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Uluslararası suçlar, “çekirdek uluslararası suçlar” ve “sınıraşan suçlar” olarak iki üst başlık altında 

incelenmektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesinin kurucu statüsü olan Roma Statüsü’nde yer alan suçlar, çekirdek 

uluslararası suçlar olarak kabul edilmektedir. İnsanlığa karşı suçlar, çekirdek uluslararası suçların önemli 

görünümlerindendir. İnsanlığa karşı suçlar, Roma Statüsü’nün 7. maddesinde yer almakta ve burada sayılan fiiller 

arasında köleleştirme de bulunmaktadır. Köleleştirme bütün uluslararası ceza mahkemelerinin kurucu statülerinde 

insanlığa karşı suçlar arasında yer almasına rağmen, tanımına yalnızca Roma Statüsü’nde yer verilmiştir. Roma 

Statüsü’nün 7/2(c) maddesinde köleleştirme; “bir kimse üzerinde mülkiyet hakkına bağlı yetkilerin tümünün veya 

herhangi birinin kullanılmasıdır ve bu tür yetkilerin özellikle kadın ve çocuk ticareti olmak üzere insan ticareti 

sırasında kullanılmasını içerir.” şeklinde tanımlanmıştır. Küreselleşme, yoksulluk ve artan göç olgusuyla birlikte 

gündeme gelen en önemli sorunlardan biri olan insan ticaretinin, insanlığa karşı bir suç olarak nitelenip 

nitelenemeyeceği ve köleleştirmeyle insan ticareti arasındaki sınırların belirlenmesi konusundaki tartışmaları 

beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada ilk olarak köleleştirme ve insan ticareti arasındaki kavramsal farklılıklar 

ortaya konulacak, bu kavramların kesişim noktaları belirlenmeye çalışılacak ve aralarındaki ayrımın pratik 

sonuçları açıklanacaktır. 
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International crimes are studied within a distinction between “core international crimes” and “transnational 

crimes”. Crimes that ensured in Rome Statute -the founding statute of International Criminal Court-  regarded as 

core international crimes. Crimes against humanity are important aspects of core international crimes. Including 

enslavement, crimes against humanity regulated in the Article 7 of Rome Statute. Despite enslavement ensured in 

all founding statutes of international criminal courts, only Rome Statute defined it. Enslavement defined as “the 

exercise of any or all of the powers attaching to the right of ownership over a person and includes the exercise of 

such power in the course of trafficking in persons, in particular women and children.” in the Article 7/2(c) of Rome 

Statute. This regulation brings disputes about whether human trafficking -one of the most important problems 

came up with the phenomenons of globalization, poverty and rising migration- could be defined as a crime against 

humanity and the boundaries between human trafficking and enslavement in its wake. This study begins with the 

conceptual differences between enslavement and human trafficking. Then intersections of this concepts 

determined and practical results of this distinction explained. 

 

                                                           
∗ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Araştırma 
Görevlisi, sezinvural92@gmail.com. 
∗ TOBB University of Economics and Technology, Faculty of Law, Penal Law and Penal Procedure Law Research 
Assistant, sezinvural92@gmail.com. 


