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Günümüzde insan ticareti suçunda en geniş mağdur grubunu kadınlar oluşturmaktadır. “Kadınlar”ın aynı zamanda 
insan ticareti suçu ile bağlantılı olan eziyet, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iş ve çalışma 
hürriyetinin ihlali ve fuhuş suçlarını kapsayan “modern zaman köleliği”nin de en geniş mağdur grubunu 
oluşturduğu kabul edilmektedir. Mağdurların korunabilmesi, mağdur sayısındaki artışın önüne geçilebilmesi ve bu 
surette ceza hukukunun temel amaçları arasında yer alan “genel önleme” amacının gerçekleştirilebilmesi için de 
insan onuru ile bağdaşamayan bir olgu olarak “köleliğin” çağımız bakış açısıyla yeniden ele alınması gereklidir. 
“Kölelik” olgusu öncelikle yasal ve yasadışı “göç” ün objesi konumunda olan bireyler üzerinden 
örneklenmektedir. Bu yaklaşım içinde bulunduğumuz yüzyılın, özellikle ülkemizin, önemli iki gerçeği olan “göç” 
ve “kölelik” olgularının birlikte değerlendirilmesini mecbur kılar. Konu Ceza Hukuku perspektifi ile 
incelendiğinde, yasal düzenlemelerin kamusal menfaatler ve düzeni yeterli ölçüde koruyamadığı sonucuna 
varılabilir. Bu nedenle anılan hukuka aykırı eylemler Ceza Hukukunun düzenleyici, önleyici ve bastırıcı nitelikleri 
dikkate alınarak yeniden değerlendirilmelidir.  
 
In the 21st century women are the largest victim group of the human trafficking. They are also accepted as the 
largest victim group of “modern time slavery” in which the crimes such as torment, sexual assault, deprivation of 
liberty, violation of freedom of work and labor and prostitution can be indicated in the same vein. In protecting 
the victims, the increase in the number of victims, and also for the realization of general prevention aim as the 
main purpose of criminal law it is necessary to describe the inhuman fact of “modern time slavery” from 
perspective of modern point of view. The fact of “slavery” is primarily explained by depending upon individuals 
as objects of legal or illegal migration. This approach necessitates to consider migration and slavery jointly, which 
are two important realities of our century, especially of our country. When the subject is analysed in accordance 
with the criminal law perspective, it is possible to conclude that legal regulations do not sufficiently protect the 
public welfare and order. Accordingly, the mentioned unlawful acts must be newly appraised under the regulative, 
preventive and repressive characteristic of criminal law.  
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