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İnsan ticareti suçu, küresel ölçekte insanlığa karşı işlenen hukuka aykırı bir eylemdir. Birleşmiş Milletler’ in 
raporlarına göre, dünyadaki neredeyse tüm ülkeler, kaynak, hedef veya transit ülke olarak insan ticaretinde 
kullanılmaktadırlar. Kadınlar, çocuklar ve erkekler insan ticareti mağduru olabileceklerdir ancak bu küresel suçun 
mağdurları çoğunlukla kadınlar ve çocuklardır. Kadının ekonomik ve sosyal eşitsizliği, işsizlik, eğitimsizlik, iç 
savaşlar, aile içi şiddet gibi sebeplerden ötürü menşe ülkesini terk edip, daha iyi bir yaşam bulma umuduyla başka 
ülkeye gelen kadınlar, insan tacirleri tarafından başta fuhuş olmak üzere çeşitli sektörlerde çalıştırılmaktadırlar. 
Türkiye, 12 Aralık 2000 tarihinde Palermo’da imzaya açılan, Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan “Sınır Aşan 
Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” ne ek olarak oluşturulmuş, Palermo Protokolü olarak da 
bilinen, “İnsan Ticaretinin Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve 
Cezalandırılmasına ilişkin Protokol” ü 13 Aralık 2000 tarihinde imzalamıştır. Bu Protokol’e göre, insan ticareti 
mağdurları sınır dışı edilmekten muaf olmalıdırlar ve insan ticareti suçuyla mücadele amacıyla ya da insani 
sebeplerle mağdurlara geçici veya sürekli ikamet izni verilmelidir. İkamet izni türlerinin düzenlenmiş olduğu 6458 
sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 29 Nisan 2004 tarihli (2004/81/EC) Avrupa Birliği Konsey 
Yönergesi referans alınarak hazırlanmıştır. Yönerge, insan ticareti ile mücadelede işbirliği yapan üçüncü ülke 
vatandaşlarının, insan tacirlerine ilişkin yargılamayla paralel olarak belirli süreyle Avrupa Birliği üyesi bir devlette 
ikametine izin verilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 48 ve 
49’ uncu maddelerinde insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmiştir. Nitekim insan ticareti mağduru kadınlar, 
sınır dışı edilme korkusuyla modern köleliğin bir türü olan insan ticaretine göz yummaktadırlar. Çalışmamızda 
karşılaştırmalı hukuk düzenlemeleri de dikkate alınarak Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun ikamete 
ilişkin hükümleri açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır.  
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THE RESIDENCE OF WOMEN VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING IN TURKEY  

The crime of human trafficking is an unlawful act against humanity on a global scale. According to the reports of 
the United Nations, almost all countries in the world are used in human trafficking as source, destination or transit 
countries. Women, children and men will be victims of human trafficking, but the victims of this global crime are 
mostly women and children. Women, who leave their country of origin because of their economic and social 
inequality, unemployment, lack of education, civil wars, domestic violence and so on,  come to another country in 
the hope of finding a better life are employed by human traffickers in various sectors, especially in prostitution. 
Turkey signed the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children on 13 december 2000 which opened for signature in Palermo on 12 december 2000 and prepared by 
United Nations in addition to the Convention against Transnational Organised Crime. According to this Protocol, 
victims of human trafficking must be exempt from deportation and should be granted temporary or permanent 
residence permits for humanitarian reasons or for the aim of combating human trafficking crime. The Law 
numbered 6458 on Foreigners and International Protection, on which the types of residence permits were issued, 
was prepared with reference to the European Council Directive of 29 April 2004 on the residence permit issued to 
third-country nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an action 
to facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent authorities (2004/81 / EC). The Directive 
covers the principles for granting residence permits of limited duration, linked to the length of the relevant national 
proceedings, to third-country nationals who cooperate in the fight against trafficking in human beings. In the 
articles 48 and 49 of the Law on Foreigners and International Protection, a residence permit has been issued for 
victims of human trafficking. Women who are victims of human trafficking condone human trafficking, a form of 
modern slavery, for the fear of deportation. In our study, the provisions of the Law on Foreigners and International 
Protection will be tried to be clarified by taking into account the comparative legislative regulations. 
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