kat on gün çer s nde sonuçlandırılır.
Kanun kapsamında olan mağdurlar
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MADDE 22 – (1) Kanun kapsamındak , uluslararası koruma başvuru veya statü sah pler le geç c korumaya
tâb olanlar ve d ğer yabancılardan, mağdur olduğu veya olab leceğ yönünde kuvvetl şüphe duyulanlar hakkında,
nsan t caret mağdurlarına l şk n hükümler de uygulanır.
İnsan t caret mağduru Türk ye Cumhur yet vatandaşları
MADDE 23 – (1) Mağdur olarak tanımlanan Türk ye Cumhur yet vatandaşı a le b reyler , kadınlar ve
beraber ndek çocukların tanımlama sonrasındak ş ve şlemler 8/3/2012 tar hl ve 6284 sayılı A len n Korunması ve
Kadına Karşı Ş ddet n Önlenmes ne Da r Kanun hükümler ne göre yürütülür. Yurtdışında nsan t caret suçuna maruz
kalan Türk vatandaşları le lg l şlemler de aynı Kanun kapsamında yürütülür.
(2) Mağdur olarak tesp t ed len Türk ye Cumhur yet vatandaşlarına ve çocuk mağdurlara sunulacak destek
h zmetler yle lg l usul ve esasların bel rlenmes ç n A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığı le protokol yapılır.
İnsan t caret mağduru çocuklar
MADDE 24 – (1) Yaşça çocuk olma ncelemes devam eden mağdurlar, bu nceleme b t nceye kadar çocuk
olarak kabul ed l r.
(2) Çocuk mağdurla lg l tanımlama sürec nde çocuğun yüksek yararı lkes gözet l r. Çocuklarla yapılan
görüşmelerde mutlaka ps kolog ya da sosyal çalışmacı bulunur.
(3) Mağdur olarak tanımlanan çocuk le lg l şlemler, 3/7/2005 tar hl ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
hükümler ne göre yürütülür. Mağdur olarak tanımlanan çocuk, A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığının lg l
b r mler ne tesl m ed l r.
(4) M llî Eğ t m Bakanlığı, nsan t caret mağduru çocuklar ve nsan t caret mağdurlarının beraber ndek
çocukların eğ t m h zmet ne er ş m amacıyla gerekl tedb rler alır.
(5) Mağdur çocukların gönüllü ve güvenl ger dönüş programı sürec nde de r sk ve güvenl k değerlend rmes
yapılarak çocukların yüksek menfaat gözet l r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mağdurun Korunması, Barındırılması, Destek H zmetler
Sığınmaevler
MADDE 25 – (1) Genel Müdürlük, uzman personel n görev yaptığı, mağdurların f z k , ps koloj k
tedav ler ne er ş m le koruyucu ve önley c tedb rler n etk n olarak uygulanmasına yönel k destek ve zleme
h zmetler n n ver ld ğ , çalışmaları yed gün y rm dört saat esasına göre yürütülen sığınmaevler kurar, şlet r veya
tamamını ya da b r kısım h zmetler n protokol yaparak şlett reb l r.
(2) Muhtemel veya tanımlanan mağdurlar, Müdürlüğe a t sığınmaevler ne, mümkün olmaması hal nde kamu
kurum ve kuruluşlarına, mahall darelere, s v l toplum kuruluşlarına a t sığınmaevler veya benzer h zmet
kuruluşlarından b r ne yerleşt r l r.
(3) Sığınmaevler n n yer g zl d r. Müdürlük, kolluk, sığınmaev görevl ler , d ğer görevl ler ve destek
programından yararlanan mağdurlar g zl l k kurallarına r ayet etmek zorundadır.
(4) Genel Müdürlüğe a t ger gönderme ve kabul barınma merkezler nde; mağdurların ön tanımlama,
tanımlama, sığınmaev ne sevk, gönüllü ve güvenl ger dönüş şlemler sırasında kısa sürel kalab leceğ ayrı mekânlar
tahs s ed leb l r. Bu yerler, k nc fıkrada bel rt len yerlerde kalma mkânı bulunmaması hâl nde yabancı mağdur ç n
hazır bulundurulur.
Sığınmaev ne sevk
MADDE 26 – (1) Müdürlük, tanımlanan veya muhtemel mağdurların sığınmaev ne veya benzer h zmet
kuruluşlarından b r ne, Genel Müdürlük b lg s dâh l nde yerleşt r lmes n sağlar.
(2) Mağdurun sığınmaev ne sevk Val l k koord nes nde sağlanır ve bu durum tutanak altına alınır.
(3) Mağdurun tanımlandığı lde barındırılamaması durumunda sevk eden Val l k personel tarafından,
sığınmaev n n bulunduğu İldek Müdürlük görevl ler ne mağdur tutanakla tesl m ed l r.
(4) Ulaşım ve d ğer g derler Müdürlük veya protokol hükümler ne göre lg l kurum veya kuruluş tarafından
karşılanır.
(5) Sığınmaev ne sevk sırasında ve sonrasında k ş n n hayatı veya vücut bütünlüğü bakımından b r tehl ken n
mevcut olması hâl nde 6284 sayılı Kanun kapsamında gerekl tedb rler alınır ve kolluk refakat sağlanır.
Mağdurun barındırılması
MADDE 27 – (1) Mağdurun sığınmaev nde barındırılması esastır.
(2) Mağdur, destek programı kapsamında, uygun sığınmaev ne veya benzer h zmet kuruluşlarından b r ne
yerleşt r l r.
(3) Mağdurun sığınmaev ndek toplu yaşam kuralları le uyması gereken güvenl k önlemler n çeren met n
kend s ne anlayab leceğ d lde okunur, zah ed l r ve bu metn mzalaması sağlanır.
(4) Mağdur, destek programı kapsamında kaldığı sığınmaev nden yetk l lere haber vermeden ayrıldığı takd rde
sığınmaev yetk l ler nce tutanak düzenlen r ve derhal Müdürlüğe ve kolluğa b lg ver l r.
(5) Müdürlük, mağdurla lg l tüm süreçler konusunda Genel Müdürlüğü b lg lend r r.
Destek programı
MADDE 28 – (1) Düşünme süres nde, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ve sonrasında mağdurun
güvenl ğ , sağlığı ve özel durumu gözet lerek, b lg lend rme ve rıza esasına dayalı olarak mağdur destek programı
ver l r.
(2) Mağdura asgar düzeyde ve mkânlar çerçeves nde sağlanacak mağdur destek programı;
a) Sığınmaevler nde veya güvenl yerde barınmasını,
b) Sağlık h zmetler ne er ş m n n sağlanması,
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c) Ps ko-sosyal destek sağlanmasını,
ç) Sosyal h zmet ve yardımlara er ş m n ,
d) Hukuk yardıma er ş m ve mağdurların yasal haklarına l şk n danışmanlık h zmet ve b lg ver lmes n ,
e) Eğ t m ve öğret m h zmetler ne er ş m konusunda rehberl k yapılmasını,
f) Meslek eğ t m alması ve ş gücü p yasasına er ş m konusunda destek ver lmes n ,
g) Temel ht yaçlarını karşılayacak düzeyde geç c madd destek tem n amacıyla 29/5/1986 tar hl ve 3294
sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşv k Kanunu hükümler uyarınca madd destek konusunda gerekl
rehberl ğ n sağlanmasını,
ğ) İlg l s v l toplum kuruluşları le uluslararası ve hükümetler arası kuruluşlar tarafından sağlanab lecek
danışmanlık h zmetler ne er ş m n ,
h) Tercümanlık h zmet ver lmes n ,
ı) Vatandaşı olduğu ülken n büyükelç l ğ veya konsolosluğuna, rızası hâl nde b lg ver lmes n ,
) Vatandaşı olduğu ülke büyükelç l k veya konsolosluk yetk l ler yle görüşeb lme mkânı tanınmasını,
j) K ml k tesp t ve seyahat belgeler n n tem n konusunda yardım sağlanmasını,
k) Genel Müdürlük tarafından uygun görülen d ğer h zmetler ,
kapsar.
Mağdur destek programının sona ermes
MADDE 29 – (1) Mağdurun;
a) Destek programından faydalanmak stememes ,
b) İradey sakatlayan haller dışında, özgür rades yle suçun fa ller yle bağlantı kurduğunun tesp t ed lmes ,
c) Sığınmaev nden haber vermeden ayrılması,
ç) Destek programında alınan tedb rlere uymaması,
d) Yetk l lerle şb rl ğ yapmaması,
e) Mağdur olmadığının anlaşılması,
f) Gerçek dışı beyanda bulunduğunun anlaşılması,
durumlarında Müdürlük uzman personel tarafından düzenlenen değerlend rme raporuna st naden destek
programı sonlandırılab l r.
(2) Değerlend rme raporuna st naden, yabancı mağdura düzenlenm ş olan kamet zn uzatılmaz veya ptal
ed l r.
(3) Destek programından gönüllü olarak ayrılmak steyen mağdur, gönüllü ve güvenl ger dönüş programı le
k ş sel güvenl ğ konusunda Müdürlük tarafından b lg lend r l r.
(4) Mağdur, destek programı sırasında programdan ayrılmak sted ğ n yazılı veya sözlü olarak sığınmaev
görevl ler ne b ld rd ğ takd rde, bu b ld r m Müdürlüğe let l r.
Gönüllü ve güvenl ger dönüş programı
MADDE 30 – (1) Gönüllü ve güvenl ger dönüş programı, mağdurun destek programından yararlanmak
stemed ğ n , destek programı uygulandığı sırada veya program b t m nde talep etmes hâl nde Genel Müdürlüğün
koord nasyonu altında Müdürlük tarafından gerçekleşt r l r.
(2) Müdürlük tarafından, mağdurun kend ülkes ne veya üçüncü b r ülkeye g tmek sted ğ durumda, güvenl
çıkışının sağlanması ve gerekl koruma önlemler n n alınab lmes amacıyla Genel Müdürlüğe b lg ver l r.
(3) Mağdurların sığınmaevler ndek destek programı b t m nde ülkeler ne gönüllü ve güvenl ger dönüş
şlemler n n gerçekleşt r lmes amacıyla haval manlarına sevkler sığınmaev görevl ler nce, d ğer durumlarda da
Val l k görevl s veya protokol yapılan kurum veya kuruluşun yetk l s tarafından gerçekleşt r l r.
(4) K ş n n hayatı veya vücut bütünlüğü bakımından yakın b r tehl ken n mevcut olması hâl nde kolluk
refakat talep ed leb l r.
(5) Ulaşım ve d ğer g derler Müdürlük veya protokol hükümler ne göre lg l kurum veya kuruluş tarafından
karşılanır.
(6) Mağdurların ülkem zden çıkış ve belge kontrol şlemler , söz konusu mağdurlar pasaport kontrol noktasına
götürülmeden, belgeler üzer nden tamamlanır ve k ş ler doğrudan uçağın veya d ğer ulaşım vasıtalarının kapısına
götürülür.
(7) Mağdurların ülkeden çıkışlarında, v ze ve kamet süres hlaller nden kaynaklanan cezaların bulunduğu
durumlarda, çıkış şlemler 492 sayılı Kanunun 88 nc maddes n n b r nc fıkrasının (g) bend ne göre gerçekleşt r l r.
(8) Mağdurun vatandaşı olduğu ülke makamları, mağdurun dönüş tar h ve konu olduğu nsan t caret olayı le
lg l olarak mağdurun rızasına dayanılarak b lg lend r l r.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
Madd destek
MADDE 31 – (1) Temel ht yaçlarını karşılayacak düzeyde geç c madd destek tem n amacıyla 3294 sayılı
Kanun hükümler uyarınca Genel Müdürlüğün taleb yle mağdurun kamet ett ğ ldek Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı tarafından madd destek sağlanır.
Sağlık g derler
MADDE 32 – (1) Resm sağlık kurum ve kuruluşlarınca sunulan sağlık h zmetler , nsan t caret mağduru
olduğu tesp t ed len ve sağlık h zmetler g derler n karşılayacak durumda olmayan yabancı uyruklu hastalara,
5/12/2003 tar hl ve 2003/6565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 8/1/2002 tar hl ve 4736 sayılı Kamu Kurum
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ve Kuruluşlarının Ürett kler Mal ve H zmet Tar feler le Bazı Kanunlarda Değ ş kl k Yapılması Hakkında Kanunun 1
nc maddes n n b r nc fıkrası hükmünden muaf olarak ücrets z ver l r.
(2) İnsan t caret mağduru olup, ayakta tedav ler ne yönel k laç ht yacının mağdur tarafından
karşılanamaması durumunda mağdurun kamet n n bulunduğu ldek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
tarafından karşılanır.
İş gücü p yasasına er ş m
MADDE 33 – (1) Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanlığı tarafından, mağdur destek programından
yararlanmakta olan nsan t caret mağdurlarının ş gücü p yasasına er ş m konusunda gerekl tedb rler alınır.
(2) Mağdurlara, ş gücü p yasasına er ş mler n kolaylaştırmak amacıyla, meslek becer ve n tel kler n
gel şt rmeye yönel k Türk ye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Halk Eğ t m Merkezler g b kurum ve kuruluşlar destek
sağlar.
İdar düzenleme yetk s
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmel ğ n uygulanmasına l şk n dar düzenlemeler yapmaya Genel Müdürlük
yetk l d r.
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n İç şler Bakanı yürütür.
Ekler ç n tıklayınız
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