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İNSAN TİCARETİ 
MAĞDURLARI İÇİN 
STANDART OPERASYONEL 
PROSEDÜRLER

İnsan ticareti mağdurları çok yönlü 
desteklenmelidir. İleri düzeyde in-
san hakkı ihlaline maruz kalmış ol-
maları ve aynı zamanda onlara zarar 
verme potansiyeli bulunan suç ör-
gütlerinin varlığı; onların diğer mağ-
durlardan farklı bir ortamda destek-
lenmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu 
nedenle Standart Operasyonel Pro-
sedürleri geliştirirken, insan ticare-
ti mağdurlarına verilecek destekle 
ilgili kurumlar ile sistem içerisinde 
yer alacak Sivil Toplum Kuruluşları-
nın görev ve sorumlulukları yerine 
getirirken; boşluklar olmadan, mağ-
duru destekleyecek, aynı zamanda 
bağımsızlaştıracak bir sistemin ol-
ması gerekmektedir. İnsan ticareti 
mağdurlarıyla ilgili önleme, tespit, 

tanımlama ve koruma ile ilgili güç-
lü programlar incelendiğinde Sivil 
Toplum Kuruluşlarının her aşamada 
önemli katkıları olduğu görülmekte-
dir. Sivil toplum kuruluşlarının hayır 
amaçlı değil hak temelli yaklaşımla, 
profesyonel meslek elamanlarıyla 
alanlarında uzmanlaşarak destek 
vermesi önemlidir.

Standart Operasyonel Prosedürleri-
ni geliştirmeden önce Sivil Toplum 
Kuruluşlarının rol ve işlevlerinin göz-
den geçirilmesinde yarar vardır.

İNSAN TİCARETİ İLE 
MÜCADELEDE SİVİL 
TOPLUM KURULUŞLARININ 
ROLÜ VE ÖNEMİ

• Hak temelli çalışmalar yürüten 
sivil toplum kuruluşları, insan-
ların haklarının korunmasına 
odaklanır, dolayısıyla insan hak-
larının korunmasında ve yay-

İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELEDE 
SİVİL TOPLUMUN GÜCÜ PROJESİ 
SOP- STANDART OPERASYONEL 

PROSEDÜRLER
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gınlaşmasında mücadele eder. 
İnsan ticareti mağdurlarının en 
temel ihtiyacı, ihlal edilen hak-
larının korunması ve hak ettiği 
yaşamı sürdürmesi yönünde 
güven içerisinde desteklenme-
sidir.

• Sivil toplum kuruluşlarının 
odaklandığı diğer bir konu da 
uzmanlaştığı konuda bireyin ya 
da toplumun sorunları ve has-
sasiyeti ile ilgili farkındalık oluş-
turma, duyarlılık yaratma çalış-
malarıdır. İnsan ticareti toplum-
da bilinen bir kavram değildir, 
çoğu zaman insan kaçakçılığı ile 
karıştırılmaktadır. Ayrıca insan 
ticareti olarak değerlendirilmesi 
gereken birçok konu sıradan so-
runlar ya da kültürel davranışlar 
olarak değerlendirilmektedir. 
Örneğin: çocukların küçük yaşta 
para karşılığında eş olarak zorla 
evlendirilmeleri, çocukların di-
lendirilmek üzere ailelerinden 
alınarak başka şehirlerde sokak-
larda dilendirilmeleri, çocuk-
ların ailelerinden alınarak suç 
örgütlerinde yada terör örgüt-
lerinde kullanılmaları gibi.

Sivil Toplum Kuruluşları, son derece 
esnek bir biçimde çeşitli sorun alan-
larında faaliyet göstermektedirler. 
İnsan ticareti mağdurları her yerde, 
her yaşta ve her özellikte karşımıza 
çıkabilirler. Sivil Toplum Kuruluşları 
çalışmalarını sürdürdükleri sırada 
ya da insan ticareti alanında çalış-

tıklarında; mağdurun olabileceği 
tüm ortamlarda onlara ulaşabilirler. 
Böylece insan ticareti mağdurları-
nın tespit edilmesinde ve destek-
lenmesinde doğrudan görev alarak 
etkin bir şekilde mağdurun tespit 
edilmesinde ve desteklenmesinde 
sorumluluk alabilirler.

İnsan ticareti mağdurlarıyla çalışır-
ken mağdurun merkeze alındığı bir 
yaklaşımla, sorunun öznesi olarak 
önce mağdurun ruh, beden ve sos-
yal sağlığı anlayışıyla yaklaşılmalıdır. 
Ayrıca her mağdur biriciktir ve ya-
şadığı sorunlar mağdurun potansi-
yeline göre mağduru etkiler, nasıl 
desteklenmesi gerektiği de mağdu-
run biricikliğini benimseyen profes-
yonel yaklaşımla mümkündür. Hızlı 
ve inisiyatif kullanacak müdahale 
gerektirir. Sivil Toplum Kuruluşları 
bu konuda kamudan daha hızlı ref-
leks gösterir ve mağdurun iyilik hali 
için risk alır.

Sivil Toplum Kuruluşları alanında 
uzmanlaşmış olarak; mağdurun ih-
tiyaçlarına odaklanmış ve mağdu-
run bağımsızlığını hızlandıran, kendi 
kararlarını vermesini destekleyen 
anlayışla sığınma evi hizmeti verir.

İnsan ticareti mağdurlarının büyük 
çoğunluğu başka bir kültürden geti-
rilerek istismar edilmekte; ya da ya-
şadığı sömürünün etkisiyle önemli 
psikolojik sorunlar yaşamaktadırlar. 
Mağdurlar başka bir kültürden gel-
mişlerse ve ait olmadıkları kültürde 
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yaşamaları gerekiyorsa entegrasyo-
na ihtiyaç duyarlar. Bazı durumlarda 
mağdurun güvenliği dikkate alına-
rak üçüncü bir ülkeye gönderilmesi 
gerekebilir, bu durumda gideceği 
üçüncü ülke için entegrasyona ih-
tiyacı olabilir. Yine bazı durumlar-
da mağdurun yaşadığı sömürünün 
olumsuz etkisiyle yaşamını sürdür-
mede entegrasyona ihtiyacı olabilir. 
Her durumda entegrasyon zaman 
alan ve düzenli destek gerektiren 
bir durumdur. Tüm bu süreçlerde 
akredite olmuş sivil toplum kuru-
luşları mağdurlar için vazgeçilmez 
işleve sahiptirler.

Mağdurların iyileşmesi, adalet 
duygusunun onarılması, suçluların 
cezalandırılması için adalet siste-
minin iyi işlemesi gerekmektedir. 
Mağdurun adalete erişimi, suçun 
önlenmesi için ayrı bir önem arz 
etmektedir. Diğer bir konu da insan 
ticareti tacirleri, insan ticaretinden 
büyük gelir elde ettikleri için gelir-
lerini adalet sistemi içerisinde ken-
dilerini savunmak için büyük güç 
olarak kullanmaktadırlar. Bu durum-
da mağdur sistemin en zayıf halka-
sı olabilmektedirler. Sivil Toplum 
Kuruluşları, mağdurların adalete 
erişimlerinde ve sürdürmelerinde 
mağdura destek verebilir, mağdura 
her aşamada eşlik edebilirler ve da-
valarının takibi konusunda aktif rol 
alabilirler.

İnsan ticareti dinamik bir süreç olup 
tacirler sürekli eylem ve form değiş-

tirmektedirler. Sivil Toplum Kuruluş-
ları mağdurla yakın ve uzun süreli 
bir arada olduklarından, mağdurlar-
dan önemli sayılacak bilgiler edin-
mektedirler. Böylece tacirin eylem-
lerini sivil toplum kuruluşları en hızlı 
bir şekilde takip edebilmektedir. 
Edindikleri bilgileri değerlendirip 
insan ticaretinin farklı formlarının 
anlaşılması için refleks gösterebil-
mektedirler. İnsan ticaretinin farklı 
formlarını anlayıp, değerlendirip 
görünür kılınmasında başarılı çalış-
malar yürütmektedirler.

İnsan ticaretinin çok aktörlü dina-
mik bir süreç olduğu belirtilmişti, 
bu nedenle konuyla ilgili araştırma-
ların yapılması bir o kadar önem arz 
etmektedir. Alanda yapılan ve yapı-
lacak araştırmalar, bu araştırmala-
rın yorumlanması, mevcut bilgiler-
le yorumlanması, bilginin ilgililere 
ulaştırılması konusunda sivil toplum 
kuruluşları önemli sorumluluklar 
alabilmektedirler.

Sivil toplum kuruluşlarının en temel 
işlevlerinden biri de politika oluş-
turmalarıdır. İnsan ticareti konu-
sunda önleme çalışmalarının nasıl 
yapılması gerektiği konularında, 
mağdurun korunmasında destek-
lenmesinde ve daha birçok konuda 
ihtiyaçların giderilmesinde politika 
geliştirmek, savunu ve lobi çalışma-
larını sürdürmede sivil toplum kuru-
luşları önemli potansiyele sahipler.
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Sivil toplum kuruluşlarının diğer bir 
gücü de uzmanlaştıkları konularda 
deneyim ve bilgi paylaşımı sağla-
malarıdır. İnsan ticareti konusun-
da, alanda çalışanlar ile toplumun 
bilgilendirilmesine önemli ihtiyaç 
vardır. Sivil toplum kuruluşlarının 
uzmanlaşmış deneyimlerini paylaş-
masıyla mağdurlar daha güçlü des-
teklenecek; ihtiyaçlarının gideril-
mesi yönünde sistem daha işlevsel 
olacaktır.

İnsan ticaretine konu olan kişilerin 
kimler ve özeliklerinin neler olduğu 
dikkate alındığında daha çok kadın-
ların ve kız çocuklarının cinsel istis-
marının ön sıralarda olduğu görün-
mektedir. Bu da toplumsal cinsiyet 
sorununun varlığını göstermektedir. 
Sivil toplum kuruluşları yıllardır top-
lumsal cinsiyet konusunda çok yol 
almışlardır. İnsan ticareti konusun-
da da önemli katkı sağlayacaklardır.

İnsan ticareti konusunda yürütülen 
ve yürütülecek hizmetlerin ulusla-
rarası standartlara uygunluğunun 
izlenmesinde de önemli katkılar 
sağlayacaktır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen 
kapasite analiz çalışmasında, insan 
ticareti ile mücadelede sivil toplum 
kuruluşlarının rolünün ne olması 
gerektiği sorulmuş ve araştırmaya 
Türkiye’den katılan Sivil Toplum Ku-
ruluşları kendi rol ve işlevleriyle ilgili 
olarak “STK’ların farkındalık yarat-
ma gücü çok, ancak yaptırım gücü 

az” olarak değerlendirmişlerdir. 
İnsan ticareti konusunda STK’ların 
rolünü ise: devletin mekanizmaları 
içerisinde aktif ve etkili bir şekilde 
yer almak, mağdurlara çok yönlü 
destek vermek üzere görev dağılı-
mını yapmak ve buna bağlı olarak 
uzmanlaşmak; güven ilişkisi içerisin-
de karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşı-
mında bulunmak; maddi ve manevi 
olarak bağımsız olmak, savunu ve 
izleme çalışmaları yapmak, politika 
geliştirmek ve sorunu görünür kıl-
mak vb. olarak belirtmişlerdir.

TÜRKİYE İÇİN GELİŞTİRİLEN 
STANDART OPERASYONEL 
PROSEDÜRLER-SOP

Uluslararası Göç Örgütü ve Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğünce yürü-
tülen ve Aile Danışmanları Derne-
ğinin de yararlanıcısı olduğu, İnsan 
Ticareti Mağdurlarının Korunması 
Projesi Kapsamında İnsan ticareti 
mağdurlarının özellikleri ve ihti-
yaçları dikkate alınarak 2016’da 
geliştirilen, beş adımda Standart 
Operasyonel Prosedürlerinin tüm 
aşamalarında sivil toplum kuruluş-
ları görev almalıdır. Burada önemli 
olan hangi sivil toplum kuruluşu-
nun hangi aşamada sorumluluk 
alarak, hangi işleri yapacağının sis-
tem içerisine tanımlanmasıdır. Ge-
liştirilen beş adım;
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Adım 1. Mağdura Ulaşma, Ön 
Tespit ve Yönlendirme

İnsan Ticareti Göstergelerindeki 
özellikleri taşıyan, bu nedenle insan 
ticareti mağduru olduğu varsayılan 
kişilerin belirlenerek acil temel ihti-
yaçları karşılanmalıdır.

Mağdura ilk ulaşma süreci nasıl ve 
kimler tarafından olabilir: kendisi, 
ailesi, yakını, üçüncü kişiler ile bu 
çalışmanın 4. bölümümde yer alan 
İnsan Ticareti ile Mücadelede Türki-
ye’deki Kurumlar ve Sorumlulukları 
başlığında ayrıntılı olarak belirtilen 
çalışmaları yürüten kamu görevlile-
ri (kolluk, sağlık, göç, eğitim, teftiş 
gibi), meslek elamanları, sivil top-
lum kuruluşu temsilcileri, acil yar-
dım hatları (112, 155,156,157,183) 
tarafından olabilir.

Mağdurun acil temel ihtiyaçlarının 
karşılanması: Mağdurun içerisinde 
bulunduğu mevcut durumu dikkate 
alınarak, Kurumların koordineli ola-
rak sorumluluk alanına giren konu-
larda acil temel ihtiyaçlarının karşı-
lanmasıdır. Bunlar: Yemek, giyinme, 
uyku, temizlik gibi; acil sağlık ihtiyacı 
gerektiren durum varsa sağlık soru-
nun giderilmesi; acil müdahale ge-
rektiren güvenlik riski ihtiyacı varsa 
bunun giderilmesi (tacir mağdurun 
yakınındaysa, mağdurun tacirden 
uzaklaştırılması), yerel dili bilmiyor-
sa güvenilir tercüman sağlanması; 
delil olabilecek dokümanların dene-
tim altına alınmasıdır. 

Böylece insan ticareti göstergelerini 
taşıyan kişinin özelliğine göre; örne-
ğin eğer kişinin olası insan ticareti 
mağduru olup olmadığı ile ilgili bir 
tereddüt varsa illerdeki ilgili komis-
yona/mobil ekibe; kişinin olası in-
san ticareti mağduru ile ilgili güçlü 
göstergeleri varsa kolluk birimlerine 
yönlendirilmesi gerekir. İlgili komis-
yon ya da mobil ekip kişinin değer-
lendirmesini yaptıktan sonra insan 
ticareti mağduru olduğunu varsayar-
sa kolluk birimine yönlendirmelidir.

Adım 2. Kolluk işlemleri ve 
yönlendirme

Kolluk aşamasındaki süreç, mağdu-
ru merkeze alan bir anlayışla yürü-
tülmeli; mağdur bilgi alınmak üzere 
araçsallaştırılmamalıdır. Güven iliş-
kisine önem verilmeli, gerekli du-
rumlarda güven tesisi için uzman 
desteği alınmalıdır. Tacirin mağdur-
la aynı ortamda olmaması kesin ola-
rak sağlanmalı, dil problemi varsa 
mutlaka giderilmelidir.

Eğer mağdur yaşadığı olayların 
olumsuz etkisinde olduğu için iş-
birliği kuramıyor, kendisini ifade 
edemiyorsa; 30 günlük dinlenme 
ve iyileşme hakkını kullanmalıdır. 
Bu durumda koordinatör kurum 
olan İl Göç Müdürlüğü ile işbirliği 
içerisinde mağdura vaka yöneticisi/
danışman atanmalı, mağdura veri-
lecek destek sonrasında işbirliğine 
hazır olması durumunda mağdurun 
bilgileri alınmalıdır. Bu süre içeri-
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sinde mağdurun güvenlik riski var-
sa kolluk ve barınma hizmeti veren 
kurum işbirliği içerisinde gerekli ön-
lemler alınmalıdır.

Adım 3. Mağdur tanımlama ve 
yönlendirme

Mağdur olduğu varsayılan kişiye 
gerekli desteği vermek ve mağdur-
la ilgili neler yapılacağını planlamak 
üzere, kişinin idari anlamda mağdur 
olup olmadığını anlamaya yönelik 
mülakat yapmak ve gerekli göster-
gelerin varlığı durumunda kişiye 
mağdur statüsü vermektir. İl göç 
müdürlüğünce yapılması gereken 
bu mülakatta kişinin mağdur oldu-
ğuna karar verilmesi durumunda, 
yetkilendirilmiş bir vaka yönetici/
danışman atanmalı, mağdurun 
kendisiyle ilgili karar verme hakkını 
kullanarak mağdurun daha sonraki 
yaşamı planlanmalıdır.

Mağdur yabancıysa ve ihtiyacı varsa 
30 günlük ikamet izni düzenlenmelidir.

Mağdurun barınma ve korunma ihti-
yacı varsa ve yabancıysa insan ticareti 
konusunda uzmanlaşmış sivil toplum 
kuruluşlarına bağlı sığınma evine, 
mağdur vatandaş ise Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığına bağlı bir sığın-
ma evine yerleştirilmelidir. Mağdurun 
barınma talebi yoksa ya da kendisine 
bağımsız bir yaşam kurmak istiyorsa 
gerekli güçlendirme yapılmadır.

Adım 4. Mağdura kısa ve uzun 
vadede destek verme

Mağdurla ilgili sosyal inceleme ya-
pıldıktan ve mağdurla birlikte risk 
değerlendirmesi yapıldıktan sonra; 
mağdurun normal yaşama dönme-
sine katkı sağlamak üzere, mağdura 
tanınan haklara ulaşması ve kurum-
ların vermiş olduğu hizmetlerden 
üst düzeyde yararlanmasına destek 
olunmalıdır. Bu süreçte mağdura 
psikolojik destek vermek, sağlık ihti-
yaçlarını karşılamak, sosyal hizmete 
erişimini sağlamak, sosyal yardım 
ve tazminattan yararlanmasını des-
teklemek, hukuki sürecini takip ede-
bilmesi için destek vermek, meslek 
edinmesine ve istihdama erişimine 
katkı sağlamak, topluma uyum sağla-
masına ve bireysel olarak güçlenerek 
bağımsızlaşmasına destek olmaktır.

Mağdur yabancı ise ve ülkesine git-
mek istiyorsa ya da güvenlik riski 
nedeniyle üçüncü ülkeye gitmesi 
gerekiyorsa uluslararası kuruluşlarla 
işbirliği içerisinde mağdurun ülkesi-
ne veya üçüncü ülkeye gidişine des-
tek olmak, gerekli iletişimi ve eşgü-
dümü sağlamaktır.

Adım 5. Adli Süreç

Mağdur suçun anlaşılmasında çok 
önemli bilgi kaynağıdır. Bu nedenle 
inceleme ve delil toplamada kolluk 
ve vaka yöneticisi işbirliği içerisinde 
olmalıdır. Riskler iyi değerlendirile-
rek mağdurun duruşma sırasında 
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şikâyetçi olmasına ya da tanık olarak 
bilgi vermesine yardımcı olunmalı, 
tazminat talebi değerlendirilmeli ve 
ücretsiz hukuki yardım verilmelidir.

Mağdurun çocuk olması durumun-
da; tüm aşamalarda çocuğun yüksek 
yararı ilkesi dikkate alınarak Uluslar- 
arası Çocuk Hakları Sözleşmesi ve 
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 
doğrultusunda, ilk etapta, Acil Ko-
runma Kararının alınması, ardından 
çocukla ilgili işlemlerin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığının koordinatör-
lüğünde, İl Göç Müdürlüğüyle işbirli-
ği içerisinde, çocuğa yönelik yapılan-
dırılmış özel program doğrultusunda 
iş ve işlemler sürdürülmelidir. Konuy-
la ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla da 
standartları geliştirilmiş işbirliğinin 
yapılması gerekir. Çocuğun yabancı 
olması durumunda uluslararası ku-
ruluşların da desteğini alarak çocuk-
la ilgili hızlı ve etkili işleyişin geliştiril-
mesi sağlanmalıdır.

PROJE KAPSAMINDA 
“ULUSAL SİVİL TOPLUM 
KURULUŞU AĞI 
OLUŞTURMA PROGRAMINA” 
KATILAN SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARININ İNSAN 
TİCARETİ İLE MÜCADELEDE 
ALABİLECEKLERİ 
SORUMLULUKLAR

Projenin önemli çıktılarından biri 
insan ticareti konusunda mücade-
le etmek üzere ulusal ağ oluştur-

maktır. Projenin yürütüldüğü tüm 
aşamalarda sivil toplum kuruluş-
larının insan ticareti konusunda 
neler yaptığı, nelerin yapılması 
gerektiği ve her bir sivil toplum 
kuruluşunun neler yapabileceği 
tartışılmıştır. Bu nedenle Ulusal 
Ağ Oluşturma Programına katılan 
sivil tolum kuruluşu temsilcileri 
hazırlıklı olarak gelmişlerdir. Ko-
nuyla ilgili olarak, insan ticaretinin 
önlenmesi, mağdurlarının tespit 
edilmesi, tespiti yapılmış olan 
mağdurların korunması, destek-
lenmesi ve güçlendirilmesi, insan 
ticareti faillerinin kovuşturulması 
ve soruşturulması için yürütülecek 
çalışmalarla ilgili yapabileceklerini 
beyan ettikleri konular aşağıda-
dır. Sivil toplum kuruluşları kendi 
kuruluşlarının kısa tanıtımını, bu-
lundukları bölgenin insan ticareti 
açısından önemini ve insan tica-
reti konusunda yapabileceklerini 
belirlemişlerdir. Tanımlanan roller 
ile Sivil Toplum Kuruluşlarının gö-
revleri yenilenebilir ve değişebilir.

Türkiye için geliştirilen Standart 
Operasyonel Prosedürlerin içerisin-
de yer alacak olan her bir Sivil Top-
lum Kuruluşunun adres bilgileri ile 
yetkilendirilmiş kişinin iletişim bilgi-
leri de ileriki aşamada bu bölümde 
yer alacaktır. Bazı kurumlarda bir-
den fazla birim ve birden fazla kişi 
görevli olabilir.
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1. SIĞINMACILAR VE 
GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA 
DERNEĞİ, ASAM- SGDD - 
ANKARA

• SGDD, 1995 yılında Ankara’da, 
Türkiye’de yaşayan sığınmacı 
ve mültecilerin karşılaştıkları 
sorunlara çözümler üretmek, 
temel hak ve hizmetlere eri-
şimlerinde destek sağlamak ve 
mülteci ve sığınmacılara ilişkin 
toplumda farkındalık sağlamak 
üzere kuruldu.

• SGDD, Türkiye’de “Sığınmacı” 
kavramını isminde kullanan ilk 
kuruluş.

• Bugün, 41 ilde 48 Şube ve 3 
depo ile 1500’ün üzerinde ça-
lışanı (sosyal çalışmacı, saha 
çalışanı, sağlık eğitmeni, mobil 
(outreach) ilde takımlar, psiko-
log, tercüman, avukat, uyum 
uzmanı, engelli uzmanı, dil ve 
beceri eğitmenleri, gönüllüler, 
idari kadro) ile sahada psiko-
sosyal destek ve sosyal & hukuki 
danışmanlık veriyor, mültecilere 
yönelik sosyal, uyum ve beceri 
geliştirici faaliyetler düzenliyor,

• SGDD, dil, din, cinsiyet, ırk, cin-
sel yönelim ve siyasi görüş ayrı-
mı gözetmeksizin tüm sığınmacı 
ve mülteciler gruplarına hizmet 
sunuyor,

• Hizmet verdiğimiz Gruplar: Af-
ganlar, Iraklılar, İranlılar, Suriyeli-

ler, Somalililer ve 50’yi aşkın mil-
letten sığınmacı ve mülteciler,

• Başlıca Partnerlerimiz: UNHCR, 
UNICEF, UNFPA, IOM, GIZ, IMC, 
PRM NRC, AB, Handicap Inter-
national, DRC ve İngiltere Büyü-
kelçiliği,

• SGDD, UNHCR, UNICEF ve UNF-
PA Türkiye Ofislerinin uygulama 
ortağı, Anna Lindh Euro-Medi-
terranean Foundation for the 
Dialogue between Cultures, 
UNITED for Intercultural Action, 
ECRE ve UN Global Compact 
üyesidir.

Biz ASAM- SGDD Olarak İnsan 
Ticareti Sürecine Nasıl Katkıda 
Bulunabiliriz?

Genel Merkez Ankara (TEMSİLCİ 
İPEK CAMLI)

a. İnsan Ticareti konusunda gös-
tergeler ve görüşme/mülakat 
teknikleri üzerine merkez ofiste 
kurulacak bir ekip aracılığıyla 
saha ofislerindeki çalışanlarına 
eğitim verebiliriz,

b. Ankara merkez ofisinde Birleş-
miş Milletlere yeni kayıt ve hali 
hazırda Ankara’dan danışmanlık 
alan/yaşayan sığınmacılar, mül-
teciler ve göçmenler için, ko-
ruma biriminin altında yeni bir 
odak noktası olarak İnsan Tica-
reti ekleyebiliriz,

c. ASAM Ankara, BMMYK uygula-
ma ortağı olarak, sığınmacıların 
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BMMYK adına ilk kayıtlarını yap-
maktadır. Bu nedenle mağdur 
tespit sürecine aktif olarak katı-
labilir, hak savunuculuğu, yönlen-
dirme ve dosya takibi yapabiliriz. 
Kaydı alınan insan ticareti mağ-
durların bilgilendirmesini ivedilik-
le BMMYK ile paylaşıp, süreçleri-
nin hızlandırılmasına katkı sağla-
yabiliriz (statü belirleme, üçüncü 
ülke yerleştirmesi gibi).

d. Mağdura ulaşabileceği tüm kay-
naklar hakkında kısa ve uzun dö-
nemde danışmanlık verebiliriz.

e. ASAM 66 ilde görev yapan mo-
bil ekibi; saha çalışmaları ve ev 
ziyaretlerinde bulunmakta ve 
hassas dosya tespiti yapmak-
tadır. Bu nedenle, Mobil ekipte 
çalışanların ev ziyaretleri sıra-
sında mağdurlara ulaşma po-
tansiyellerini arttırılabiliriz.

f. Her türlü kuruma tercüman 
desteği sağlayabiliriz.

g. Bilgi notu/broşür/afiş hazırlaya-
bilir, ilgili kurum ve danışanlarla 
paylaşabiliriz.

h. Araştırma yapabilir ve yapılan 
araştırmalara destek sunabiliriz.

i. ASAM’ın yeni kurulacak çağrı 
merkezinin telefonunu diğer 
STK ve kurumlarla paylaşarak 
7/24 mağdurların ulaşmalarını 
sağlayabiliriz.

j. Mağdurla temasın olduğu tüm 
aşamalarda düzenli olarak Psi-
ko-sosyal destek sağlayabiliriz.

k. Adli sürecin başlamasında yer 
alabilir ve takibini de yapabiliriz.

l. Oluşturulacak ağ ve komisyon-
lara dahil olabiliriz.

m. Konuyla ilgili politika geliştirme 
süreçlerinde aktif rol oynayabi-
liriz.

2. ASAM- SGDD ŞANLIURFA 
ŞUBESİ  
(TEMSİLCİ BESTE OKAN)

Şanlıurfa Asam olarak; 1 Psikolog, 1 
Avukat, 1 Saha Çalışanı, 2 Arapça-
Kürtçe Tercüman ve 1 destek perso-
neli ile sahada görev yapmaktadır. 
Şanlıurfa, Türkiye sınırında yer alma-
sı sebebiyle çok fazla mülteci ve sı-
ğınmacının bulunduğu bir bölgedir. 
Özellikle Suriyelilerin yoğun olarak 
yaşadığı bir kent olup; hassas grup-
lar bulunmaktadır. Bunlar arasında; 
seks işçiliğine zorlama, erken yaşta 
evliliğe zorlanma, çocuk işçiliğine 
zorlama ve dolandırıcılık çok yoğun 
olarak bulunmaktadır. Şanlıurfa’da 
insan ticareti konusunda;

a. Danışmanlık verilen sığınma-
cı ve mülteciler arasında insan 
ticareti mağduru şüphesi du-
rumunda, mülakat teknikleri 
eğitimleri sonucunda tespit ve 
gerekli yönlendirmeleri yapıla-
biliriz.

b. Ofisimizde bulunan saha çalı-
şanı, avukat ve psikolog aracılı-
ğıyla mağdurun acil ihtiyaç tes-
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pitini yapabilir ve ilk ihtiyaçları 
karşılayabiliriz.

c. Adli süreç ve kolluk kuvvetine 
bildirme aşamalarında, avukat 
ve tercümanlar aracılıyla aktif 
destek sağlayabiliriz.

d. Mağdurun statü alması için, 
Göç idaresi il müdürlüğü ile ile-
tişime geçerek destek olabiliriz.

e. Mağdurun ihtiyacı olduğu her 
alanda kendisine tercüman des-
teği sağlayabiliriz.

f. Mağdura, ofis psikoloğu tarafın-
dan psikolojik görüşmeler sağla-
yabilir.

g. Şanlıurfa ilinde çalışan kurum, 
üniversite ve STK’lara bir eğitim 
düzenlenmesini organize ede-
bilir ve insan ticareti alanında il 
müdürlükleri ile koordinasyon 
toplantıları yapılabiliriz.

h. Şanlıurfa’da yaşayan mülteci 
ve sığınmacılara yönelik farklı 
dillerde insan ticareti bilgilen-
dirme broşür ve materyallerin 
oluşturulması ve dağıtımına 
katkı sağlanabiliriz.

3. ASAM- SGDD VAN ŞUBESİ 
(TEMSİLCİ ELİF YILDIZ)

Van Asam olarak; 1 Psikolog, 1 
Avukat, 1 Saha Çalışanı, 1 Farsça 
Tercüman ve 1 destek personeli ile 
sahada görev yapmaktadır. Ayrıca, 
Kürtçe bilen çalışanımız bulunmak-
tadır. Van, Türkiye sınırında bulunan 
bir il olması sebebiyle, mülteci ve 

sığınmacıların geçiş güzergâhında 
yer almaktadır. Bununla birlikte, 
farklı sömürü ve istismar biçimle-
riyle insan kaçakçılarının koordineli 
çalıştığı bir kenttir. Özellikle, fuhuşa 
zorlama, erken yaşta zorla evlilikler 
ve çocuk işçiliğine zorlama vakaları 
bulunmaktadır. Dolayısıyla, Van’da 
bu alanda çalışan STK’lar ve ulus-
lararası örgütler bulunmaktadır. 
(IKGV, BMMYK Van Ofisi gibi)

a. Van ilinde bulunan diğer STK 
ve kurumlarla il koordinasyon 
toplantıları yapabilir ve insan 
ticareti konusunda farkındalık 
yaratabiliriz.

b. İnsan ticareti mağduru olarak 
tespit edilen kişilere; psiko-sos-
yal, hukuki ve tercümanlık des-
teği sunabilir ve gerekli yönlen-
dirmeleri yapıp mağdura eşlik 
edilebiliriz.

c. Van Yüzüncü Yıl üniversitesi, Van 
Barosu ve ilgili diğer kurumlar ile 
“insan ticareti ve göç” alanında 
eğitim programları düzenleye-
bilir ve bu eğitimlerin sürekliliği 
alanında çalışmalar yapabiliriz.

d. Van’da yaşayan mülteci ve sığın-
macılara yönelik farklı dillerde 
insan ticareti bilgilendirme bro-
şür ve materyallerin oluşturul-
masına ve dağıtımına katkı sağ-
layabiliriz.

e. Van’da bulunan diğer STK’larla 
işbirliği yapıp ortak projeler yü-
rütülebiliriz.
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4. ASAM- SGDD ÇANAKKALE 
ŞUBESİ  
(TEMSİLCİ GÖZDE ŞEYMA 
TOKYAY)

Çanakkale Asam olarak; 1 Psikolog, 
1 Avukat, 1 Saha Çalışanı, 1 Arapça 
Tercüman, 1 Farsça Tercüman ve 1 
destek personeli ile sahada görev 
yapmaktadır. Çanakkale Avrupa 
ülkelerine sınır geçişlerinin yoğun 
olduğu bir il olup; insan ticareti ve 
göçmen kaçakçılığı vakaları bu se-
beple çok yoğun yaşanmaktadır. 
Bu nedenle, Sahil Güvenlik, kolluk 
kuvvetleri, Geri gönderme merkezi 
ve İl göç idaresi müdürlüğü ile ko-
ordinasyon ve uyum toplantısı ya-
pabiliriz.

a. Sınır geçişlerinde, Ayvacık’tan 
Midilli adasına düzensiz geçiş 
yapmaya çalışan veya şehirde 
bulunan mültecilerle ilgili ola-
rak, yakalama ve bot kazaları 
olaylarında olası insan ticareti 
mağduru tespiti yapıp kolluğa 
ve diğer birimlere bilgi verebilir 
ve gerekli yönlendirmeleri yapı-
labiliriz.

b. İnsan ticareti mağduru tespiti 
durumunda, mağdura psikolojik 
ilkyardım yapıp acil ihtiyaçlarını 
karşılayabiliriz.

c. Çanakkale ilinde bulunan diğer 
STK ve kurumlarla il koordinas-
yon toplantıları yapabilir ve in-
san ticareti konusunda farkın-
dalık yaratabiliriz.

d. Geri gönderme merkezinde, 
jandarmada, Sahil Güvenlik, 
Ayvacık devlet hastanesinde 
olası mağdur tespiti yapılabi-
leceğinden; çalışanlara eğitim, 
farkındalık ve mülakat teknikleri 
eğitimleri düzenlenmesinde rol 
alabiliriz.

e. Mağdura ofis psikoloğu tarafın-
dan psikolojik görüşmeler sağla-
yabiliriz.

5. ÇOCUKLARA YÖNELİK 
TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜ 
İLE MÜCADELE AĞI (ÇTCS)-
ANKARA 
(TEMSİLCİ ZEYNEP MUTLU)

Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sö-
mürü ile Mücadele Ağı, Türkiye’de 
çocuk satışı, çocuk fuhuşu, pornog-
rafisi ve çocuğa yönelik her türlü 
ticari cinsel sömürünün ortadan 
kaldırılmasını sağlamaya yönelik 
çalışmalarda bulunmak üzere 2007 
yılında kurulmuş, yerel ve ulusal dü-
zeyde farklı illerde çalışmalar yapan 
gönüllü kuruşlar, dernekler, meslek 
örgütleri, üniversite birimleri ve il 
baroları gibi sivil toplum kuruluşla-
rından oluşan ve şimdiki üye sayısı 
68 olan bir ağıdır. Ağ bünyesinde 
ayrıca Çocuk ve Gençlik katılımını 
sağlamak üzere ÇTCS ile Mücadele 
Gençlik Ağı oluşturulmuştur. Ağ aynı 
zamanda, ECPAT, (End Child Prosti-
tution, Child Pornography and Traf-
ficking of Children for Sexual Purpo-
ses) üyesidir ve Çocuğa Karşı Şiddeti 
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Önlenmek İçin Ortaklık Ağı, Çocuk 
Alanında Çalışan Avukatlar Ağı ve 
Çocuk Gelinlere Hayır Platformu ile 
ortak çalışmalar yürütmektedir.

İnsan Ticareti ile Mücadele Sivil 
Toplumun Gücü Projesi doğrultu-
sunda ÇTCS Ağı;

a. Ağın, bu alandaki geçmiş tec-
rübeleri ve mevcut çalışma 
deneyimleri nedeniyle, insan 
ticaretinin önlenmesine yönelik 
amaca da hizmet edecek şekil-
de, standart operasyonel pro-
südürler içinde tanımlanan tüm 
adımlar için risk analizi göster-
gelerin içeren şablonun oluştu-
rulmasında öncülük edebilecek 
ve katkı verebilecektir.

b. Ağ üyelerinin, halen kendi alan-
larında aktif olarak çalışmakta 
olan üyeler ve profesyoneller-
den oluştuğu dikkate alındı-
ğında, insan ticareti mağduru 
göstergeleri taşıyanların insan 
ticareti mağduru olarak tespit 
edilmesinde aktif olarak görev 
alabilecektir.

c. Özellikle insan ticaretine maruz 
kalan çocuk mağdurlara kısa ve 
uzun dönemde, öncelikli olarak 
psiko-sosyal destek verme ve 
normal yaşamına dönebilme 
konularında danışmanlık deste-
ği verebilecektir.

d. İnsan ticaretini ve çocuk ticare-
tini görünür kılmak, gündemde 
tutmak, kişilerin uğradığı hak ih-

lalleri konusunda veri toplamak, 
insan/çocuk ticaretine yönelik 
mücadele çalışmalarının artma-
sını sağlamak üzere savunucu-
luk çalışmaları yapabilecektir.

e. İnsan/çocuk ticaretinin önlen-
mesine yönelik politikalar üre-
tilmesini sağlamak üzere lobici-
lik çalışmaları yapabilecektir.

f. İnsan/çocuk ticaretinin önlen-
mesine yönelik oluşturulacak 
bir ağ içerisinde yer alabilecek-
tir. Ayrıca, üyesi olmamızdan 
dolayı ECPAT’ın uluslararası de-
neyimlerinin, Türkiye’de yapı-
lacak çalışmalara aktarılmasını 
sağlayabilecektir.

g. İnsan/çocuk ticareti ile mücade-
le konusunda, kendi ağ üyeleri-
ne yönelik eğitimlerine devam 
edecektir, diğer Ağ/Ağlar, STK 
veya kuruluşlara yönelik far-
kındalık oluşturma, tespit ede-
bilme, bu konuda lobicilik ve 
savunuculuk faaliyetleri yapma 
gibi konularda eğitimler verebi-
lecektir ve yapılmakta olan eği-
timleri de destekleyecektir.

h. İnsan/çocuk ticareti konusunda 
hizmet vermekte olan STK’lara, 
Ağ’lara ya da kamu kuruluşları-
na yaptıkları çalışmalarda des-
tek olabilecektir ve danışmanlık 
yapabilecektir.

i. Bünyesinde bulunan alan ça-
lışanları, akademisyenler ve 
çeşitli üniversite birimlerinin 
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de katkısı ile çocuk ticareti ile 
mücadele ve mevcut durumun 
tespiti gibi pek çok konuda araş-
tırma, raporlama ve analiz çalış-
maları yapabilecektir.

j. Bir gençlik ağına sahip olması 
nedeniyle, insan/çocuk ticareti 
ile mücadele konusunda yapıla-
cak çalışmalarda gerekli olması 
durumunda, çocuk ve gençlik 
katılımını sağlayabilecektir.

6. ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ 
ÖNLEMEK İÇİN ORTAKLIK AĞI 
(ÇKŞÖO AĞI)-ANKARA  
(TEMSİLCİ ZEYNEP MUTLU)

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin 
Ortaklık Ağı’nın Amacı: Türkiye’de 
çocukların yararına faaliyet göste-
ren, ulusal veya yerel sivil toplum 
örgütleri (STÖ), üniversiteler ve 
meslek örgütlerinin çocuğa karşı 
şiddeti önlemeye yönelik hak temel-
li izleme ve savunu çalışmalarını ko-
laylaştırmak ve desteklemektir. Or-
taklık Ağı, çocuklara yönelik şiddeti 
önlemede sivil toplumun izleme ve 
savunu rolünü güçlendirmek üzere 
çalışır. Ağ, çalışmalarında çocukların 
haklarını yasal garanti altına alan, 
başta Birleşmiş Milletler Çocuk Hak-
larına Dair Sözleşme olmak üzere, 
ulusal ve uluslararası yasaları temel 
alır ve çalışmalarına yön verir. Halen 
76 üyesi olan Ağ aynı zamanda, Ço-
cuğa Yönelik Ticari ve Cinsel Sömü-
rü ile Mücadele Ağı, Çocuk Alanın-
da Çalışan Avukatlar Ağı ve Çocuk 

Gelinlere Hayır Platformu ile ortak 
çalışmalar yürütmektedir.

İnsan Ticareti ile Mücadele Sivil 
Toplumun Gücü Projesi doğrultu-
sunda ÇKŞÖO Ağı;

a. Aktif olarak çalışmakta olan Ağ 
üyelerinin profil çeşitliliği ve 
mevcut çalışma deneyimleri ne-
deniyle, standart operasyonel 
prosüdürler içinde tanımlanan 
tüm adımlar için risk analizi gös-
tergeleri içeren şablonun oluş-
turulmasına katkı verebilecektir.

b. Ağ üyelerinin, halen kendi alan-
larında aktif olarak çalışmakta 
olan üyeler ve profesyoneller-
den oluştuğu dikkate alındı-
ğında, insan ticareti mağduru 
göstergeleri taşıyanların insan 
ticareti mağduru olarak tespit 
edilmesinde aktif olarak görev 
alabileceklerdir.

c. İnsan ticaretini görünür kılmak, 
gündemde tutmak, kişilerin uğ-
radığı hak ihlalleri konusunda 
veri toplamak, insan ticaretine 
yönelik mücadele çalışmalarının 
artmasını sağlamak üzere yapı-
lacak savunuculuk çalışmalarına 
destek olabilecektir ve bu konu-
da diğer Ağ’ların çalışmalarına 
katkı verebilecektir.

d. İnsan ticaretinin önlenmesine 
yönelik politikalar üretilmesini 
sağlamak üzere yapılacak lobici-
lik çalışmalarına destek olabile-
cektir.
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e. İnsan ticaretinin önlenmesine 
yönelik oluşturulacak bir Ağ’da 
yer alabilecektir ve bu Ağ için-
de yapılacak çalışma, faaliyet, 
proje, araştırma ve uygulama-
lara da destek verecektir. Ça-
lışmaların etkililiğini, başarısını 
arttırmak ve desteklemek üzere 
kendi üyelerinin, bu çalışmalara 
katılmasını sağlayabilecektir.

f. İnsan ticareti ile mücadele ko-
nusunda farkındalık oluşturma 
ve tespit edebilme konularında 
destek sağlayabilecektir 

7. SOSYAL HİZMET 
UZMANLARI DERNEĞİ GENEL 
MERKEZİ 
(TEMSİLCİ UMUT YANARDAĞ)

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 
1988 yılında kurulmuş, Türkiye gene-
linde 21 şubesi ve 2500 üyesi bulu-
nan sosyal hizmet uzmanlarının (sos-
yal çalışmacıların) meslek kuruluşu-
dur. Sosyal Hizmet Uzmanları Derne-
ği, hem sosyal hizmet uzmanlarının 
uygulama kapasitelerinin arttırılma-
sı, hem de sosyal hizmet mesleğinin 
bir uygulama aracı olan dezavantajlı 
gruplara yönelik projelerin gerçek-
leştirilmesi için aktif sorumluluk alır. 
Bu dezavantajlı gruplardan biri de 
insan ticareti mağdurlarıdır.

Sosyal Hizmet Uzmanları, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik 
Kurumu, Üniversiteler, AFAD, Göç 

İdaresi Genel Müdürlüğü gibi ku-
rum ve kuruluşlarda, kadın, engelli, 
yaşlı, çocuk, mülteciler başta olmak 
üzere dezavantajlı gruplarla çalışan, 
kamu hizmetlerine başvuran deza-
vantajlı gruplarla doğrudan temas 
halinde bulunan meslek elemanla-
rıdır.

Adalet Bakanlığında, suç mağdurla-
rı, hırsızlık, adam öldürme, uyuştu-
rucu satıcıları gibi suçta kullanılan 
bireylerden insan ticareti mağdu-
ru olabileceklerin tespiti, yasa dışı 
evlat edinme veya velayet ile ilgili 
oluşabilecek durumların tespiti; 
sağlık kuruluşlarında, acil servis-
lere başvuran olası insan ticareti 
mağdurlarının tespiti, isteği dışında 
gebelik veya taşıyıcı annelik ile ilgili 
durumların mağdurun tespiti, yasa 
dışı organ nakli mağdurlarının tes-
piti ve tüm insan ticareti mağdurla-
rının sağlık hizmetlerini almasında 
yaşadığı sorunların çözülmesi; Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, 
ŞÖNİM, İlk Kabul Birimleri gibi ku-
ruluşlar başta olmak üzere tüm ku-
ruluşlarda hizmet alanları içinden 
insan ticareti mağdurlarının tespiti, 
Emniyet Müdürlükleri çocuk şube-
lerinde mağdur çocuklarının tespit 
edilmesi ve insan ticareti mağduru 
çocuklarla görüşme yapmak başta 
olmak üzere insan ticareti mağdur-
larını tespit ve desteklemede aktif 
sorumluluk alacaklardır.

Çerçevede Sosyal Hizmet Uzman-
ları Derneği Genel Merkezi ve 21 
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Şubesi insan ticareti ile mücadele-
de doğrudan ve dolaylı olarak aşa-
ğıdaki çalışmaları gerçekleştirir:

a. Doğrudan çalışmalar çerçeve-
sinde, mobil ekipler kurularak 
sokak çalışmalarının yapılması, 
insan ticaretine yönelik tespit-
lerin yapılması, mağdurların 
değerlendirilmesine yönelik 
çalışmalar gerçekleştirir. Ayrıca 
danışmanlık hizmetlerinin su-
nulması, sığınma evi gibi insan 
ticareti mağdurlarına yönelik 
kuruluşlar hizmetlerinin yürü-
tülmesine yönelik çalışmalar 
yürütür.

b. Dolaylı çalışmalar çerçevesinde, 
insan ticareti ve insan ticareti 
mağdurlarına yönelik kamu hiz-
metleri hakkında kamuoyunun 
bilgilendirilmesine yönelik çalış-
malar gerçekleştirir.

c. Sosyal Hizmet Uzmanları Der-
neği, kamu kurum ve kuruluş-
larında çalışan 4625 sosyal hiz-
met uzmanının insan ticareti ile 
mücadele konusunda uygulama 
kapasitelerinin arttırılmasına 
yönelik ileri meslek eğitimleri 
düzenler, süpervizyon çalışma-
ları gerçekleştirir.

d. İnsan ticareti ile ilgili tüm kuru-
luşların paydaşıdır. Eğitim çalış-
maları başta olmak üzere tüm 
çalışmalara katılım sağlayacak-
tır. Komisyon ve platformlarda 
görev alacaktır.

8. SOSYAL HİZMET UZMANLARI 
DERNEĞİ TRABZON ŞUBESİ- 
TRABZON  
(TEMSİLCİ DAVUT KARAMAN)

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği 
Trabzon Şubesi, 2007 yılında kuru-
lan, 70 üyesi olan; Rize, Giresun, 
Artvin, Bayburt, Gümüşhane illeri-
nin bağlı olduğu Sosyal Hizmet Uz-
manları Derneğinin Doğu Karadeniz 
şubesidir. Sosyal Hizmet Uzmanları 
Derneği Trabzon Şubesi özellikle böl-
gede yaşanan seks ticareti, son za-
manlarda oldukça yoğun bir şeklide 
Afgan göçmenler üzerinden oluşan 
emek ticareti, Türkiye genelinde de 
sosyal bir sorun olarak varlığı kabul 
edilen Suriyeli Göçmenler üzerinden 
oluşan insan ticareti ve tarım sektö-
ründe Türkiye’nin farklı bölgelerin-
den gelerek özellikle fındık toplama 
sezonunda mevsimlik işçi olarak ça-
lıştırılan çocuklar üzerinden oluşan 
emek ticareti mağdurlarının buluna-
bileceği bir il olan Trabzon ve kom-
şu illerde geçici koruma altında bu-
lunan sığınmacı ve mültecilerle ilgili 
çeşitli projeler gerçekleştirecektir.

Trabzon ilinde insan ticareti konu-
sunda hizmet veren kurumlara yö-
nelik farkındalık çalışması yapacaktır.

a) Trabzon ilindeki sivil toplum ku-
ruluşları ve meslek kuruluşları 
ile, ilgili kamu kuruluşlarının in-
san ticaretiyle mücadele konu-
sunda yürüteceği çalışmalarda 
aktif olarak görev alacaktır.
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b) Trabzon ilindeki meslek elema-
nı sayısının yeterli olması ne-
deniyle, insan ticareti mağduru 
vakalar ile ilgili danışmanlık ve 
izleme çalışmaları yapacaktır.

c) İnsan ticareti ile mücadele ko-
nusunda üyelerinin mesleki ka-
pasitelerini arttırmaya yönelik 
eğitimler düzenleyecektir.

d) Suriyeli çocukların emek ticare-
ti üzerinden mağdur edilmesini 
önlemeye yönelik çalışmalar 
gerçekleştirecektir.

e) Türkiye’nin farklı bölgelerinde 
gelerek fındık sezonunda mev-
simlik işçi olarak çalıştırılan ço-
cukların emek ticareti üzerin-
den mağdur edilmesine yönelik 
çalışmalar gerçekleştirecektir.

f) Yakın zamanda yoğun bir şe-
kilde hizmet sektöründe Afgan 
göçmenler üzerinden oluşan 
emek ticareti mağdurlarına yö-
nelik çalışmalar gerçekleştire-
cektir.

9. SOSYAL HİZMET 
UZMANLARI DERNEĞİ HATAY 
ŞUBESİ- HATAY 
(TEMSİLCİ CEMİLE GÜVERCİN 
SAYIN)

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği 
Hatay Şubesi, 2013 yılında kurulan, 
60 üyesi bulunan Sosyal Hizmet Uz-
manları Derneğinin 15. Şubesidir. 
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği 
Hatay Şubesi, başta Suriyeliler ol-

mak üzere Arapça konuşan olası 
insan ticareti mağdurlarının bulu-
nabileceği bir il olması sebebiyle 
Hatay’da geçici koruma altında bu-
lunan sığınmacı ve mültecilerle çe-
şitli projeler gerçekleştirebilecektir.

a) Hatay ilinde insan ticareti konu-
sunda hizmet veren kurumlara 
yönelik farkındalık çalışması ya-
pacaktır.

b) Hatay ilindeki sivil toplum ör-
gütleri ve meslek örgütleri ile 
ilgili kamu kuruluşlarının insan 
ticaretiyle mücadele konusun-
da yürüteceği çalışmalarda aktif 
olarak görev alacaktır.

c) Hatay ilindeki meslek elemanı 
sayısının yeterli olması nede-
niyle, insan ticareti mağduru 
vakalarına danışmanlık verecek, 
izleme çalışmaları yapacaktır.

d) İnsan ticareti ile mücadele ko-
nusunda üyelerinin mesleki ka-
pasitelerini arttırmaya yönelik 
eğitimler düzenleyecektir.

e) Sosyal Hizmet Uzmanları Derne-
ğinin diğer şubelerinin Arapça 
konuşan müracaatçılara yöne-
lik çalışmalarında sözel iletişim 
kurma ve kültürel farklılıkları 
anlama konusunda destek sağ-
layacaktır.

f) Suriyeli çocukların erken yaşta 
evlendirilmesini önlemeye yö-
nelik çalışmalar gerçekleştire-
cektir.
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10. KAPADOKYA KADIN 
DAYANIŞMA DERNEĞİ – 
NEVŞEHİR 
(TEMSİLCİ HAYRİYE 
DEMİRBİLEK)

19 KASIM 2006 tarihinde Nevşehir’de 
kurulan Kapadokya Kadın Dayanışma 
Derneği, kadın ve çocukların ekono-
mik, yasal, politik, dayanışma ve yar-
dımlaşmaları, eğitim, sağlık ve aile 
planlaması konularında bilinçlenme-
leri için, İl ve ulusal düzeyde çalışma-
lar yapmaktadır.

Derneğin amacı; kadının her tür-
lü platformda kalite ve seviyesinin 
yükseltilmesi, kent yönetimine katı-
lıp karar alabilmesi, toplum, aile, bi-
rey bilincinin geliştirilmesi, kadınla-
rın kendi haklarının ve insan hakları-
nın farkına varmalarını sağlamaktır. 
Ayrıca sığınmacı, göçmen ve mülte-
cilerin insan hakları konularında da 
çalışmalar yapmaktadır.

İnsan Ticareti Mağdurlarına yöne-
lik yürütülecek çalışmalar:

Nevşehir bölgesinde, turizm ve ta-
rım işçiliğinin yanı sıra; sığınmacı/
göçmen ve mültecilerin yaşamakta 
olduğu uydu kent yerleşim alanı bu-
lunmaktadır. Bu durum, emek sö-
mürüsünün, erken yaşta evliliklerin, 
cinsel istismar türlerinin ve insan 
ticaretinin yaygın oranda görülme-
sine neden olmaktadır. Bu nedenle 
Kapadokya Kadın Dayanışma Der-
neği insan ticaretinin önlenmesine 
yönelik şunları yapabilecektir.

a. Turizmdeki kadın/çocuğun cin-
sel sömürüsünün, tarım işçili-
ğindeki emek sömürüsünün, 
erken yaşta evliliklerin ve cinsel 
istismarın önlenmesine yöne-
lik olarak; bilgilendirme, danış-
manlık, sivil toplum kuruluşları 
ve kamu kurumlarınca gerçek-
leştirilen ihtiyaca göre gereksi-
nim duyulan diğer hizmetlere 
yönlendirme çalışmaları yapabi-
lecektir.

b. İnsan ticaretinin önlenmesine 
katkı sağlayabilmek üzere bu 
konudaki farkındalığın arttırıl-
ması için bilgilendirme ve insan 
ticaretinin tespit edilmesi çalış-
maları yapabilecektir.

c. Kaynak/fon bulunması duru-
munda insan ticaretine maruz 
kalanlara yönelik barınma, bilgi-
lendirme, bireysel ve hukuksal 
danışmanlık, kişinin istihdamını 
sağlamaya yönelik güçlendirme, 
meslek ve beceri kazandırma ve 
izleme çalışmaları yapmak üzere 
sığınma evi/evleri açabilecektir.

11. YAŞAM KADIN ÇEVRE 
KÜLTÜR VE İŞLETME 
KOOPERATİFİ (YAKA-KOOP) 
VAN  
(TEMSİLCİ GÜLNAY 
GÜMÜŞHAN)

Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşlet-
me Kooperatifi (Yaka-Koop), 2002 
yılında 25 kadının bir araya gelerek 
oluşturduğu, 31 ortağı olan Van’ın 
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ilk kadın örgütüdür. Yaka-Koop’un 
genel amacı; Van İli ve çevresindeki 
yerleşim yerlerinde çeşitli sebepler-
le farklı şiddet türlerine ve zorunlu 
göçe maruz kalan kadınları, psiko-
lojik ve hukuki destek alabilecekleri 
kurumlara yönlendirmek, bilgilen-
dirmek, danışmanlık hizmetleri sun-
mak, kadını güçlendirmeye yönelik 
farkındalık, kadın emeğini değerlen-
dirmek, meslek edindirmek konula-
rında çalışmalar yapmak ile ilgili da-
valarını takip etmektir. 

Bu amaç doğrultusunda, Van şehir 
merkezi ile çevre illerinde, erken 
yaşta evliliklerin önlenmesine yöne-
lik farkındalıkların arttırılması, genel 
kadın sağlığı, kadının insan hakları, 
iletişim, örgütlenme, el becerileri-
nin geliştirilmesi, kooperatifçilik gibi 
konularda çeşitli eğitimler ve bilgi-
lendirme çalışmaları yapılmakta, ev 
eksenli çalışan kadınların ürünlerini 
pazarlamalarında yardımcı olun-
makta, Türkiye genelinde platform 
kurmalarına destek verilmektedir. 
Ayrıca Ülke genelinde bu amaç doğ-
rultusunda çalışmalar yapan diğer 
ağların çalışmalarına katılmaktadır. 

İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil 
Toplum Örgütünün Gücü Projesi 
kapsamında;

a. Van ilinde, 2017 Mart ayında 
başlayıp, 2020 yılına kadar de-
vam edecek olan “Van İli Kadın 
Çocuk Mülteci Sığınmacılar Da-
nışmanlık ve Rehberlik Hizme-

ti Merkezi Projesi” çalışmaları 
içinde, insan ticaretinin ne ol-
duğu, bilgilendirme, insan tica-
reti mağdurunun tespiti, tespit 
sonrası yapılacak çalışmalar, 
başvuru mekanizmaları ve yön-
lendirme konularına da öncelik 
verilecektir. Bu çalışmalara, top-
lum liderleri ile yerel yöneticile-
rin katılımı sağlanacaktır.

b. Kooperatifçe, Van ve çevre il-
lerinde 5 yıldır devam etmekte 
olan çocuk evliliklerinin ön-
lenmesine yönelik çalışmalar 
devam etmektedir. Bu konuda 
önemli deneyimler edinilmiştir. 
Çocuk evliliklerinin insan tica-
retiyle ilişkisine yönelik edinilen 
deneyimler, oluşturulacak yeni 
Ağ içinde yer alan diğer üyelerle 
paylaşılacaktır.

c. Çocuk yaşta evlilikleri önlemeye 
yönelik devam eden saha çalış-
malarında ve başlamak üzere 
olan Van İli Kadın Çocuk Mül-
teci Sığınmacılar Danışmanlık 
ve Rehberlik Hizmeti Merkezi 
Projesinde insan ticareti ile ilgili 
mağdur tespitlerinin yapılması-
na öncelik verilecektir.

d. Alanda tespit edilen insan tica-
reti mağdurlarına yönelik ça-
lışmalarda hak kayıplarının en 
aza indirilmesini ve durumları-
na en uygun hizmeti almaları-
nı sağlayabilmek üzere, İl Göç 
Müdürlüğü’ne veya ilgili kamu 



23SOP - STANDART OPERASYONEL PROSEDÜRLER

kurumlarıyla işbirliği içerisinde 
çalışılacaktır.

e. Sahada çalışma deneyimine 
bağlı olarak YAKA Kooperatifi, 
bütçe/kaynak sağlanması duru-
munda insan ticareti mağdur-
larının tespitine yönelik çalışa-
bilecek meslek elemanlarından 
oluşan bir ekip oluşturulacak ve 
sığınma hizmeti, bireysel ve hu-
kuki danışmalık gibi her alanda 
destek verebilecektir.

12. TABİP ODASI -ANTALYA 
(TEMSİLCİ FATMAGÜL ASLAN)

1953 yılında 6023 sayılı yasa ile ku-
rulan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 
dört ana organı vardır. Bunlar; Tabip 
Odaları, Merkez Konseyi, Yüksek 
Onur Kurulu ve Büyük Kongre’dir. 
Antalya Tabip Odası bugün sayıları 
65’e ulaşan Tabip Odalarından bi-
risidir. Haziran 2016 itibarıyla üye 
sayısı 3.228 olup, sayı olarak ül-
kemizin büyük Tabip Odalarından 
birisidir. Tabip Odasının yasalarla 
kendisine verilmiş olan başlıca gö-
rev ve yetkileri hekimlerin haklarını 
korumak, yeni haklar alınması için 
mücadele etmek, hekimlerin mes-
leki gelişimlerini (mezuniyet sonrası 
eğitim, sürekli eğitim gibi) sağlayıcı 
çalışmalar yapmak, tıp etiğini koru-
mak, geliştirmek, tıp etiğine aykırı 
davranışlarda bulunan hekimleri 
uyarmak ve cezalandırmak, ülke-
nin sağlık politikaları hakkında fikir 
üretmek, bu görüşleri yetkililere 

iletmek, halk sağlığını koruyucu, ge-
liştirici çalışmaları yürütmek ve bu 
konunun diğer tarafları ile işbirliği 
yapmaktır.

İnsan Ticareti Mağdurlarına yöne-
lik yürütülecek çalışmalar:

Antalya’nın turizm ve tarım kenti 
olması, iç ve dış göç alması bakımın-
dan hızlı şehirleşmesi bu sektörlere 
ek olarak inşaat sektöründe de çalı-
şacak insan gücüne ihtiyacı berabe-
rinde getirmektedir. Bu nedenlerle 
sosyodemografik yapı hızlı değiş-
mekte, suç oranları artmakta, sağlık 
problemleri oluşmakta; sağlık başta 
olmak üzere güvenlik, kentleşme, in-
san ticareti gibi pek çok alanda hızlı 
yerel politikalar geliştirilmesi gerek-
mektedir. Yerel çözümler üretirken 
bunların ülke genelinde de kullanıl-
ması mümkün olabilmektedir.

İnsan ticareti konusunda Antalya 
Tabip Odası olarak;

a. Ülkenin insan ticareti ile ilgili 
sağlık politikası geliştirmesinde 
fikir üretimi yapılarak, bu görüş-
ler yetkililere iletilebilecektir.

b. Halk sağlığını koruyucu, gelişti-
rici çalışmaların içerisinde insan 
ticaretinin de yeri ve önemi ol-
duğundan bu konunun tüm ta-
rafları ile işbirliği yapılabilecek-
tir.

c. Antalya Tabip Odası çatısı altın-
da İnsan Ticareti Komisyonu Ku-
rulacak bu komisyonların diğer 
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odalarda da yaygınlaşması için 
çaba harcanabilecektir. Diğer 
odalara eğitimler verilecek, ya 
da odamız çalışmalarına diğer 
odalar davet ederek pilot uygu-
lamalar yerinde gösterilebile-
cektir.

d. Komisyon olarak İlimizdeki sağ-
lık, hukuk ve idari kadro yetişti-
ren üniversite, eğitim araştırma 
hastaneleri ve yüksekokulların 
eğitim planlamasına insan tica-
reti başlıklı ders konulması ko-
nusunda önerilerde bulunulabi-
lecektir.

e. İnsan ticareti mağdurlarının 
görülme olasılığı bulunan has-
tanelerdeki acil, kadın doğum, 
çocuk, adli tıp ve organ nakli 
birimleri olmak üzere tüm bi-
rimlere eğitim verilebilecektir. 
Tedavi sırasında mağdurun gizli-
liğinin sağlanması ve tedavileri-
ne öncelik verilmesi gibi hassa-
siyetler üzerinde durulacaktır.

f. 112 Acil yardım hattı çalışanları 
bu konuda bilgilendirilecek, yar-
dım çağrıları değerlendirilirken 
insan ticareti mağdurlarının at-
lanmaması sağlanabilecektir.

g. Tespiti yapılmış ve Antalya Tabip 
Odası ile bağlantı kurmuş insan 
ticareti mağdurlarının isteği 
doğrultusunda hızlı bir şekilde 
sağlık desteği alması sağlanabi-
lecektir.

h. Bu konuda Valiliklerce kurula-
cak olan komisyona ya da mobil 
ekibe yine eğitimli ve olaya ha-
kim bir hekimin ya da nöbetleşe 
hekimlerin katılması konusunda 
destek verilebilecek ve sürekli-
liği sağlanacak, ayrıca sağlık is-
tatistikleri insan ticareti risk ve 
yansımaları açısından yorumla-
narak ilgililere rapor edilebile-
cektir.

i. İnsan ticareti mağdurlarının 
hastaneye başvurduğu andan, 
işlemleri bitinceye kadar olan 
süreç içerisinde, tüm işlemleri 
tanımlayan standart bir sistem 
önerilebilecektir.

j. Adli tabiplik hizmetleri verilir-
ken insan ticareti mağdurlarının 
atlanmaması konusunda ayrıca 
derinleşmeleri konusunda eği-
tim ve duyarlılık arttırıcı çalış-
malar yapılabilecektir.

k. Tüm sağlık kurumları için stan-
dartlar oluşturulurken insan ti-
careti mağdurlarının desteklen-
mesine yönelik eğitimler verile-
cek, önerilerde bulunulacaktır.

l. ÇİM yasal düzenlemelerine in-
san ticareti kavramının eklen-
mesini sağlamak için Merkezi 
koordinasyon kuruluna komis-
yon olarak öneride bulunula-
caktır.

m. Antalya Tabipler Odası İnsan 
Ticareti Komisyonu olarak pro-
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jeler üreterek hayata geçirilme-
sinde öncü rol oynanacaktır.

13. KIRKAYAK KÜLTÜR 
DERNEĞİ – GAZİANTEP  
(TEMSİLCİ ASLI SABAN)

Kırkayak Kültür Derneği, 2011 yı-
lında sanatın değişik alanlarından, 
üniversitelerinden ve sivil top-
lumdan kişilerin, kültür ve sanatın 
Gaziantep’te de üretilmesi ve izlen-
mesini desteklemek için bir araya 
gelmesiyle kurulmuştur.

Kırkayak Kültür Derneği içerisinde, 
üç ana başlık altında çalışmalar ya-
pılmaktadır. Ortadoğu Araştırma-
ları Çalışmaları altında, sosyal ve 
kültürel olarak riskli ve dezavantajlı 
toplulukların, sosyal kültürel açıdan 
gelişme gösterebilmesi ve bu toplu-
luklara yönelik önyargı ve ayrımcılı-
ğa karşı toplumu, diyalog ve daya-
nışma çerçevesinde bütünleştirme 
çalışmaları yapmaktadır.

Suriye’de başlayan iç savaş sonra-
sı Suriyeli göçmenlerin büyük ço-
ğunluğu Gaziantep’e yerleşmiştir. 
Gaziantep’in mevcut nüfusunun 
artması birçok problemin görünür 
olmasına yol açmıştır. İnsan ticare-
tinin başlıkları altında olan cinsel 
sömürü ve emek sömürüsü, erken 
evlilik, çocuk işçiliği Gaziantep’te 
yaygın biçimde görülmektedir. Bu 
durum ile mücadele etmek için 
Gaziantep’te kurulmuş olan bir me-
kanizma maalesef kurulmamıştır. 

Bu durum ile mücadele etmek için 
sivil toplum örgütlerinin, devlet ku-
ruluşlarının aktif olarak çalışması 
gerekmektedir. Kırkayak Kültür Der-
neği insan ticareti ile mücadele ko-
nusunda kurulacak olan ulusal net-
work içinde yer alarak Gaziantep ili 
özelinde bazı çalışmalar gerçekleşti-
recektir.

İnsan Ticareti ile mücadele konu-
sunda kurulacak olan Ağ’da;

a. Hali hazırda işbirliği içerisinde 
olan Suriyeli derneklere Ağ’ın 
tanıtımı yapacaktır.

b. Gaziantep’te bulunan Çocuk İz-
lem Merkezi ile işbirliği sağlaya-
rak, Suriyeli sivil toplum örgüt-
lerine Çocuk İzlem Merkezinin 
tanıtımını yapmak, çocuk istis-
marı ve cinsel sömürünün ön-
lenmesi konusunda koruyucu-
önleyici çalışmalar ve eğitimler 
yapacaktır.

c. Beş Sivil toplum örgütü ile bir-
likte oluşturulacak olan toplum 
merkezinde çalışacak olan per-
sonele insan ticareti mücadele 
konusunda farkındalık eğitimi 
verilecektir.

d. Suriyeli kadın ve çocuk odaklı 
sivil toplum örgütleri, toplum 
merkezlerinde insan ticareti 
mağdurlarıyla karşılaştıklarında, 
mağdurların yönlendirilmesi ge-
reken kurumlar hakkında yön-
lendirici konumunda olacaktır.
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e. 2017-2018 yılları arasında, Suri-
yeli Dom’ların, terör örgütleri ve 
tacirler tarafından insan ticareti 
mağduru edilmesi noktasında 
dört ülke de araştırma yapılacak 
olan projenin (Lübnan- Ürdün-
Kuzey Irak-Türkiye) araştırma 
çıktıları ağ üyeleri ile paylaşıla-
caktır.

f. Gaziantep’te yoğun biçimde gö-
rülen çocuk işçiliği ile ilgili saha 
çalışması önümüzdeki dönem-
de yapılacaktır. Elde edilecek 
bulgular, Ağ üyeleri ile paylaşıla-
caktır.

g. Kurulacak olan networkun tanı-
mı ve geliştirilmesi için yurtdı-
şında bulunan partner kuruluş-
lara tanıtımı yapılacaktır.

14. ŞİZOFRENİ VE BENZERİ 
PSİKOTİK HASTALIKLARLA 
YAŞAM DERNEĞİ-DİYARBAKIR  
(TEMSİLCİ REMZİ OTO)

Dernek, 2015 yılında Dicle Üniversi-
tesi Psikiyatri Anabilim dalı öğretim 
üyeleri ve Diyarbakır Toplum Ruh 
Sağlığı Merkezindeki Psikiyatrist, 
Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog ve 
diğer meslek elemanlarının katılımı 
ile kurulmuştur.

İnsan Ticareti ile mücadele konu-
sunda;

a. İnsan ticareti ile Mücadele ağı 
oluştuğunda - insan ticareti 
mağdurları ile görüşme ve mü-
dahale sürecinde sorumluluk 

alan elemanların eğitiminde gö-
rev yüklenebilir.

b. Üniversite ile işbirliği içinde, 
İnsan Ticaretini Araştırma ve 
Çözüm Geliştirme Merkezi 
açılması için girişimde buluna-
bilir.

SONUÇ

Yürütülen proje kapsamında yer 
alan sivil toplum kuruluşu temsil-
cileri, insan ticareti mağdurlarının 
içerisinde bulunduğu zorlu duru-
mu gidermeye yönelik çalışmalara 
katılmak, çözümün parçası olmak 
istemişlerdir. İnsan ticareti mağ-
durlarının büyük çoğunluğunun suç 
örgütleri tarafından sömürülüyor 
olması, bunların mağdura ve mağ-
dura hizmet verenlere zarar verme 
olasılığı dikkate alınarak sistemin 
çok dikkatli planlanması, risklerin 
elimine edilmesi, bunlar dikkate alı-
narak sorumlulukların tanımlanma-
sı gerekmektedir. İnsan ticaretiyle 
mücadele sadece bir kurum, bir si-
vil toplum kuruluşu, bir uluslararası 
kuruluşun tek başına çözebileceği 
sorun değildir. Dayanışma ve işbirli-
ği gerekmektedir. Sivil toplum kuru-
luşları bu sistem içerisinde öneme 
sahiptir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
ile Uluslararası Göç Örgütünün 
organizasyonunda 2016 yılın-
da tamamlanan İnsan Ticareti 
Mağdurlarının Korunması Projesi 
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kapsamında geliştirilen Standart 
Operasyonel Prosedürler Taslak 
programına, bu proje içerisinde 
geliştirilen ve sivil toplum kuru-
luşlarının işlevini içeren bu met-

nin dahil edilmesi yerinde olacak-
tır. Burada önerilen çalışmaların 
ulusal yönlendirme mekanizması 
içerisinde yer alması durumunda 
mümkündür.
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STANDARD OPERATIONAL 
PROCEDURES FOR VICTIMS 
OF HUMAN TRAFFICKING

Victims of human trafficking should 
be supported in a multifaceted way. 
Them being subjected to human 
rights violations at an advanced 
level, and at the same time the 
existence of criminal organizations 
with the potential to harm them 
make an environment in which 
is different from other oblige 
that human trafficking victims 
are supported in an environment 
different from other victims. For 
this reason, while developing the 
Standard Operational Procedures, 
while fulfilling the duties and 
responsibilities of the NGOs that will 
be included in the system and the 
institutions related to the support 
for the victims of human trafficking; 
It is necessary to have a system that 
will support the victim and free 

it at the same time. NGOs appear 
to be a significant contributor 
at every stage when the strong 
programs on prevention, detection, 
identification and protection of 
trafficked victims are examined. It is 
important that non-governmental 
organizations provide expertise in 
their fields with professional-based 
staff, with a rights-based approach 
rather than a charitable purpose.

Before developing Standard 
Operational Procedures, it is useful 
to look at the roles and functions of 
NGOs.

ROLE AND IMPORTANCE 
OF NON GOVERNMENTAL 
ORGANISATIONS IN 
COMBATING HUMAN 
TRAFFICKING

• Non-governmental organizations 
that carry out rights-based work 

THE POWER OF CIVIL SOCIETY TO 
COMBAT HUMAN TRAFFICKING 

PROJECT SOP- STANDARD 
OPERATIONAL PROCEDURES
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focus on protecting people’s rights 
and thus work for the protection 
and spread of human rights. The 
most basic need of trafficking 
victims is their rights that are 
violated to be protected and to 
be supported with confidence to 
maintain the life they deserve.

• Another issue that NGOs focus 
on is the awareness-raising 
efforts for the problems and 
sensitivities of the individual or 
the community in the area of 
NGOs’ specialization. Human 
trafficking is not a known 
concept in society, and is often 
confused with human trade. In 
addition, many issues that need 
to be considered as human 
trafficking are considered 
ordinary problems or cultural 
behaviors. For example: 
children to be forced to marry 
in exchange for money, children 
to be taken away from families 
and forced to beg, children to 
be used in criminal or terrorist 
organizations etc.

NGOs are operating in a highly 
flexible manner in various problem 
areas. Victims of trafficking can 
be everywhere, every age and 
every aspect. When civil society 
organizations are engaged in their 
work or are working in the field of 
trafficking; they can reach them 
in all the circumstances that the 
victim may have. Thus, NGOs can 

take responsibility for identifying 
and supporting victims of trafficking 
in an effective manner by directly 
taking part in the identification and 
support of trafficking victims.

With an approach in which victim is 
centered on trafficked victims, the 
victim should be approached with 
the understanding of soul, body 
and social health as the subject 
of the problem. In addition, each 
victim is unique, and the problems 
experienced by victims are affected 
by the victim’s potential, and 
how the victim is supposed to be 
supported is also possible with the 
professional approach embracing 
the victim’s uniqueness. It requires 
quick and initiative intervention. 
NGOs are quicker to reflex than the 
public in this regard and take risks 
for the well-being of the victim.

NGOs provide shelter services with 
specialization in the field, focused 
on the needs of the victim and 
promoting the self-determination 
of the victim, accelerating the 
victim’s independence.

The vast majority of human 
trafficking victims are being 
exploited by being brought from 
another culture or experiencing 
significant psychological 
problems due to the influence 
of the exploitation. Victims need 
integration if they have come from 
another culture and if they need to 
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live in culture they do not belong to. 
In some cases it may be necessary 
for the victim to be sent to a third 
country taking into account the 
safety of the victim, in which case 
he or she may need integration for 
the third country as well. Again, in 
some cases, the victim may need 
integration to survive with the 
negative impact of exploitation. In all 
cases integration is time consuming 
and requires regular support. Non-
governmental organizations that 
are accredited in all these processes 
are indispensable for the victims.

For the recovery of the victims, 
the restoration of the sense of 
justice, and the punishment of the 
criminals justice system needs to 
be well functioning. The victim’s 
access to justice is of particular 
importance for the prevention 
of crime. Another issue is that 
traffickers use their income as a 
major force to defend themselves 
within the justice system because 
they have gained huge amount of 
money from human trafficking. In 
this case, the victim may be the 
weakest link in the system. NGOs 
can provide support to victims in 
their access to justice, they can 
take an active role in monitoring 
the case and they can accompany 
the victim at every stage.

Human trafficking is a dynamic 
process traffickers constantly 
change their actions and forms. 

Since NGOs are close and together 
with the victim in a long-term, 
they obtain important information 
from the victims. Thus, non-
governmental organizations can 
follow the traffickers’ actions in the 
fastest way possible. They are able 
to evaluate the information they 
receive and reflex to understand the 
different forms of human trafficking. 
They are doing successful work 
in understanding, evaluating and 
making visible the different forms 
of human trafficking.,

It was stated that human trafficking 
is a very actively dynamic process, 
so it is important to conduct 
research on this subject. Non-
governmental organizations can 
take important responsibilities 
in the field of surveying, making 
researches, interpreting these 
researches, interpreting them with 
existing information, conveying 
information to interested parties.

One of the most fundamental 
functions of NGOs is policy making. 
Non-governmental organizations 
have significant potential in 
developing policies, advocating and 
lobbying on how to prevent human 
trafficking, on the protection of 
victims and on the many other issues.

Another strength of NGOs is 
the exchange of experience and 
knowledge on topics that they 
specialize. In human trafficking, 
there is a great need for informing 
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the public with the staff on the 
field. By sharing the expertise of 
non-governmental organizations, 
the victims will be supported more 
strongly and the system will be 
more functional in order to address 
their needs.

When it comes to who are victims 
and what are the characteristics 
of trafficked persons, it seems that 
sexual abuse of women and girls 
is more up front. This shows the 
existence of the gender problem. 
Non-governmental organizations 
have come a long way over the 
years about gender. They will also 
provide a significant contribution 
on human trafficking.

They will also make significant 
contributions to the pursuit of 
compliance with international 
standards of services that have and 
are to be carried out.

In the capacity analysis study 
carried out within the scope of 
the project, what the role of non-
governmental organizations should 
be in combating human trafficking 
was asked, and NGOs participating 
in the survey from Turkey regarded 
their role and function as; “The 
power of NGOs to raise awareness 
is high, but their power of sanction 
is very low.” They stated the role 
of NGOs in human trafficking as: 
to actively and effectively take 
part in the state’s mechanisms, 

to distribute the tasks to provide 
multi-directional support to the 
victims and to become specialized 
accordingly; Mutual knowledge and 
experience sharing within the trust 
relationship; To be independent 
of the material and spiritual, to do 
advocacy and follow-up studies, 
to develop policies and make the 
problem visible, and so on. .

STANDARD OPERATIONAL 
PROCEDURES/SOP 
DEVELOPED FOR TURKEY

NGOs should be involved in all 
phases of the Standard Operational 
Procedures in five steps, developed 
in 2016, taking into account the 
characteristics and needs of 
trafficked persons, within the scope 
of the Project for the Protection 
of Victims of Human Trafficking, 
carried out by the International 
Organization for Migration and 
General Directorate of Immigration 
and which the Family Counselors 
Association was beneficiary of. What 
is important here is to define which 
NGO will take which responsibilities 
on which stages in the system. Five 
steps that have developed are;

Step 1. Reaching the Victim, 
Pre-identification and 
Referring

Individuals who have the 
characteristics in Human Trafficking 
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Indicators and therefore are 
thought to be victims should be 
identified and their basic needs 
should be met.

How and by whom the reaching 
the victim process can be 
performed is: him/herself, his/her 
family, relatives, third persons, the 
public workers (law enforcement, 
health, immigration, education, 
inspection etc.) who carry out the 
work that is mentioned in detail in 
the 4th chapter of this study named 
Organizations on Combat Against 
Human Trafficking in Turkey and 
Their Responsibilities, Professional 
members, non-governmental 
organization representatives, 
emergency hotlines (112, 155, 
156, 157, 183).

Meeting the emergency basic 
needs of the victim; by taking into 
account the present situation of 
the victim, the emergency basic 
needs of the institutions are 
covered in a coordinated manner. 
These include: eliminating health 
problems if there is a need for 
urgent health care such as eating, 
dressing, sleeping, cleaning; 
eliminating the safety risk (If 
the victim is near the trafficker, 
moving the victim away from the 
trafficker), providing a reliable 
interpreter if the local language 
is not known, and controlling the 
documents that may be evidence.

Thus, according to the person’s 
characteristic who has the human 
trafficking indicators; For example, 
if there is a doubt as to whether 
or not a person is likely to be a 
victim of human trafficking, he 
or she must be directed to the 
appropriate commission / mobile 
team in the case, if the person has 
strong indications of a trafficking 
victim, he or she must be directed 
to the law enforcement. If of the 
relevant commission or mobile 
team assume that the person is a 
victim of human trafficking, you 
should direct him/her to the law 
enforcement unit.

Step 2. Law enforcement 
process and referral

The process of law enforcement 
must be carried out with a victim-
centered approach; The victim 
should not be instrumentalized 
for information. The importance 
should be given to trust 
relationship and expert support 
for trust establishment should be 
taken when it is necessary. The 
trafficker should not be in the 
same environment as the victim, 
but if there is a language problem, 
it must be eliminated.

If the victim can not cooperate 
because he/she is negatively 
affected by the events he / she 
has experienced, and if he/she can 
not express himself / herself; the 
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victim should use the right of 30 
days to rest and recovery. In this 
case, the magistrate case manager 
/ counselor should be appointed in 
cooperation with the coordination 
agency, the Provincial Migration 
Directorate, and the victim’s 
information should be obtained 
if the victim is ready to cooperate 
after the support. If the victim has 
a safety risk during this period, 
necessary measures should be 
taken in cooperation with the law 
enforcement and accommodation 
service provider.

Step 3. Identifying the victim 
and referral

To provide the necessary support 
to the person who is supposed to 
be the victim and to plan what to 
do with the victim, it is necessary to 
make an interview about whether 
the person is a victim and to give 
the person victim status in case 
of the presence of the necessary 
indicators. If it is decided that the 
person in this interview who is to be 
made by the provincial immigration 
director is the victim, an authorized 
case manager / counselor should be 
appointed and the victim’s future 
life should be planned by using the 
victim’s right to decide about him / 
herself.

If the victim is foreign and needs it, 
a 30-day residence permit should 
be issued.

If the victim is in need of shelter 
and protection, and is a foreigner, 
he or she should be placed in a 
shelter house connected to NGOs 
specializing in human trafficking, 
and if the victim is a citizen, he or 
she should be placed in a shelter 
of the Ministry of Family and Social 
Policy. If the victim does not have 
a request for a shelter or if he/she 
wants to set up an independent 
life for him/herself, necessary 
empowerment should be done.

Step 4. Supporting the victim 
in a short and long term:

After the social review of the 
victim has been made and the risk 
assessment has been done about 
the victim; the victim should be 
assisted in reaching the rights 
recognized and making utmost 
use of the services provided by the 
institutions in order to contribute 
to the return of the victim to normal 
life. In this process, it is to provide 
psychological support, to meet 
health needs, to provide access to 
social services, to provide social 
assistance and compensation, to 
support the victim during the legal 
process, to provide the victim to 
gain occupation and employment, 
to support adaptation of victim 
to society and to strengthen 
individual independence.

If the victim is a foreigner and wants 
to go to his country or if he has to 
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go to the third country because 
of security risk, it is necessary to 
support the traveling to the victim’s 
country or the third country in 
cooperation with international 
organizations and to ensure 
communication and coordination.

Step 5. Judicial Process

The victim is a very important 
source of information in the 
understanding of the crime. For 
this reason, investigation and 
evidence gathering process should 
be done in cooperation with law 
enforcement and case manager. 
The risk should be assessed to help 
the victim to complain during the 
hearing or to provide information 
as a witness, compensation claim 
should be assessed and free legal 
aid should be provided.

If the victim is a child; Taking the 
Emergency Protection Decree 
in the first place in line with the 
International Convention on the 
Rights of the Child and the Child 
Protection Law No. 5395, taking 
into account the child’s high 
benefit principle at all stages; The 
cooperation with the Provincial 
Directorate of Immigration under 
the coordination of the Ministry of 
Family and Social Policy should be 
followed and the cooperation with 
the relevant non-governmental 
organizations should be carried 
out. If the child is foreign, he or she 

should be assisted by international 
organizations to improve the quick 
and effective functioning of the 
child.

RESPONSIBILITIES THAT 
CAN BE TAKEN WITHIN THE 
SCOPE OF THE PROJECT 
BY THE NGOS WHICH 
HAVE PARTICIPATED 
IN THE “PROGRAM OF 
CONSTITUTING A NATIONAL 
NGO NETWORK”

One of the major outputs of the 
project is to create a national 
network to fight against human 
trafficking. At every stage of the 
project, it is discussed how civil 
society organizations do what 
they do and do about human 
trafficking, and what each civil 
society organization can do. For this 
reason, the representatives of the 
non-governmental organizations 
who participated in the National 
Networking Program came 
prepared. In relation to the matter, 
the following are the subjects 
which they declare that they can 
do about the prevention of human 
trafficking, the identification of 
victims, the protection, support and 
empowerment of identified victims, 
the prosecution of trafficking 
agents and the investigation. Non-
governmental organizations have 
identified the brief description of 
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their organizations, the importance 
of the region in terms of human 
trafficking and what they can do 
about human trafficking. With 
roles defined, the roles of Non-
Governmental Organizations can be 
renewed and changed.

The address information of each 
Non-Governmental Organization 
to be included in the Standard 
Operational Procedures developed 
for Turkey and the contact 
information of the authorized 
person will also be included in this 
section. Some institutions may have 
more than one appointed unit and 
more than one appointed person.

1. ASSOCIATION FOR 
SOLIDARITY WITH ASYLUM 
SEEKERS AND MIGRANTS, 
ASAM- SGDD - ANKARA

• ASAM was established in 1995 
in Ankara to provide solutions to 
the problems faced by asylum 
seekers and refugees living 
in Turkey, to provide support 
in accessing basic rights and 
services, and to raise awareness 
of public about refugees and 
asylum-seekers.

• ASAM is the first organization 
in Turkey to use the concept of 
“asylum seeker“ in its name.

• Today, ASAM provides psycho-
social support and social & 
legal counseling services with 

its 41 offices and 3 warehouses 
and over 1,500 employees 
(Social worker, field worker, 
health trainer, mobile outreach 
team, psychologist, translator, 
lawyer, integration specialist, 
disability specialist, language 
and skill trainers, volunteers, 
administrative staff), and 
organizes social, cohesion 
and skill-building activities for 
refugees. 

• ASAM serves all groups of 
asylum seekers and refugees 
regardless of language, religion, 
gender, race, sexual orientation 
and political opinion.

• Groups we serve: Afghans, 
Iraqis, Iranians, Syrians, 
Somalis and asylum seekers 
and refugees from more than 
50 nations,

• Our Principal Partners: UNHCR, 
UNICEF, UNFPA, IOM, GIZ, 
IMC, PRM NRC, EU, Handicap 
International, DRC and British 
Embassy 

• ASAM is the implementing 
partner of UNHCR, UNICEF 
and UNFPA Turkey Offices, 
and is a member of the Anna 
Lindh Euro-Mediterranean 
Foundation for the Dialogue 
between Cultures, UNITED for 
Intercultural Action, ECRE and 
UN Global Compact. 
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How Can We Contribute to Process 
of Human Trafficking as ASAM?

Headquarters Ankara 
(REPRESENTATIVE İPEK CAMLI)

a. We can train employees in field 
offices through a team to be set 
up at headquarters on indicators 
and interview techniques on 
Human Trafficking,

b. We can add Human Trafficking 
as a new focal point under 
the protection unit for new 
asylum seekers and migrants, 
refugees and immigrants who 
have been newly registered to 
the United Nations in Ankara 
headquarters and are currently 
in consultation in Ankara,

c. C. ASAM Ankara, as UNHCR 
implementation partner, 
makes the first registration 
of asylum seekers on behalf 
of UNHCR. For this reason, 
we can actively participate in 
the victim detection process, 
claim advocacy, referral and 
file tracking. We can share 
the information of registered 
trafficked victims with UNHCR 
urgently and contribute to 
speed up the process (such 
as status determination, third 
country placement).

d. We can give short and long 
term counseling about all the 
resources that the victim can 
reach..

e. The mobile team at ASAM, 
working on 66, is engaged in 
field work and home visits, and 
is making precise file detection. 
For this reason, we can increase 
the potential for employees 
to reach victims during home 
visits.

f. We can provide interpreter 
support to any institution.

g. We can prepare informative 
notes / brochures / posters 
and share them with relevant 
institutions and counsellors.

h. We can do research and provide 
support for research.

i. By sharing the phone of 
ASAM’s newly established call 
center with other NGOs and 
institutions, we can make it 
possible for victims to reach us 
24/7.

j. We can provide psycho-social 
support on a regular basis at 
all stages of contact with the 
victim.

k. We can take part in the 
beginning of the judicial process 
and we can follow the process.

l. We may be included in the 
network and commissions to be 
created.

m. We can play an active role in 
the related policy development 
processes.



42 THE POWER OF CIVIL SOCIETY TO COMBAT HUMAN TRAFFICKING PROJECT

2. ASAM ŞANLIURFA BRANCH  
(REPRESENTATIVE BESTE 
OKAN)

As Şanlıurfa Asam; we work on 
the field with 1 psychologist, 1 
lawyer, 1 field worker, 2 Arabic-
Kurdish interpreters and 1 
support staff. Şanlıurfa is a region 
with many refugees and asylum 
seekers because of its location 
on the border of Turkey. It is a 
city especially where the Syrians 
live intensively; there are also 
vulnerable groups. Among these; 
Forced sex work, forced marriage at 
early ages, forcing children to work 
and fraud are very common. About 
the human trafficking in Şanlıurfa;

a. In case of doubt of human 
trafficking among the asylum 
seekers and refugees who are 
counseled, we can identify and 
direct necessary guidance as 
interview techniques training.

b. Through the field worker, 
lawyer and psychologist in our 
office, we can determine the 
immediate need of the victim 
and meet the initial needs.

c. We can provide active support 
through legal process and 
reporting to law enforcement, 
through lawyers and 
interpreters.

d. In order to receive the status 
of the victim, we can support 

by contacting the provincial 
directorate of immigration.

e. We can provide interpreter 
support to each area where the 
victim needs it.

f. Psychological interviews can be 
provided for the victim by office 
psychologists.

g. Organizations working in 
the province of Şanlıurfa 
can organize the training of 
universities and NGOs and 
coordination meetings with 
provincial directorates in the 
field of human trafficking can 
be done.

h. In different languages for 
refugees and asylum seekers 
living in Şanlıurfa, the 
creation and distribution of 
human trafficking information 
brochures and materials can 
be contributed.

3. ASAM VAN BRANCH 
(REPRESENTATIVE ELİF 
YILDIZ)

As Van Asam; we work on the field 
with 1 psychologist, 1 lawyer, 1 field 
worker, 1 Persian interpreter and 1 
support staff. In addition, we have 
workers who speak Kurdish. Van 
is located on the transit route of 
refugees and asylum seekers as it is 
a province on the border of Turkey. 
However, it is a city where human 
traffickers work with different 
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forms of exploitation and abuse in 
a coordinated way. Especially, there 
are forced prostitution, forced 
marriages at early ages and forced 
labor for children. Therefore, 
there are NGOs and international 
organizations working in this field 
in Van. (Such as IKGV, UNHCR Van 
Office)

a. We can hold provincial 
coordination meetings with 
other NGOs and institutions in 
Van and raise awareness about 
human trafficking.

b. We can offer psycho-social, 
legal and interpreting support 
to the persons identified as 
human trafficking victims, and 
we can accompany the victim 
by making necessary directives.

c. We can organize training 
programs in the field of “human 
trafficking and migration” with 
Van Yüzüncü Yıl University, 
Van Barosu and other related 
institutions and we can work 
on the continuity of these 
trainings.

d. We can contribute to the 
creation and distribution of 
human trafficking information 
brochures and materials in 
different languages for refugees 
and asylum seekers living in Van.

e. We can cooperate with other 
NGOs in Van and carry out joint 
projects.

4. ASAM ÇANAKKALE BRANCH 
(REPRESENTATIVE GÖZDE 
ŞEYMA TOKYAY) 

As Çanakkale Asam, we work on the 
field with 1 psychologist, 1 lawyer, 
1 field worker, 1 Arabic interpreter, 
1 Persian interpreter and 1 support 
staff. Çanakkale is a province where 
border crossings to European 
countries are concentrated; human 
trafficking and migrant smuggling 
cases are very common. For this 
reason, we can hold a coordination 
and harmonization meeting with 
the Coast Guard, law enforcement 
agencies, the return center and 
the directorate of provincial of 
migration management.

a. During border crossings, 
we may inform and provide 
information to the army and 
other units about possible 
human trafficking crime in 
the case of catching and boat 
accidents in relation to the 
refugees who are trying to 
make an irregular transition 
from Ayvacık to Mytilene Island 
or in the city.

b. In case of human trafficking, 
we can help the victim 
psychologically first and meet 
their urgent needs.

c. We can hold provincial 
coordination meetings with 
other NGOs and institutions in 
the province of Çanakkale and 
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create awareness on human 
trafficking.

d. Since possible victims can be 
detected in the return center, 
in the gendarmerie, in the 
Coast Guard, Ayvacık state 
hospital, we can take part in the 
training of employees, training 
of awareness and interview 
techniques.

e. We can provide psychological 
interviews for the victim by the 
office psychologist.

5. NETWORK AGAINST 
COMMERCIAL SEXUAL 
EXPLOITATION CHILDREN 
(ÇTCS)-ANKARA  
(REPRESENTATIVE ZEYNEP 
MUTLU)

Network Against Commercial 
Sexual Exploitation Children, 
was established in 2007 to work 
against the sale of children, child 
prostitution, pornography and 
all kinds of commercial sexual 
exploits of children in Turkey, 
and is a network composed of 
non-governmental organizations 
such as voluntary organizations, 
associations, professional 
organizations, university units 
and provincial bars, working at 
different local and national levels, 
with a current membership of 68. 
In addition, ÇTCS Youth Network 
has been established in the 
network to provide child and youth 

participation. The network is also 
a member of the ECPAT (End Child 
Prostitution, Child Pornography and 
Trafficking of Children for Sexual 
Purposes) and works in partnership 
with the Partnership Network to 
Prevent Violence Against Children, 
the Children’s Field Attorneys 
Network and the No to Child Brides 
Platform. 

ÇTCS Network in the direction of 
Power of Civil Society to Combat 
Human Trafficking Project;

a.  The network will be able to lead 
and contribute to the creation 
of a template containing risk 
analysis indicators for all of 
the steps identified in standard 
operational processes, 
which will serve to prevent 
human trafficking due to 
past experiences and current 
working experience in this area.

b. Taking into account that network 
members are members and 
professionals currently active 
in their field, those who have 
the trafficked person indicators 
will be actively involved in 
identifying trafficked persons as 
victims of trafficking.

c.  In particular, children victims of 
human trafficking will be able 
to provide counseling support 
in the short and long term, 
primarily in terms of providing 
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psychosocial support and 
returning to normal life.

d. It will be able to conduct 
advocacy work to make human 
trafficking and child trafficking 
visible, keeping it on the 
agenda, collecting data on the 
violations of the rights people 
are facing, and increasing their 
fight against human trafficking.

e. Network will be able to conduct 
lobbying activities to ensure 
that policies are implemented 
to prevent human / child 
trafficking..

f.  It may be included in a network 
to prevent human / child 
trafficking. In addition, our 
members will be able to transfer 
the international experience of 
ECPAT to the work to be done in 
Turkey.

g. It will continue its training of its 
network members in combating 
human / child trafficking and 
will be able to train and support 
ongoing trainings such as 
awareness building, awareness 
raising, lobbying and advocacy 
activities for other Networks, or 
NGOs. 

h. It will be able to support and 
advise Networks, NGOs or 
public institutions that are 
working on human / child 
trafficking.

i. The network will be able to 
conduct research, reporting and 
analysis studies on many topics 
such as the fight against child 
trafficking and determination of 
the current situation with the 
contributions of field workers, 
academicians and various 
university units in the Network.

j. Due to the fact that it has a 
youth network, it can provide 
child and youth participation 
if it is necessary in the work 
to combat human / child 
trafficking..

6. PARTNERSHIP NETWORK TO 
PREVENT VIOLENCE AGAINST 
CHILDREN (ÇKŞÖO Network)-
ANKARA 
(REPRESENTATIVE ZEYNEP 
MUTLU)

Objective of the Partnership 
Network to Prevent Violence 
Against Child: To facilitate and 
support rights-based monitoring 
and advocacy activities of national 
or local NGOs, universities 
and professional organizations 
operating in Turkey for the benefit 
of children to prevent violence 
against children. The Partnership 
Network works to strengthen 
the monitoring and advocacy 
role of civil society in preventing 
violence against children. The 
network is based on national and 
international laws, particularly 



46 THE POWER OF CIVIL SOCIETY TO COMBAT HUMAN TRAFFICKING PROJECT

the United Nations Convention 
on the Rights of the Child, which 
legally guarantees children’s rights 
in their work and directs them 
to work. The network, which is 
currently 76 members, is also 
cooperating with the Network for 
Combating Commercial and Sexual 
Exploitation Against Child, Network 
of Child Advocates for Lawyers and 
No to Child Brides Network. 

ÇKŞÖO Network in the direction of 
Power of Civil Society to Combat 
Human Trafficking Project;

a. Due to the profile variety of 
network members currently 
active and their current 
working experience, they can 
contribute to the creation 
of a template containing 
risk analysis indicators for all 
steps identified in standard 
operational processes.

b. Taking into account that network 
members are members and 
professionals currently active 
in their field, those who have 
the trafficked person indicators 
will be actively involved in 
identifying trafficked persons as 
victims of trafficking.

c. It will be able to support 
advocacy work to make 
human trafficking visible, on 
the agenda, to gather data on 
the violations of the rights of 
persons, to increase their fight 

against human trafficking, and 
to contribute to the work of 
other Networks.

d. It will be able to support 
lobbying efforts to ensure that 
policies for the prevention of 
human trafficking are produced.

e. It will be able to take part in a 
Network for the prevention of 
human trafficking and will also 
support the work, activities, 
projects, research and 
applications to be carried out in 
this Network. It will enable its 
members to participate in these 
activities in order to enhance 
and support the effectiveness 
of their work. 

f. İt will be able to provide support 
for awareness-raising and 
detection in the fight against 
human trafficking.

7. ASSOCIATION OF SOCIAL 
WORKERS IN TURKEY 
(REPRESENTATIVE UMUT 
YANARDAĞ)

The Association of Social Workers is 
a professional organization of social 
workers founded in 1988 and having 
21 branches and 2500 members 
throughout Turkey. The Association 
of Social Workers is actively 
involved in the implementation of 
projects for disadvantaged groups, 
which is both an extension of the 
capacity of social workers and an 
implementation tool of the social 
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service profession. One of these 
disadvantaged groups is victims of 
human trafficking.

Social Work Specialists are 
professionals who work in 
institutions and organizations such 
as Ministry of Family and Social 
Policy, Ministry of Health, Ministry 
of Justice, General Directorate of 
Security, Social Security Institution, 
Universities, AFAD, General 
Directorate of Immigration and in 
disadvantaged groups, especially 
women, disabled, elderly, children, 
refugees, and who are in direct 
contact with disadvantaged groups 
applying for public services.

They will take active responsibilities 
in identifying and supporting victims 
of human trafficking, primarily 
identifying victimized children and 
interviewing trafficked children 
and; in the Ministry of Justice, they 
will take active responsibilities in 
Detection of human trafficking 
victims of crime victims, such as 
theft, manslaughter, drug dealers, 
cases of illegal adoption or custody; 
Identification of possible victims 
of human trafficking in emergency 
services, identification of victims of 
cases related to pregnancy or carrier 
maternity, identification of illegal 
transplant victims and solving the 
problems experienced by all victims 
of trafficking in health services; they 
will take active responsibilities in 
Ministry of Family and Social Policy, 

in all areas of service, especially 
organizations like prevention and 
monitoring violence centers, First 
Acceptance Units, detection of 
trafficking victims.

In this framework, the Association 
of Social Workers Headquarters 
and 21 branches of it conduct 
the following activities directly 
or indirectly in the fight against 
human trafficking:

a. Within the framework of 
direct work, mobile teams are 
established to carry out street 
work, make detections for 
human trafficking, and evaluate 
victims. It also carries out the 
work for the implementation 
of services for the victims of 
human trafficking, such as 
the provision of consultancy 
services and shelters. 

b. In the context of indirect work, 
it carries out efforts to inform 
public about public services 
for trafficking and trafficking 
victims.

c. The Association of Social 
Workers conducts advanced 
vocational training and 
supervision studies to increase 
the application capacity of 
4625 social service specialists 
working in public institutions 
and organizations in combating 
trafficking in human beings.
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d. It is the stakeholder of all 
organizations involved in human 
trafficking. It will participate in 
all workshops, especially the 
training activities. It will serve 
on commissions and platforms. 

8. ASSOCIATION OF SOCIAL 
WORKERS TRABZON BRANCH - 
TRABZON 
(REPRESENTATIVE DAVUT 
KARAMAN)

Trabzon Branch of Association of 
Social Workers is the Eastern Black 
Sea branch of the Association of 
Social Services Workers which 
was established in 2007 and has 
70 members and Rize, Giresun, 
Artvin, Bayburt, Gümüşhane are 
connected. The Association of 
Social Workers will carry out various 
projects related to especially the 
sex trade in the region, the labor 
trade, which has been formed 
in a relatively intense form over 
Afghan immigrants in recent times, 
human trafficking through Syrian 
immigrants, which is accepted as a 
social problem throughout Turkey, 
asylum seekers and refugees 
under temporary protection in 
Trabzon, a province in which the 
victims of labor trade can be found 
in the agriculture sector, coming 
from different regions of Turkey, 
especially over children who are 
employed as seasonal workers in 
the nuts collection season, and in 
neighboring provinces. 

a) In Trabzon province, it will 
carry out awareness studies on 
institutions providing services 
on human trafficking.

b) N o n - g o v e r n m e n t a l 
organizations and professional 
organizations in the province 
of Trabzon and related public 
institutions will be actively 
involved in the work to combat 
human trafficking.

c) Due to the fact that the number 
of trainees in Trabzon province 
is sufficient, the studies will 
carry out on consulting and 
monitoring activities related 
to the cases of victims of 
trafficking.

d) It will organize trainings to 
increase the professional 
capacity of its members in 
combating human trafficking.

e) It will carry out studies to 
prevent Syrian children from 
being victimized through labor 
trafficking.

f) The association will carry out 
studies aiming at the victimization 
of children who work in seasonal 
workers in nut season, coming 
from different regions of Turkey 
through labor trade.

g) In the near future, it will 
intensively work on the victims 
of labor trafficking in Afghan 
immigrants in the service 
sector. 
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9. ASSOCIATION OF SOCIAL 
WORKERS HATAY BRANCH - 
HATAY  
(REPRESENTATIVE CEMİLE 
GÜVERCİN SAYIN)

Hatay Branch of Association of 
Social Workers is the 15th branch 
of the association, founded in 2013, 
and it has 60 members. Association 
of Social Workers Association Hatay 
Branch will be able to carry out 
various projects with asylum seekers 
and refugees under temporary 
protection in Hatay because it is a 
province where possible Arabian-
speaking human trafficking victims, 
especially Syrians, can be found.

a) The association will conduct 
an awareness study on the 
institutions providing services 
on human trafficking in the 
province of Hatay. 

b) The association will actively 
take part in the work carried 
out by non-governmental 
organizations and professional 
organizations in the field of 
combating human trafficking in 
Hatay.

c) Due to the fact that the number 
of workers in Hatay province 
is sufficient, it will provide 
counseling and follow-up 
studies on human trafficking 
cases.

d) It will organize trainings to 
increase the professional 

capacity of its members in 
combating human trafficking.

e) The Association will provide 
support for verbal communication 
and understanding of cultural 
differences studies in the other 
branches of Association of Social 
Workers for Arabic-speaking 
applicants. 

f) The association will undertake 
studies to prevent under-aged 
marriage of Syrian children.

10. CAPPADOCIA WOMEN 
SOLIDARITY ASSOCIATION – 
NEVŞEHİR 
(REPRESENTATIVE HAYRİYE 
DEMİRBİLEK)

The Cappadocia Women Solidarity 
Association, established on 
November 19, 2006 in Nevsehir, 
has been working at provincial and 
national levels to raise awareness 
on economic, legal, political, 
solidarity and assistance, education, 
health and family planning issues of 
women and children. The aim of the 
association is to raise the quality 
and level of women in all kinds of 
platforms, to participate in decision 
making in the city administration, 
to develop society, family, individual 
consciousness and to ensure that 
women are aware of their rights 
and human rights. It also works on 
the human rights issues of asylum 
seekers, migrants and refugees.
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Work to be done for victims of 
human trafficking:

In the Nevşehir region, there are 
satellite urban settlements where 
asylum seekers / immigrants and 
refugees live, as well as tourism and 
agricultural workers. This causes 
labor exploitation, under-aged 
marriages, sexual exploitation and 
human trafficking to be widespread. 
For this reason, the Cappadocia 
Women’s Solidarity Association 
will be able to do the following to 
prevent human trafficking;

a. It will be able to make 
informing, counseling, referral 
to the services needed by the 
victim and performed by non-
governmental organizations 
and other public organizations, 
in order to prevent the sexual 
exploitation of women / 
children in tourism, labor 
exploitation in agriculture, early 
marriages and sexual abuse.

b. In order to contribute to the 
prevention of human trafficking, 
it will be able to make efforts to 
inform and to raise awareness 
on this issue and to identify 
human trafficking.

c. Where resources / funds are 
available, it will be able to 
open shelters / homes for 
persons affected by trafficking 
to provide accommodation, 
information, individual and legal 

counseling, empowerment, 
occupational and skill-building 
and monitoring efforts.

11. LIFE, WOMEN, 
ENVIRONMENT, CULTURE 
AND BUSINESS COOPERATIVE 
(YAKA-KOOP) VAN 
(REPRESENTATIVE GÜLNAY 
GÜMÜŞHAN)

Life, Women, Environment, 
Culture and Business Cooperative 
(Yaka-Koop) is the first women’s 
organization in Van, which was 
founded by 25 women in 2002, and 
has 31 partners. The general aim of 
Yaka-Koop is to guide and inform 
counseling services, awareness and 
empowerment of women, and to 
evaluate women’s empowerment, 
to institutions that can receive 
psychological and legal support for 
women who are exposed to various 
types of violence and compulsory 
nomination in various places in Van 
and surrounding settlements, and 
to follow up on cases related to 
women’s occupation. 

In line with this goal, various training 
and informing activities on the issues 
such as increasing awareness of 
under-aged marriage prevention, 
general women’s health, women’s 
human rights, communication, 
organization, development of 
handicrafts, cooperatives are carried 
out in Van city center and surrounding 
areas, and women working with 
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home-based services are assisted 
in marketing their products and are 
supported to establish platforms 
throughout Turkey. It also participates 
in the work of other networks 
working for this purpose throughout 
the country. 

Within the scope of Power of 
Civil Society to Combat Human 
Trafficking Project; 

a. In the province of Van, 
priority will be given to the 
referral issues, what is human 
trafficking, information, 
detection of trafficking victims, 
work to be done after detection 
within the activities of “Van, 
Women’s Child Refugee, Asylum 
Consultancy and Guidance 
Service Center Project” which 
will start in March 2017 and 
continue until 2020. Community 
leaders and local managers will 
be involved in these activities. 

b. Cooperative activities are 
continuing to prevent child 
marriages continuing for 5 
years in Van and surrounding 
areas. Significant experiences 
have been gained in this 
regard. Experiences about the 
relationship of child marriages 
to human trafficking will be 
shared with other members of 
the new Network to be created. 

c. Prioritization will be given to 
the identification of victims 

of trafficking in the ongoing 
fieldwork to prevent child 
marriages and in the Van 
Human Resources Center for 
Women and Children Refugee, 
Asylum Seekers Consultancy 
and Guidance Service Center 
Project that is about to start. 

d. The fieldwork will be conducted 
in cooperation with the 
Provincial Directorate of 
Immigration or the relevant 
public institutions in order to 
ensure that the loss of rights 
is minimized and that the 
most appropriate services are 
available for their situation in 
the case of trafficked victims 
identified. 

e. Depending on the field 
experience, the YAKA 
Cooperative will establish a 
team of professionals capable 
of working to identify victims 
of human trafficking in the 
event of budget / funding being 
available and will be able to 
provide support to all areas 
such as sheltering service, 
individual and legal counseling. 

12. MEDICAL CHAMBER 
-ANTALYA  
(REPRESENTATIVE FATMAGÜL 
ASLAN)

The Turkish Medical Association (TTB), 
which was established in 1953 by 
Law No. 6023, has four main organs. 
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These are; The Medical Chambers, 
the Central Council, the High Honor 
Board and the Grand Congress. The 
Antalya Medical Chamber is one of the 
Medical Chambers that has reached 
65 in number today. As of June 2016 
the number of members is 3,228 
and it is one of the major Medical 
Chambers of our country in number. 
The principal duties and authorities 
of the Medical Chamber, given by law, 
are; To protect the rights of physicians, 
to fight for the acquisition of new 
rights, to provide the professional 
development of the physicians 
(such as post graduation education, 
continuing education), to protect 
and develop the medical ethics, to 
warn and punish the physicians who 
behave in contradictory behaviors, to 
provide new ideas on health policies, 
to communicate these ideas to the 
authorities, to carry out preventive 
and developmental activities of public 
health and to cooperate with other 
parties of this subject.

Work to be done for victims of 
human trafficking:

Antalya is a city of tourism and 
agriculture, and rapid urbanization 
in terms of both internal and 
external migration brings the 
need for human power to work 
in the construction sector in 
addition to these sectors. For 
these reasons socio-demographic 
structure changes rapidly, crime 
rates increase, health problems 

occur; It is necessary to develop 
fast local policies, espacially about 
health issues, on the issues such 
as security, urbanization, human 
trafficking. While producing local 
solutions, it is possible to use them 
all over the country as well. 

As the Antalya Medical Chamber on 
the issue of human trafficking;

a. Ideas will be produced in 
the country’s health policy 
development for human 
trafficking, and these views 
will be communicated to the 
authorities.

b. Co-operation with all parties to 
this issue will be possible since 
human trafficking is also a place 
and a priority in the work of 
conservation and development 
of public health.

c. Under the roof of the Antalya 
Medical Chamber, the Human 
Trafficking Commission will 
be established and efforts 
will be made to spread 
these commissions in other 
chambers. Training will be given 
to other chambers, or pilot 
applications can be shown on 
site by inviting other chambers 
to work in our chamber.

d. As a commission, proposals can 
be made on the introduction of 
courses on human trafficking 
in education planning for 
universities, educational research 
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hospitals and schools that educate 
health, legal and administrative 
students in our city.

e. All units, including emergency, 
gynecology, children, forensic 
medicine and organ transplant 
units, in hospitals where it 
is likely victims of human 
trafficking to be seen, may 
be trained. Precautions such 
as securing the privacy of 
the victim and prioritizing 
treatment during treatment 
will be emphasized.

f. Emergency helpline employees 
will be informed on this issue, 
and victims of trafficking 
victims will be ensured not to 
be missed when aid calls are 
being evaluated.

g. Trafficking victims who have 
been identified and connected 
with the Antalya Medical 
Chamber will be able to receive 
rapid medical assistance at the 
request of the victims. 

h. In this regard, the participation 
in the commission to 
be established by the 
Governorships or the 
participation of physicians who 
are well-educated physicians 
or alternating physicians in the 
mobile team will be supported 
and sustained. In addition, 
health statistics can be 
reported to interested persons 
by interpreting them in terms 

of human trafficking risks and 
repercussions.

i. A standard system that 
describes all the procedures, 
until the process is complete, 
as the case of victim of 
human trafficking applies to 
the hospital will be able to be 
proposed. 

j. When forensic practitioner services 
are provided, training and 
awareness-raising efforts can 
be made to further deepen the 
notion of trafficking victims. 

k. While establishing standards 
for all health care institutions, 
trainings will be made to 
support victims of trafficking 
and proposals will be made.

l. Proposals will be made 
as a commission for the 
establishment of the Central 
Coordination to ensure that the 
concept of trafficking is added 
to the ÇİM legal arrangements.

m. The Antalya Chamber of 
Standards will play a pioneering 
role in the past by producing 
projects as the Human 
Trafficking Commission.

13. KIRKAYAK CULTURAL 
ASSOCIATION – GAZİANTEP  
(REPRESENTATIVE ASLI 
SABAN)

Kırkayak Cultural Association 
was founded in 2011 by bringing 
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together people from various fields 
of art, universities and civil society 
to support the production and 
monitoring of culture and art in 
Gaziantep.

Within the Kırkayak Cultural 
Association, studies are carried out 
under three main headings. Under 
the Middle East Studies, socially and 
culturally risky and disadvantaged 
communities are making socio-
cultural developments and 
integrating them in the framework 
of society, dialogue and solidarity 
against prejudice and discrimination 
against these communities. 

After the civil war that started 
in Syria, the majority of Syrian 
immigrants settled in Gaziantep. 
The increase in the current 
population of Gaziantep has led 
to many problems being visible. 
Sexual exploitation and exploitation 
of labor, early marriage and child 
labor, which are under the titles of 
human trafficking, are widespread 
in Gaziantep. Unfortunately, 
a mechanism in Gaziantep to 
combat this situation has not been 
established. In order to combat 
this situation, NGOs and state 
institutions need to actively work. 
The Kırkayak Cultural Association 
will take part in the national 
network to fight against trafficking 
and carry out some studies in the 
province of Gaziantep. 

In Network which will be 
established on fight against 
human trafficking;

a. Syrian associations which are 
already in cooperation will 
present the Network.

b. Will cooperate with the Child 
Monitoring Center in Gaziantep 
to provide protective and 
preventive work and trainings 
on Syrian NGOs to promote the 
Child Monitoring Center and to 
prevent child abuse and sexual 
exploitation.

c. The staff to work in the 
community center, which will 
be formed with the five NGOs, 
will be trained in awareness 
raising on trafficking in human 
beings.

d. Syrian women and child-
focused NGOs will be in a 
position to guide the victims to 
the institutions they should be 
directed to if they meet with 
trafficked victims in community 
centers.

e. The research output of 
the project in which the 
investigation of Syrian Doms 
in four countries (Lebanon-
Jordan-Northern Iraq-Turkey) 
at the point where human 
trafficking is being carried out 
by terrorist organizations and 
traffickers will be made will be 
shared with network members.
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f. Field work on child labor which 
is seen intensively in Gaziantep 
will be carried out in the coming 
period. Obtained findings 
will be shared with Network 
members.

g. In order to introduce and 
develop the network to be 
established, network will be 
announced to the partner 
organizations abroad.

14. LIFE WITH SCHIZOPHRENE 
AND SIMILAR PSYCHOTIC 
DISEASES ASSOCIATION-
DİYARBAKIR  
(REPRESENTATIVE REMZİ 
OTO)

The association was established 
in 2015 with the participation of 
lecturers of the Dicle University 
Department of Psychiatry and 
the Psychiatrist, Social Worker, 
Psychologist and other professionals 
in the Diyarbakır Community 
Mental Health Center.

On Combating Human Trafficking;

a. When a network of Anti-
Trafficking occurs, it can be 
tasked with training trainees 
who are responsible for the 
process of interviewing and 
intervening with victims of 
trafficking.

b. In cooperation with the 
University, it may initiate the 
opening of the Center for 

Research and Development 
of Solution for Human 
Trafficking.

CONCLUSION

Representatives of non-
governmental organizations in 
the scope of the project are asked 
to participate in the efforts to 
eliminate the difficult situations in 
which victims of human trafficking 
exist and they also asked to be 
part of the solution. Considering 
that the vast majority of human 
trafficking victims are being 
exploited by criminal organizations, 
it is necessary to carefully plan the 
system, take risks into consideration 
and eliminate them, taking into 
consideration the possibility of 
them harming the victims, and 
responsibilities should be defined 
considering these factors. The fight 
against human trafficking is not a 
problem that can be solved solely by 
an institution, a non-governmental 
organization, an international 
organization. Solidarity and 
cooperation are needed. Non-
governmental organizations have 
an important role in this system.

It will be only just to add this 
text, which was developed in this 
project and contains the functions 
of NGOs, to the draft Standard 
Operational Procedures Program, 
developed within the scope of 
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the Project for the Protection of 
Victims of Trafficking, completed 
in 2016 by the General Directorate 
of Migration Administration and 

the International Organization for 
Migration. It is only possible if the 
proposed activities are included in 
the national referral mechanism.
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