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TAKDİM

Yabancı Düşmanlığı, Irkçılık ve  
İslamofobia Kıskacında Mülteciler
1914 yılında başlayan ve resmi olarak dört yıl sonra 
bittiği düşünülen I. Dünya Savaşı ne yazık ki 100 yıl 
sonra etkileri, yeniden tetiklediği iç çatışmalar ve kriz-
lerle hala devam ediyor. Savaştan yenik çıkan Alman-
ya’nın aradan geçen 30 yıl sonunda tüm Avrupa’yı ka-
sıp kavuran ve 50 Milyona yakın insanın öldüğü ikinci 
bir savaşın fitilini ateşlemesi; diğer yenilen devlet Os-
manlı’nın çekildiği topraklarda ise iç çatışma, işgal ve 
savaşların halen devam ettiği acımasız bir yüzyıl bu.

1979’da Afganistan’ın Sovyetler Birliği tarafından 
işgal edilmesi, 1991’de başlayan Körfez Savaşı ve 
bu savaşın 2003 yılında Irak işgaline dönüşmesi, 
2011’de Suriye diktatörlük rejimine karşı başlayan 
isyan ve iç savaş; Sudan’ın ikiye bölünmesi; Çad ve 
Mali’deki isyanlar, Orta Asya’dan Ortadoğu’ya, Afri-
ka’dan Kafkasya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafya-
da milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. 
Halen devam eden bu savaşların arkasında büyük bir 
enkaz, yok olmuş şehirler ve  65 Milyon mülteci var. 
Geçtiğimiz yıl mülteci sayısı 5 milyon daha arttı. 

Dünya barışını korumak maksadıyla kurulan Birleş-
miş Milletler ise insanların savaşlar, ırkçılık ve ayrım-
cılık sebebiyle içine düştüğü bu dramı raporlamakla 
meşgul. BM’nin yayınladığı rapor1 dünyada dakikada 
ortalama 24 kişi evini terk etmek zorunda kaldığını ifa-
de ediyor. Yine rapora göre bugün dünyanda en fazla 
mülteci kabul eden ülke Türkiye. 3,5 milyondan fazla 

1 www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-
trends-2015.html

Geçtiğimiz yıla kı-
yasla mültecilerin 
yolculuklar esna-
sındaki ölümlerin-
de azalma olmuş, 
2015’de 5509 olan 
bu sayı 2016 yılında 
3336’ya düşmüştür
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INTRODUCTION

Refugees Inside of the Clamp of  
Xenophobia, Racism and Islamophobia 
World War I, which started in 1914 and considered to have 
officially ended after four years, is unfortunately still con-
tinuing with its effects, re-triggered internal conflicts and 
crises after 100 years. This is a brutal century in which Ger-
many, which has been defeated by war, igniting the fuse of 
a second war that swept over Europe and killed nearly 50 
million people at the end of  the last 30 years that passed in 
between; and internal conflicts, invasions and wars are still 
continuing in the territories where the other defeated state, 
which the Ottoman Empire has retreated.
The invasion of  Afghanistan by the Soviet Union in 
1979, the Gulf  War which began in 1991 and the trans-
formation of  this war into an invasion of  Iraq in 2003, 
rebellion and civil war that started against the Syrian dic-
tatorship regime in 2011; Sudan’s being divided into two; 
the rebellions in Chad and Mali led to the loss of  millions 
of  lives in a vast geography ranging from Central Asia to 
the Middle East, from Africa to the Caucasus. Behind 
these ongoing wars are a big wreckage, destroyed cities 
and 65 million refugees. The number of  refugees in the 
past year has increased by 5 million more. 
However, the United Nations, established to protect the 
world peace, is busy reporting this drama that people 
have fallen into because of  wars, racism and discrimina-
tion. The report1 published by the UN, states that an av-
erage of  24 people per minute in the world are forced to 
leave their homes. Again, according to the report, Turkey 
is the country that accepts the most refugees in the world 

1 www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-
trends-2015.html

There has been a dec-
rease in the number 
of deaths of refugees 
during their journeys 
compared to the past 
year, and this figure, 
which was 5509 in 
2015, dropped down 
to 3336 in 2016
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insana kapılarını açan Türkiye’yi ise 3,2 milyon mülteci başvurusu alan tüm 
Avrupa kıtası takip ediyor. Bu müracaatları kabul edip etmeyeceği ise meçhul.

2011’de bir dikta rejimine karşı barışçıl gösterilerle başlayıp, iç savaşa dönü-
şen; Rusya, İran ve ABD gibi devletlerin de bu savaşa iştirak etmesiyle böl-
gesel bir krize dönüşen Suriye’den dünyaya dağılan mülteci sayısı 5 milyonu 
aşmış durumda. Aynı şekilde 26 yıldır kesintilerle süren Irak Savaşı’nın ve 38 
yıldır devam eden Afganistan Savaşı’nın, aktörleri ve gerekçeleri değişse de, 
değişmeyen tek bir şey var: mağdur olanlar daima siviller.

Küresel güçlerin stratejik hesapları, enerji kaynaklarına daha fazla ulaşma arzu-
su ve kendisi gibi düşünmeyen ve inanmak istemeyen halklar üzerinde estirdiği 
baskılar sebebiyle yaşanan savaşlar az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri yok 
ederken; bu savaşların en önemli aktörü durumundaki gelişmiş ülkeler yarat-
tıkları facianın sonuçlarına da kendileri katlanmak istemiyorlar. Bugün, Türkiye 
ile birlikte en fazla mülteci barındıran ülkeler, 1,7 milyon mülteciye ev sahipliği 
yapan Pakistan ve 1,2 milyon insana ev sahipliği yapan Lübnan. Oysa ki, bu 
ülkelerin hiçbirisinin bu savaşlarda doğrudan hiçbir rolü yok.

Bugüne kadar on binlerce insan Avrupa’ya ulaşabilmek için çıktıkları yolda 
denizlerde can verdi. Akdeniz ve Ege Denizi, mülteci çocukların cesetleriy-
le dolu. Batı’ya ulaşabilenleri ise Avrupa’da giderek yükselen ırkçılık rüzgarı 
karşılıyor. Başta Hollanda, Avusturya ve Almanya’da mülteci karşıtı, yabancı 
düşmanı, İslamofobik yaklaşımlara sahip  partiler hiç olmadığı kadar güç ka-
zanmış durumdalar.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin mülteci sorununa karşı ortaya koyduğu 
duyarlı tavır gelecek için son derece kıymetli bir ümidi ifade ediyor. Bu ilkesel 
duruş ve doğru kavrayışın gündelik siyasi hesaplara kurban edilmemesi; mül-
tecilerin pazarlık malzemesi haline getirilmemesini ümit ediyoruz.

Geri Kabul Anlaşması’nın mültecilerin yaşamlarını koruma konusunda bir 
parça fayda sağladığı bu raporla ifade edilmiş olmaktadır. Geçtiğimiz yıla 
kıyasla mültecilerin yolculuklar esnasındaki ölümlerinde azalma olmuş, 
2015’de 5.509 olan bu sayı 2016 yılında 3.336’ya düşmüştür. Bu sevindirici 
bir gelişme olmakla birlikte “kalıcı bir çözümü” barındırmadığı ve mültecilerin 
ihtiyaçlarını karşılama konusunda en fazla gayret sarfeden Türkiye’nin yükü-
nü azaltmadığı için sürdürülebilir görünmemektedir.

2017 yılının başta mülteciler olmak üzere tüm insanlığa barış getirmesini te-
menni ediyoruz.

Murat ÖZER
İMKANDER Genel Başkanı 
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today. Turkey, which has opened its gates to more than 3.5 million people, is followed 
by the whole European continent, which has received 3.2 million refugee applications. 
Whether or not it is going to accept these applications, however, is unknown.
Starting in 2011 with peaceful demonstrations against a dictatorship and turning into 
civil war; the number of  refugees scattered around the world from Syria, which has 
become a regional crime, has exceeded 5 million, as countries such as Russia, Iran and 
the USA have also participated in this war. In the same way, despite the fact that the 
actors and reasons change for the Iraq war that has been continuing for 26 years and the 
Afghanistan war that has been going on for 38 years with interruptions , have one thing 
that does not change: the victims are always civilians.
Whereas the strategic calculations of  the global powers, the desire to reach energy 
sources more, and the wars that are due to pressures on people who do not think like 
them and who do not want to believe like them, are destroying the underdeveloped 
and developing countries; the developed countries that are the most important actors 
of  these wars do not want to bear the consequences of  the tragedy they created them-
selves. Today, together with Turkey, the most refugee-holding countries are Pakistan, 
which hosts 1.7 million refugees, and Lebanon, which hosts 1.2 million people. Howev-
er, none of  these countries have any direct role in these wars.
Up to the present day, tens of  thousands of  people have died in the seas on their way to be 
able to reach Europe. The Mediterranean and the Aegean Sea are full of  corpses of  refugee 
children. Those who can reach the West are getting encountered by racism that is increas-
ingly rising in Europe. Especially in the Netherlands, Austria and Germany, parties with 
anti-refugee, xenophobic and Islamophobia approaches have gained more power than ever.
The sensible attitude of  developing countries like Turkey to the refugee problem ex-
presses a highly precious hope for the future. We hope that this principle stance and 
correct conception are not sacrificed to daily political calculations; and that refugees will 
not be transformed into bargaining materials.
It is expressed in this report that the Readmission Agreement provides some benefit 
in terms of  protecting the lives of  refugees. There has been a decrease in the number 
of  deaths of  refugees during their journeys compared to the past year, and this figure, 
which was 5.509 in 2015, dropped down to 3.336 in 2016. Despite the fact that this is a 
pleasing development, it does not seem sustainable because it does not contain a “per-
manent solution” and it does not reduce the burden of  Turkey, which shows the most 
efforts to meet the needs of  the refugees.
We hope that the year 2017 will bring peace to all people, especially the refugees.

Murat ÖZER
Chairman of  IMKANDER 
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GİRİŞ

Avrupa ülkelerinin mültecilere sınır kapılarını açmak konusunda ortaya koy-
duğu tavır, yüz binlerce mültecinin kaçak yollarla Avrupa’ya ulaşmalarını te-
tikledi. Bunun sonu olarak 2014 yılında 3.419, 2015 yılında 5.509 ve 2016 
yılında ise 3.336 kişi denizlerde çıktığı umut yolculuğunu tamamlayamayarak 
hayatını kaybetti. 2015 yılında mülteci ölümlerinde yaşanan bu ciddi artışı 
durdurabilmek için Türkiye ve AB ülkeleri arasında yapılan Geri Kabul Anlaş-
ması’nın sorunlara köklü bir çözüm getirmemekle birlikte ölümleri kısman 
azalttığı görülmektedir.

16 Aralık 2013’te Ankara’da imzalanan Geri Kabul Anlaşması, TBMM’de ka-
bul edilmesinin ardından 1 Ekim 2014’te yürürlüğe girdi. Anlaşmaya göre, 
yürürlüğe girmesinin ardından üç yıllık bir geçiş dönemi öngörülüyordu. 
Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize serbestisinin Ekim 2016’ya 
kadar sağlanabilmesi için Geri Kabul Anlaşması’nın da Haziran 2016’da uy-
gulanmaya başlamasına karar verildi. Bu tarihten itibaren AB ülkelerine Türki-
ye’den normal yollar dışında gitmiş göçmenler kendi ülkelerine iade edilmek 
üzere Türkiye’ye gönderilecek diye karar alınmıştı.

Anlaşma, Türkiye üzerinden AB ülkelerine yasal yollar dışında geçen göç-
menlerin yine Türkiye üzerinden kaynak ülkelerine dönmelerini kapsıyor. An-
cak bunun için kaynak ülkeyle Türkiye arasında da ikili geri kabul anlaşması 
imzalanmış olması gerekiyor.

Anlaşmaya göre Türkiye, AB yasal yollar dışında giden Suriyeli mültecileri 
iade alacak. Ancak bunun da şartları vardı, yasal olmayan yollardan gidenler 
geri alınacak. Geri alınan bir mülteciye karşılık, yasal göç başvurusu olan 
bir mülteci Avrupa ülkelerine gönderilecekti. Buradaki amaç yasa dışı göçün 
önüne geçmek ve Avrupa’ya mülteci akışını yasal yollarla sınırlandırmaktı. 

Kaynak ülkelerden yola çıkan düzensiz göçmenler, Türkiye üzerinden AB ül-
kelerine geçiş yaptıkları takdirde aynı yolla geri gönderilme ihtimali olduğunu 
bildikleri için, bu yolu tercih edenlerin sayısında 2016 yılında ciddi bir düşüş 
gözlemlenmiştir. Özellikle anlaşmanın olduğu 2016 Haziran ayında uygula-
maya sokulan anlaşma ile  denizlerde yaşanan mülteci ölümlerindeki düşüş 
raporumuzdaki istatistiklere de yansımış durumdadır.

Durum denizlerdeki ölümleri azaltmış olsa da AB’nin Türkiye ile yaptığı anlaş-
maya sadık kalmadığı görülmüş ve Türkiye yapılan bu anlaşmadan çekilece-
ğini bildirmiştir. Özellikle AB’nin Türkiye vatandaşlarına yönelik uygulanacak 
olan vize muafiyetindeki gevşek duruşu ve Yunanistan’ın kendisine sığınan 

Özellikle anlaşma-
nın olduğu 2016 
Haziran ayında uy-
gulamaya sokulan 
anlaşma ile denizler-
de yaşanan mülteci 
ölümlerindeki dü-
şüş raporumuzdaki 
istatistiklere de yan-
sımış durumda.
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FOREWORD

The attitude of  the European countries in terms of  opening border gates 
to the refugees has triggered hundreds of  thousands of  refugees to reach 
Europe through illegal means. As a result of  this, 3,419 in 2014, 5.509 in 
2015, and 3,336 in 2016 have lost their lives, failing to complete the journey 
of  hope in the seas. In order to stop this serious increase in refugee deaths, 
the Readmission Agreement made between Turkey and the EU countries in 
2015 seems to have reduced deaths to a lesser extent despite the fact that it 
does not provide a fundamental solution to the problems.

The Readmission Agreement, signed on 16 December 2013 in Ankara, en-
tered into force on October 1, 2014 after its adoption in the TGNA (TBMM, 
Turkish Great National Assembly). According to the treaty, a transition peri-
od of  three years was anticipated following the entry into force. However, in 
order for the citizens of  the Republic of  Turkey to obtain visa liberalization 
by October 2016, the Readmission Agreement has also been decided to be 
implemented in June 2016. As from that date, it has been decided that im-
migrants who has traveled to EU countries outside of  normal routes from 
Turkey would be sent to Turkey  to be sent back to their countries.

The agreement includes the return of  immigrants who travel to EU coun-
tries through Turkey, back to their source country through Turkey again. 
However, a bilateral readmission agreement has to be signed between the 
source country and Turkey.

According to the agreement, Turkey would receive the Syrian refugees who 
went to EU outside legal channels. But this also had its conditions, and those 
who went out through illegal ways will be taken back. In return for a refu-
gee, a refugee who applied for legal immigration would be sent to European 
countries. The aim is to prevent illegal immigration and limit the flow of 
refugees to Europe through legal means. 

Due to the fact that irregular immigrants setting off  on their journey from 
the source countries know that they are likely to be sent back in the same 
way if  they go to EU countries through Turkey, a significant decline in the 
number of  those who prefer this route was observed in 2016. In particular, 
with the agreement that was enacted in June 2016, the decline in the refugee 
deaths in the seas is also reflected in the statistics of  our report.

Despite the fact that the situation has reduced the deaths in the seas, it has 
been seen that the EU has not been loyal to the agreement with Turkey, and 

In particular, with 
the agreement that 
was enacted in June 
2016, the decline in 
the refugee deaths 
in the seas is also 
reflected in the sta-
tistics of our report.
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15 Temmuz darbe girişimine karışmış subayları Türkiye’ye iade etmeyeceğini açıkla-
ması geri kabul anlaşmasının daha fazla devam etmeyeceğini göstermekte.

Öte yandan Uluslararası Af Örgütü AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşma-
sının sonuçlarını değerlendirmiş, benzerinin Libya, Sudan ve Nijer ile imzalanmamasını 
istemiştir. Uluslararası Af Örgütü’nün anlaşmaya “Bir Umutsuzluk Modeli” adını vere-
rek bir rapor yayınlamıştır. Raporunda sığınmacıların uluslararası hukuk çerçevesinde 
tanınan haklarının açık bir ihlalini teşkil edecek şekilde hukuka aykırı olarak Türkiye’ye 
geri gönderildikleri de belgelenmiştir..

Yapılan anlaşma ile 2016 yılında denizlerde boğulan mülteci sayısında 2014 ve 2015 
yıllarına göre bir düşüş gözlenmiştir. Tüm bunlara rağmen, AB’nin Türkiye ile yaptığı 
bu anlaşmada Türkiye vatandaşlarına uygulanacak olan vize muafiyeti şartına uyma-
yacağının sinyallerini vermesi ayrıca Yunanistan’ın 15 Temmuz darbesinde kendisine 
kaçan hain subayları iade etmeyeceğini bildirmesi Türkiye’nin yakın zamanda bu anlaş-
maya tek taraflı devam edemeyeceğini göstermektedir. 

Her ne kadar anlaşmanın bitirilmemesi gerektiğini söyleyen AB parlamentosu üyeleri 
endişelerini dile getirse de tek taraflı bir yük paylaşımının mümkün görünmediği de 
Türkiye tarafından bildirilmektedir. Suriye’deki savaşın yakın zamanda çözümleneme-
yecek kadar çetrefil bir hal alması 2017 yılında da başta Suriyeli olmak üzere binlerce 
Ortadoğulu göçmenin rotasını her ne pahasına olursa olsun Avrupa’ya çevireceği aşi-
kardır.

Bu sebeple AB Parlamentosuna, Suriye’de yaşananlar konusunda net bir tavır takın-
malarını ve halkın çoğunluğunun tercihine saygı duyarak diktatör Esed rejimine karşı 
daha ciddi tedbirler almalarını  öneriyoruz. Böylelikle göçmenlerin vatanlarında kalma-
ları ve yüz binlercesinin de ülkelerine geri döneceği yadsınamaz bir gerçektir. Elbetteki 
mülteci sorunun en temel çözüm yolu işgal ve savaşların bir an önce son bulmasıdır. 
Bununla birlikte gelişmiş Batı ülkelerinin Suriye’de 600 binden fazla insanın yaşamını 
yitirmesine sebep olan en önemli aktör konumundaki Beşar Esed rejimine karşı açık 
ve sürdürülebilir yaptırımları hayata geçirmesi ve Türkiye’nin talep ettiği güvenli bölge 
uygulamasının desteklenmesinden geçmektedir. 
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Turkey has informed that it will withdraw from this agreement. In particular, the EU’s 
loose posture of  visa exemption for Turkish citizens and the declaration that Greece 
will not return the officers involved in the July 15 coup attempt to Turkey will show that 
the readmission agreement will not continue any further.

On the other hand, Amnesty International Organization assessed the outcome of  the 
refugee treaty signed between the EU and Turkey, and requested that the same be signed 
with Libya, Sudan and Niger. Amnesty International Organization has issued a report 
giving the name “A Model of  Desperation” to the agreement. It has also been docu-
mented in the report that asylum seekers are returned to Turkey unlawfully, constituting 
a clear violation of  the rights recognized under international law.

With the treaty that has been made, a decrease was observed in the number of  refugees 
drowned in the seas in 2016 compared to 2014 and 2015. Despite all this, the EU’s sig-
naling that it would not comply with the visa exemption requirement to be applied to 
Turkish citizens in the treaty it made with Turkey, and Greece’s declaring that it would 
not extradite the traitorous officers who fled to Greece in the July 15th coup, indicates 
that Turkey cannot continue this treaty unilaterally in the near future. 

Despite the fact that the members of  the EU parliament, which says that the deal treaty 
not be ended, expresses their concerns, it is reported by Turkey that it does not seem 
possible to share a unilateral burden. With the fact that the war in Syria has become too 
complicated to be resolved in the near future, it is obvious that in 2017, thousands of 
Middle Eastern migrants, especially Syrians, will turn their route to Europe at any cost.

For this reason, we recommend that the EU Parliament take a clear stance on those 
experienced in Syria and take more serious measures against the dictator Assad regime, 
respecting the preference of  the majority of  the population. Hence, it is an undeniable 
fact that immigrants will stay in their homeland and hundreds of  thousands will return 
to their countries. Of  course, the most basic solution to the refugee problem is the in-
vasions and the wars coming to an end as soon as possible. Nevertheless, the key to this 
is the developed Western countries’ putting clear and sustainable sanctions into force 
against the regime of  Besar Assad, the most important actor that has caused more than 
600 thousand people to lose their lives in Syria, and supporting the application of  safe 
zone demanded by Turkey. 
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1. TANIMLAR

Can güvenliği sebebiyle yaşanan göçlerin tarihi, dünya tarihi kadar eskidir. Tarih bo-
yunca insanlar yaşamlarını sürdürebilmek maksadıyla, görece daha güvenli olarak ka-
bul edilen bölgelere göç etmişlerdir. Fakat, ulus devletlerin ortaya çıkması sonrasında 
yaşanan I. ve II. Dünya Savaşları toplumları büyük felaketlerle karşı karşıya bırakmıştır. 
İmparatorlukların yıkılması ve modern ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla net bir şekilde 
çizilen ulusal sınırlar “göç hareketlerini” büyük oranda zorlaştırmıştır. Bu durum, mül-
teci meselesinin uluslararası hukuk açısından belirli normlara bağlanmasını zorunlu 
kılmıştır. 19. yüzyıl sonrasında oluşan ulusal sınırların hiçbir şekil ve şart altında can 
güvenliğini gerekçe gösteren sivillerin ulaşım, daha iyi şartlarda yaşam hakkını sınır-
landırmaması gerektiği açıktır. Bununla birlikte ulusal ve uluslararası mevzuatta “mül-
teci ve sığınmacı” kavramlarının ne olduğunu izah etmek durumundayız. 

1.1. Birleşmiş Milletlerin Kabul Ettiği Mülteci Tanımı ve Türkiye’de 
Mülteci-Sığınmacı Kavramları

Birleşmiş Milletler 1951 yılında Cenevre’de yapılan bir toplantı sonrasında “mülteci” 
kavramını uluslararası hukuk açısından tanımlamıştır. Buna göre; “1 Ocak 1951’den önce 
meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti 
veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı 
olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu 
korku nedeniyle yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden 
yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle 
dönmek istemeyen her şahıs mülteci” olarak tanımlanmaktadır.

Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “mülteci” durumunda bulunan kişilere uygulana-
cak haklar ve usullerle ilgili ulusal mevzuatında yapılan önemli bir ayırım bulunmaktadır. 
Türkiye yukarıda sözü edilen 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne bir “coğrafi sınırlama” ile taraf 
olduğundan dolayı, “mülteci” durumunda olup korunma ihtiyacı bulunan yabancıları ‘Av-
rupa ülkelerinden gelenler’ ve ‘Avrupa dışındaki ülkelerden gelenler’ olarak ikiye ayırmaktadır. 

Bu ayrıma göre, ‘Avrupa ülkelerinden gelen’ ve mülteci durumunda bulunan kişilere Tür-
kiye’de “iltica” hakkı tanınmakta; ‘Avrupa dışındaki ülkelerden gelen’ mülteci durumundaki 
kişilere ise uzun vadede Türkiye’de yerleşme imkanı tanınmamakta, bu kişiler geçici 
sığınma tabir edilen sınırlı bir korumadan yararlandırılmaktadır. Ulusal mevzuatta du-
rumu 1951 Cenevre Sözleşmesi’nde yer alan “mülteci” tanımına uyan kişilerden, ‘Avrupa 
ülkelerinden gelenler’ mülteci, ‘Avrupa dışındaki ülkelerden gelenler’ ise “sığınmacı” olarak 
tanımlanmıştır.
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1. DEFINITIONS

The history of  migration emerged as a result of  life safety is as old as the world history. 
Down the ages, the people migrated to the regions they consider more secure f  for the 
sake of  their life safety. Nevertheless, the people failed to prevent calamities like World 
War I and II, after the appearance of  nation states after collapse of  empires. Meanwhile, 
the national borders between the states made migration movements difficult to great extent. 
This has created the necessity of  adopting international rules on the migration ques-
tion. It is clear that in no way the national boundaries appeared after 19th century could 
be the reason for restricting migration movements in this regard the right to live under 
more acceptable conditions in terms of  living conditions of  the civilian people that feel 
themselves under jeopardy.  On the other hand, the description has to be provided on 
the notions of  “immigrant and refugee” within national and international legislations.  

1.1. Definition of Refugee Accepted by UN and Concepts of Refuge-
es and Asylum Seekers in Turkey

Following a meeting held in Geneva by the United Nations in 1951, the word “refugee” 
was described in terms of  international law. According to this, “any individual, who is, 
for justifiable reasons, afraid of  oppression due to his or her race, religion, nationality, 
affiliation what a certain social group prior to the evens on January 1, 1951, thus leaves 
his or her home country as he or she cannot benefit from the protection facilities of 
the homeland in question, or does not wish to benefit from it in the first place because 
of  this or her fears as referred to hereinabove, or happens to be outside the country of 
residence prior to such events, and cannot turn back  or does not wish to turn back due 
to fear, in case of  no nationality, is called refugee.

However, the national legislation of  Republic of  Turkey makes a significant distinction 
regarding the rights and procedures applied to the individuals that hold a status as a 
“refugee”. As Turkey, by nature of  a “geographical boundary” is a party to the afore cit-
ed Geneva Convention of  1951, it divides the “refugees” that seek protection into two 
groups, one being “the ones coming from European countries”, and the other being 
“the ones from coming from non-European countries”.

According to this vital distinction, individuals that come from European countries and 
hold a status as a refugee are granted “ right of  asylum” in Turkey; individuals that 
come from non-European countries and hold a status as a refugee are given the right of 
establishment for long time in Turkey so that the latter group may enjoy a limited pro-
tection, also known as temporary asylum. In the national legislation, individuals “that 
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1.2. Türkiye’de BMMYK’nın Görev Sahasına Giren Mülteciler
Türkiye’de iltica başvurusu yapmış olan kişilerden, bu başvurularının değerlendirilme 
aşamasında “sığınmacı” olarak bahsedilmektedir. Sığınmacıların başvurularının değer-
lendirilip ilticalarının kabul edilmeleri halinde kendilerine mülteci denilmektedir. Fakat, 
bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Avrupa ülkelerinden gelen sığınmacıların 
başvurularını büyük çoğunlukla reddetmiştir. Avrupa ülkelerinden gelen kişilerin teorik 
olarak sığınma başvurularını kabul ederek “geri göndermeme” ilkesi uyarınca ikamet izni 
vermesi gereken Türkiye’nin pratikte Norveç, Danimarka, İsviçre gibi gelişmiş Avrupa 
ülkelerinden sığınma başvurusu alması bugüne kadar yaşanmış bir hadise değildir.

Avrupa ülkelerinin tek istisnası Rusya Federasyonu’dur. Rusya, Avrupa Konseyine üye 
ülke olması sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin “iltica hakkı” tanıdığı ülkelerden birisidir. 
Bu sebeple Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Kuzey Kafkasya ülkelerinde (Çe-
çenistan, Dağıstan, İnguşetya, Kabardin-Balkarya-Karaçay), Tataristan’da ve Başkurtistan’da 
bağımsızlık hareketlerinin bastırılması ve bu bölgelerde tam anlamıyla bir Rus hakimi-
yetinin kurulması sebebiyle söz konusu ülkelerden son 20 yılda Türkiye, Azerbaycan, 
Gürcistan  üzerinden Avrupa’ya doğru yoğun bir mülteci akını bulunmaktadır.

Türkiye bu bölgelerden gelen sığınmacılara 1951 Cenevre Sözleşmesi uyarınca mülte-
cilik statüsü vermeyi kabul etmesine rağmen, çok az istisna dışında bu yükümlülüğünü 
yerine getirmemiştir. Genellikle Türkiye başvuruları kısa süre içerisinde olumsuz olarak 
cevaplandırmaktadır.

Bunlar dışında kalan Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika gibi bölgelerden gelen kişilerin 
sığınma başvuruları Türkiye’de bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komi-
serliği tarafından değerlendirilmektedir. Fakat bu değerlendirme süreci yıllarca süre-
bilmektedir.
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come from European countries” and hold a status compatible with the statement in 
the Geneva Convention of  1951, and is eligible for the description of  “refugees” are 
referred to as refugees while individuals that come from “non-European countries” are 
referred to as asylum seekers. 

1.2. Refugees in the Field of Duty of UNHCR in Turkey
Individuals that applied for asylum-seeking in Turkey are referred to as “asylum seek-
ers” while their applications are evaluated.  In case applications filed by the asylum 
seekers are evaluated and their seeking asylum is approved, they are then called “refu-
gees”. However, Republic of  Turkey has so far refused the incoming applications filed 
by asylum seekers in European countries. Turkey is supposed to theoretically accept the 
asylum seeking applications of  the individuals from European countries, and to grant 
them a residence permit pursuant to the principle of  “ non-refoulement”, and it has 
not yet been observed that Turkey received an application for asylum from developed 
European countries such as Norway, Denmark, and Switzerland etc.

The only exception for the European countries is the Russian Federation. As Russia is 
a member of  the European Council, it is one of  the countries to which Turkey vests 
“right of  asylum”. For this reason, in the last 2 decades, one can talk of  a dense flock of 
refugees towards Europe through Turkey, Azerbaijan, Georgia from North Caucasian 
countries (Chechnya, Dagestan, Ingushetia, Kabardey-Balkaria-Karachai) after collapse 
of  the Soviet Union, and from Tatarstan and Bashkortostan where liberation move-
ments were suppressed and surrendered for a complete Russian dominance.

Although Turkey accepted to confer upon asylum-seekers from the aforecited regions 
a stats of  asylum seeking pursuant to the Geneva Convention of  1951, it fails to fulfil 
such liability except for very few cases. In general, Turkey rejects applications in a short 
time.

Asylum applications filed by individuals from Central Asia, Middle East and African 
regions apart from the foregoing are evaluated by the UNHCR in Turkey. However, the 
evaluation may take years and years to come.
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2.  AYLARA GÖRE DENİZLERDE YAŞANAN GÖÇLER; 
TEKNE KAZALARI VE ÖLÜM OLAYLARI 

(1 OCAK 2016 - 31 ARALIK 2016)

AB ile Türkiye arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması sebebiyle Türk karasularında 
ölüm oranı 2015 yılı verilerine göre çok ciddi düşüş göstermiştir. 2016 yılında sadece 
Ocak ayında en fazla göçmenin hayatını kaybettiğini görüyoruz: 199 boğulma olayı ve 
göç yolunda gerçekleşen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetmişlerdir.

Türk Karasularında 2016 Mayıs, Haziran, Ağustos, Ekim aylarında hiçbir boğulma va-
kıası yaşanmamıştır. Geri Kabul Anlaşmasının kamuoyunda konuşuluyor olmasıyla 
Şubat ve Mart 2016’da ölümler %80 oranında düşerek ayda ortalama 43 kişiye geri-
lemiştir. Nisan ayına gelindiğinde ise boğulma vakıası 5 kişi olarak görülmüş, Mayıs 
ve Haziran aylarında ise Türk karasularında tek bir boğulma olayına rastlanmamıştır. 
Anlaşmanın Haziran 2016’da yürürlüğe girmesiyle görüleceği üzere % 100 oranında 
bir düşüş olmuştur. Temmuz’da sadece tek bir olayda 11 göçmenin hayatını kaybet-
mesi dışında Ağustos ve Ekim aylarında da hiçbir boğulma vakıasına rastlanmamıştır.

Eylül, Kasım ve Aralık aylarında ise sırasıyla 7, 6 ve 5 boğulma vakıası görülmüştür.

2016 yılında denizlerde ve göç yolunda meydana gelen ölüm oranlarının yüksek çıkma-
sı Akdeniz’de Kuzey Afrika açıklarından Avrupa’ya geçmeye çalışan göç yolculuklarında 
görülmüştür. 2016 yılında göç yolunda hayatını kaybeden göçmenlerin yaklaşık sadece 
%10’u Türk karasularında hayatını kaybederken %90’ına yakını Kuzey Afrika sularında 
hayatını kaybetmiştir.

Ocak ayında 199 boğulma vakası, 14 ölümlü trafik kazası sonucu ve Somali açıkların-
da yaşanan 122 kişinin boğularak yaşamını yitirdiği vakayla birlikte toplam 335 kişi 
hayatını kaybetmiştir. Şubat  ayında Ege’de 44; Mart ayında Ege’de 42; Nisan ayında 
Kuzey Afrika’da 400, Türk karasularında 5 boğulma vakası sonucu 405 kişi hayatını 
kaybetmiştir.

Mayıs ayında Libya’da 782 boğulma vakası, Tayland açıklarında ise 10 Arakanlı aç-
lıktan ölmüştür. Toplam sayı  792’ye ulaşmıştır. Haziran ayında Nijer’de çölde 34 kişi 
hayatını kaybederken; Temmuz  ayında Ege’de 11 kişi boğularak can vermiştir. Ağustos 
ayında hiçbir vaka olmamıştır.

Eylül ayında Ege’de 7, Mısır açıklarında ise 730 boğulma vakasıyla toplam 737; Ekim 
ayında Kuzey Afrika açıklarında 143 boğulma vakası; Kasım ayında Ege’de 6, Kuzey Af-
rika açıklarında 682 ile 688; Aralık ayında Ege’de 5, Libya açıklarında ise 100 boğulma 
vakası gerçekleşmiş ve toplamda 105 kişi hayatını kaybetmiştir.
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2.  MARINE IMMIGRATION, BOAT ACCIDENTS &  
FATALITIES BY MONTHS 
(January 1, 2016 – December 31, 2016)

Due to the Readmission Agreement signed between EU and Turkey, the mortality rate 
in the Turkish territorial waters has fallen considerably compared to the data of  2015. 
In 2016, we see that the largest number of  immigrants lost their lives in January: there 
were 199 drowning cases and 14 people lost their lives in traffic accidents on the way 
to migration.

There were no cases of  drowning in the Turkish territorial waters in May, June, August 
and October 2016. As the readmission agreement was being publicized, deaths de-
creased by 80% in February and March 2016, dropping to an average of  43 people per 
month. When it came to April, however, the case of  drowning was seen as 5 people, 
and in May and June there was not a single drowning incident in the Turkish territorial 
waters. As the agreement entered into force in June 2016, there was a decline in a rate 
of  100%. There were no cases of  drowning in August and October, except that only 11 
migrants lost their lives in just one incident in July.

In September, November and December, 7, 6 and 5 cases of  drowning were observed, 
respectively.

The high mortality rate in the seas and migration route in 2016 has been seen in mi-
gratory journeys trying to pass from the North African offshores to Europe in the 
Mediterranean. In 2016, only about 10% of  the immigrants who lost their lives in the 
migration route lost their lives in Turkish territorial waters, and nearly 90% of  them lost 
their lives in the North African waters. 

A total of  335 people lost their lives in January, including 199 cases of  drowning, 
14 cases of  fatal traffic accidents, and the case in which 122 people lost their lives by 
drowning in Somalia offshores. 44 people lost their lives in the Aegean in February; 42 
in the Aegean in March; and a total of  405 people died in April as 400 in North Africa, 
and 5 cases of  drowning in Turkish territorial waters.

In May, there were 782 cases of  drowning in Libya, and 10 people from Arakan died of 
hunger in the Thailand offshores. The total number has reached 792. In June, whereas 
34 people lost their lives in the dessert in Niger; 11 people drowned in the Aegean Sea 
in July. There were no cases in August. 

A total of  737 people died as 7 in the Aegean and 730 drowning cases in the Egyptian 
offshores in September; there were 143 cases of  drowning in North African offshores 
during October; 688 people as 6 in the Aegean and 682 in the North African offshores 
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2016 yılında Türkiye karasularında boğulma ve kaybolma sebebiyle 319 kişi hayatını 
kaybetmiştir.

2.1. OCAK
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan lastik bir bot battı. Arama 
kurtarma çalışmalarında 36 kişinin cesedine ulaşıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen biri Pakistan 
uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’ne bağlı Altınova Mahallesi’ndeki Martı Sitesi sahilinde 21 
göçmenin cesedi bulundu.

Ege Denizi İstanköy Adasına yakınlarında göçmen teknesi battı. 15 Suriyeli mülteciden 
3’ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından 3 kişi kurtarılırken, denizde kaybolan 
5 kişi için ise arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı. Göçmenlerden 13’ü 
kurtarılırken, 2’si kadın biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. 

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 837  
göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Çanakkale’de göçmenleri taşıyan tekne Ayvacık açıklarında alabora oldu. Teknede bu-
lunan 114 göçmenden 79’u kurtarılırken 39’u boğularak can verdi.  

Çanakkale Ayvacık’ta Yunanistan’a gitmeye çalışan 572 göçmen insan kaçakçılarının 
elinden kurtarıldı.

Muğla Bodrum’dan Yunanistan KOS adasına geçmek için yola çıkan içinde göçmenlerin bu-
lunduğu tekne  alabora oldu. 7 mülteci hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı personeli, Yunan adalarına geçmek isterken bindikleri 
lastik botun su alması üzerine Çeşme açıklarında bir adaya çıkan 46 göçmeni, soğuk 
havada gece yapılan helikopterli operasyonla donmaktan kurtardı.

Çanakkale Ayvacık’ta Yunanistan’a gitmeye çalışan 68 göçmen insan kaçakçılarının 
elinden kurtarıldı.

Yunanistan’a geçmek üzere Türk sahillerinden denize açılan göçmenleri taşıyan iki tek-
ne Ege Denizi’nde battı. 46 kişi hayatını kaybetti.

 Aydın’ın Didim ilçesinde, Yunanistan’a geçmek isteyen göçmenlerin içinde bulunduğu tek-
ne battı, 3 çocuk öldü. Ayrıca Yunanistan’ın Farmakonisi ve Kalolimnou adalarının açıkların-
da sığınmacıları taşıyan iki ayrı teknenin batması sonucunda da en az 15 kişi öldü.

İzmir’in Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında, Yunan adalarına ulaşmaya çalışan  göçmen-
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in November; in December, there were 5 drowning cases in the Aegean and 100 in the 
Libyan offshores, so a total of  105 people lost their lives. 

In 2016, 319 people lost their lives due to drowning and getting lost in the Turkey’s 
territorial waters.

2.1. JANUARY
A rubber boat carrying refugees sinks at the offshore to Ayvalık district of  Balıkesir. 36 
dead bodies reached at search & rescue works.

4 people, including one from Pakistan allegedly engaged in human trafficking were de-
tained in Bodrum district of  Muğla.

21 migrants’ dead body was found at the coast of  Martı Building Site at Altınova Quar-
ter in Ayvalık district of  Balıkesir.

A migrants’ boat sinks nearby İstanköy Island on the Aegean Sea. 7 refugees, including 
3 children, out of  15 Syrian refugees died. 3 were saved in the incident, search & rescue 
initiated for 5 lost at sea.

A boat carrying migrants sinks at the offshore to Ayvacık district of  Çanakkale. 13 of 
migrants were saved, 3, including 2 women and a child perished. 

837 migrants were saved from human traffickers at an operation organised by gendar-
merie teams at Ayvacık district of  Çanakkale.

A boat carrying migrants gets overturned at the offshore to Ayvacık in Çanakkale. 79 
out of  114 migrants were saved, 39 drown dead.  

572 migrants attempting to fleet to Greece were saved from human traffickers in 
Ayvacık, Çanakkale.

The boat carrying migrants heading Kos Island in Greece from Bodrum, Muğla gets 
overturned. 7 refugees die.

Coast Guard Command personnel saved from freezing at a helicopter-involved opera-
tion in cold at night 46 migrants heading Greek Islands but get on an island offshore to 
Çeşme as their boat leaks.

68 migrants attempting to flee to Greece were saved from human traffickers at Ayvacık, 
Çanakkale.

Two boats with migrants put to sea for Greece through Turkish coasts sink at the Ae-
gean Sea. 46 perish.

A boat carrying migrants attempting to flee to Greece sinks at Didim district in Aydın. 
3 children die. Also two boats carrying asylum seekers sink nearby Farmakonisi and 
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leri taşıyan lastik bot alabora oldu. Kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kurtarıldı.

TCSG Güven Gemisi, Çeşme’den lastik bot ve balıkçı teknesiyle açıldıktan sonra motorları 
arızalanan iki gruba müdahale etti, 32’si çocuk 77’yi sığınmacıyı kurtardı.  

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir günde Ayvacık sahillerinde 9 ayrı noktada 
yaptıkları operasyonlarda bin 317 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İstanbul’dan Çeşme’ye giden iki yolcu otobüsünde 112 Suriye ve Afganistan uyruklu göçmen 
insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında göçmen teknesi kazasında kayboldukları düşünülen göç-
menlerden ikisinin cesetleri Sarımsaklı ve Tuzla mevkilerindeki kumsala vurdu.

İstanbul’dan Bulgaristan’a yük götüren TIR’ın dorsesine yapılmış özel bölümde 45’i çocuk 
toplam 106 Suriyeli göçmen havasızlıktan boğulmak üzereyken kurtarıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kemalköy, Büyükismailçe ve Bosnaköy 
ile Keşan ve Meriç ilçesinde yaptıkları kontrollerde, Yunanistan’a geçmek isteyen Afganistan 
ve Suriye uyruklu 77 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Somali’den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland açıklarında göçmenleri taşıyan bir 
feribotun batması sonucu 122 kişi yaşamını yitirdi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Midilli adasına sürat teknesi ile geçmek isteyen 3 göçmen 
hayatını kaybetti.

Balıkesir Havran ilçesinde seyir halde ilerleyen içinde göçmenlerin bulunduğu otobüs kaza yap-
tı. Kazada otobüs şoförü ve 8 göçmen hayatını kaybetti, 7’si ağır 48 göçmen de yaralandı.

Çanakkale’de göçmenleri taşıyan otobüsün özel bir otomobil ile çarpışması sonucu meydana 
gelen kazada, 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’a gitmek isteyen 138  göçmen insan kaçakçıla-
rının elinden kurtarıldı.

Aydın’ın Didim ilçesinde Yunanistan’ın Eşek Adasına geçmek isterken bindikleri ahşap tekne 
su alarak batma tehlikesi geçiren 208 Suriyeli sığınmacı Sahil Güvenlik tarafından son anda 
kurtarıldı.

2.2. ŞUBAT
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında durdurulan iki 
teknedeki 68 göçmen kurtarıldı. Bir insan kaçakçısını yakalandı.

Antalya’nın Kaş ilçesinden lastik bot ile Meis Adası’na geçmeye çalışan 128 Suriyeli göçmen 
kurtarıldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, Yunanistan’a gitmek isteyen 159 göçmen insan kaçakçılarının 
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Kalolimnou islands in Greece. At least 15 perish.

Rubber boat carrying migrants in an attempt to reach Greek Islands sink offshore to 
Aslanburnu in Foça district of  İzmir. 12 perish in the accident, 25 saved.  

Turkish Coast Guard Vessel intervened with two groups that have engine failure after 
putting to sea on a rubber boat and fishing boat in Çeşme. 77 asylum seekers, including 
32 children are saved.  

Çanakkale provincial Gendarmerie Command teams saved 1317 migrants from human 
traffickers at operations organised at 9 different locations in Ayvacık in one day.

112 Syrian and Afghan migrants on two passenger buses from Istanbul to Çeşme were 
saved from human traffickers. 7 alleged to be involved in migrant trafficking detained.

Dead bodies of  two migrants earlier considered to be lost at a migrant boat accident 
offshore to Ayvalık district of  Balıkesir washed up onto shore in Sarımsaklı and Tuzla.

106 Syrian migrants, including 45 children were saved from suffocating packed in a spe-
cial part of  an articulated lorry truck bed loaded in Istanbul for Bulgaria.

77 Afghan and Syrian migrants attempting to Greece were saved from human traffick-
ers during controls conducted by Edirne Gendarmerie Command teams at centralised 
Kemalköy, Büyükismailçe, Bosnaköy, Keşani and Meriç.

122 perish as ferry carrying migrants from Somalia to Somaliland that unilaterally de-
clared its independence sinks.

3 migrants attempting to flee to Lesbos on a speed boat from Ayvacık district of  Çanak-
kale die.

A bus carrying migrants had an accident in Havran district of  Balıkesir. Bus driver and 
8 migrants die, there are 48 casualties. 7 are severely injured.

A bus carrying migrants had an accident with a private car in Çanakkale. 6 die, 30 in-
jured.

138 migrants attempting to flee to Greece from Ayvacık district of  Çanakkale were 
saved from human traffickers.

208 Syrian asylum seekers attempting to flee to Agathonisi in Greece were hardly saved 
by Coast Guard in Didim district of  Aydın when their wooden boat leaks on the verge 
of  sinking.

2.2. FEBRUARY
68 migrants packed on two boats stopped by Coast Guard Command teams at offshore 
to Didim district of  Aydın were saved. A human trafficker was caught.
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elinden kurtarıldı. Soğuktan etkilenen mültecilere çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Yunanistan’a geçmek isteyen 54 göçmen Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 
İzban’ın Biçerova İstasyonunda insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Antalya Demre’de Yunanistan’a gitmek isteyen 70 Suriyeli göçmen insan kaçakçılarının elin-
den kurtarıldı. Organizatörlük yaptığı düşünülen 2 insan kaçakçısı ise gözaltına alındı.

Edirne’de yurt dışına çıkış yapmak isteyen 3 farklı araç içerisinde toplam 67 Suriye uy-
ruklu göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Çanakkale Ayvacık’ta Yunanistan’a gitmeye çalışan 72 göçmen insan kaçakçılarının elin-
den kurtarıldı.

Bursa’da içinde 23’ü çocuk toplam 56 Afgan uyruklu mültecinin bulunduğu yolcu otobü-
sü yol kontrolü yapan trafik polisleri tarafından durdurularak insan kaçakçılarının elinden 
kurtarıldı .

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki bir sitenin sahilinde, bindikleri lastik botun alabora olması 
sonucu ölen 8 göçmenin cesedi bulundu.

Antalya Kaş’ta Yunanistan’a gitmeye çalışan 146 göçmen insan kaçakçılarının elinden 
kurtarıldı.

Biga’da Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 108 mülteci insan kaçakçılarının 
elinden kurtarıldı. 

İzmir’in Dikili ilçesinde gece sabaha kadar süren denetimlerde tamamı Suriyeli 353 mül-
teci Sahil Güvenlik ekiplerince insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Balıkesir Ayvalık Güneş Adası kuzeyinde Sahil Güvenlik Botu saç tekne içerisindeki 132 
Suriye, 32 Afganistan uyruklu 32 ve 2 Irak uyruklu olmak üzere 166 mülteci insan ka-
çakçılarının elinden kurtarıldı.

Muğla Bodrum önlerinde mültecilerin olduğu ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güven-
lik Botu tarafından tespit edilen bir tekne içerisindeki Suriye uyruklu 144 mülteci insan 
kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İzmir Çeşme Fener Adası Sahil Güvenlik Korveti tarafından tespit edilen lastik bot içeri-
sindeki 46 Suriye uyruklu mülteci insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İzmir Dikili Killik Burnu açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketsiz lastik bot 
içerisindeki 66 Suriye uyruklu mülteci insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Korveti tarafından İzmir Çeşme Karaabdullah Burnu güneyinde hareketsiz 
lastik bot içerisinde 35 Suriye, 4 Irak, 5 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 44 mülteci 
kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Botu tarafından Çanakkale Ayvacık Behramkale güneyinde motorlu lastik 
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128 Syrian migrants attempting to trespass Castellorizo Island on a rubber boat were 
saved at Kaş district of  Antalya.

159 migrants attempting to flee to Greece were saved from human traffickers at Seferi-
hisar district of  İzmir. Local community helped cold-stricken refugees.

54 migrants attempting to flee to Greece were saved from human traffickers by Aliağa 
provincial Gendarmerie Command teams at Biçerova station in İzban.

70 Syrian migrants attempting to flee to Greece were saved from human traffickers at 
Demre in Antalya. 2 human traffickers allegedly engaged in organising for traffickers 
were detained.

67 Syrian migrants packed on 3 vehicles in an attempt to leave for abroad were saved 
from human traffickers in Edirne.

72 migrants attempting to flee to Greece were saved from human traffickers in Ayvacık, 
Çanakkale.

A passenger car carrying 56 Afghan refugees, including 23 children was stopped by 
traffic police and saved from human traffickers in Bursa.

8 migrants reported dead due to overturned rubber boat were reached at the coast of  a 
building complex in Ayvalık district of  Balıkesir.

146 migrants attempting to reach Greece were saved from human traffickers in Kaş, 
Antalya.

108 refugees attempting to flee to Lesbos Island in Greece were saved from human 
traffickers in Biga. 

353 Syrian refugees were saved from human traffickers by Coast Guard squads during 
the inspections that lasted till morning in Dikili district of  İzmir.

166 refugees, including 132 Syrian, 32 Afghan and 2 Iraqi nationals packed on a com-
mercial boat were saved from human traffickers in the north of  Ayvalık Güneş Island 
in Balıkesir.

144 Syrian refugees found on a boat by the Coast Guard Boat assigned for a report were 
saved from human traffickers in Bodrum, Muğla.

46 Syrian refugees packed on a rubber boat were found and saved by Çeşme Fener Is-
land Coast Guard Corvette in İzmir.

66 Syrian refugees found on a stationary rubber boat by the Coast Guard Boat were 
saved from human traffickers at offshore to Kilik Bay in Dikili, İzmir.

44 refugees, including 35 Syrian, 4 Iraqi, and 5 Eritrean, found on a stationary rubber 
boat in the south of  Karaabdullah Bay in Çeşme, İzmir were saved from human traf-



24
MÜLTECİ  
ÖLÜMLERİ  
RAPORU 
2016

RAPOR NO: 8

bot içerisinde bulunan 63 Afganistan uyruklu mülteci kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Botu tarafından Balıkesir Ayvalık Altınova batısında lastik bot içerisinde bulu-
nan Suriye uyruklu 55 mülteci kurtarıldı.

Aydın Didim önlerinde Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 
Suriye uyruklu 50 mülteci kurtarıldı.

Muğla Bodrum Akyarlar önlerinde Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot 
içerisindeki Pakistan uyruklu 12 mülteci kurtarıldı.

İzmir Çeşme Pırlanta plajında Sahil Güvenlik Botu tarafından motorlu lastik bot içerisinde 
bulunan Afgan uyruklu 80 mülteci insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Sakarya’da ihbar üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde 7’si kadın, 7’si çocuk olmak üzere 
73 Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Çanakkale Ayvacık’ta 3 günde yapılan denetimlerde toplam 518  göçmen insan kaçakçılarının 
elinden kurtarıldı.

Edirne’de polis tarafından şüphe üzerine arama yapılan iki minibüste, yurt dışına çıkmak 
isteyen Suriyeli 40 sığınmacı  insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Balıkesir Edremit’te Avrupa’ya gitmeye çalışan 158 göçmen durdurulan 5 minibüs içinde 
insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Antalya’nın Kaş açıklarında, Yunanistan’a gitmeye çalışan 23’ü çocuk 57 Suriyeli sığınmacı 
insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı. Göçmenler, ekipler tarafından Kaş Limanı’na getirildi.

Balıkesir Ayvalık’ta Yunanistan’a gitmeye çalışan göçmenlerin botu su aldı, 66 göçmen Sahil 
Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, lastik bot ile Antalya’nın Kaş ilçesinden Yunanistan’ın Meis adasına 
geçmeye çalışan 23’ü çocuk 57 Suriyeli insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Ayvalık ilçesi Sarımsaklı Mahallesinde 21 göç-
meni insan kaçakçılarının elinden kurtardı.

Aydın’ın Didim ilçesinde kıyıya vurmuş ve başı olmayan bir kız çocuğu cesedi bulundu. Tanın-
mayacak halde olan cesedin denizde boğulan bir göçmene ait olabileceği belirtildi.

Edirne’de 205 göçmen 5 insan kaçakçısının elinden kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 24 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı ve 9 insan 
kaçakçısı yakalandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye 
çalışan 66 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Edirne’de jandarma tarafından durdurulan iki araçta Yunanistan’a çıkarılmak istenen 115 
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fickers by the Coast Guard Corvette.

63 Afghan refugees found on a motorised rubber boat in the south of  Behramkale in 
Ayvacık, Çanakkale were saved from human traffickers by the Coast Guard Boat.

55 Syrian refugees found on a rubber boat in the west of  Altınova in Ayvalık, Balıkesir 
were saved from human traffickers by the Coast Guard Boat.

50 Syrian refugees found by a Coast Guard Boat in Didim, Aydın were saved.

12 Pakistani refugees found on a rubber boat by the Coast Guard Boat in Akyarlar, 
Bodrum district of  Muğla were saved.

80 Afghani refugees found on a motorised rubber boat by the Coast Guard Boat on 
Pırlanta beach of  Çeşme in İzmir were saved from human traffickers.

73 Afghan and Pakistani migrants, including 7 women and 7 children, packed on a pas-
senger bus stopped with report in Sakarya were saved from human traffickers.

During three-day inspections in Ayvacık, Çanakkale, 518 migrants were saved from 
human traffickers.

40 Syrian asylum seekers attempting to exit, packed on two minibuses suspiciously 
stopped by the police were saved from human traffickers in Edirne.

158 migrants attempting to head Europe were saved from human traffickers in Edremit, 
Balıkesir.

57 Syrian asylum seekers, including 23 children, attempting to leave for Greece were 
saved offshore to Kaş in Antalya. Teams led migrants to the Port of  Kaş.

Migrants’ boat heading Greece leaks in Ayvalık, Balıkesir. 66 migrants saved by Coast 
Guard Squads.

Coast Guard Command saves 57 Syrians, including 23 children, heading Castellorizo 
Island in Greece on a rubber boat from human traffickers in Kaş district of  Antalya.

Balıkesir police department teams save 21 migrants from human traffickers at Sarımsak-
lı quarter of  Ayvalık district.

A decapitated female body found washed ashore in Didim district of  Aydın. Unidenti-
fied body is presumed to be a drowning migrant.

205 migrants were saved from 5 human traffickers in Edirne.

24 migrants were saved from human trafficker sin Ayvalık district of  Balıkesir, 9 human 
traffickers were caught.

66 migrants attempting to Lesbos Island in Greece on a rubber boat were saved from 
human traffickers by Coast Guard squads at offshore to Ayvacık district of  Çanakkale.
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Suriyeli göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Aydın’ın Didim ilçesinde, karada ve denizde yapılan denetimlerde Yunan adalarına geçme-
ye çalışan Afganistan ve Suriyeli  424 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dikili, Menemen ve Çeşme ilçelerinde düzenlediği 
operasyonlarda, insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 24 zanlı yakalandı. 971 göçmen 
ise kurtarıldı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde Ege Denizi’nden Yunanistan’a geçmek isteyen 128 Suriyeli mül-
teci, düzenlenen iki farklı operasyonla insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İzmir ve Balıkesir’de göçmenleri taşıyan botların batması sonucu 35 göçmen hayatını 
kaybetti.

İzmir’in Dikili ilçesindeki 3 koyda düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 700 sığınmacı 
insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı. Geçişleri organize ettikleri öne sürülen 15 kişi 
gözaltına alındı.

2.3. MART
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Yunanistan’a gitmeye çalışan 35 mülteci insan kaçakçı-
larının elinden kurtarıldı.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde  Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 5  
Afganistan uyruklu göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 göçmen 
insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İzmir’in Dikili ilçesinde Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan, 350 mülteci in-
san kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Afyonkarahisar’da durdurulan bir otobüste 33 Iraklı göçmen insan kaçakçılarının elinden 
kurtarıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yurt dışına 
çıkmaya çalışan 143 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Tekirdağ’da Yunanistan’a geçmek isteyen 22 Suriyeli göçmen, insan kaçakçılarının elin-
den kurtarıldı.

Kırşehir’in Mucur ilçesinde Afgan uyruklu 29 göçmen  insan kaçakçılarının elinden kur-
tarıldı.

İstanbul Boğazı’nda mültecileri taşıyan bot battı. 24 kişinin cesedine ulaşıldı. 12 kişinin 
cesedi ise kayıp.

İZMİR Çeşme’den Yunanistan’ın Sakız Adası’na geçmeye çalışan 22 sığınmacıyı taşıyan 
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115 Syrian migrants attempting to leave for Greece and packed on two vehicles stopped 
by gendarmerie in Edirne were saved from human traffickers.

424 Afghan and Syrian migrants attempting to leave for Greek Islands were saved from 
human traffickers during inspections on land and at sea in Didim district of  Aydın.

24 suspects identified to be involved in human trafficking were caught at operations 
organised by İzmir Provincial Gendarmerie Command teams in Dikili, Menemen, and 
Çeşme. 971 migrants were saved.

128 Syrian refugees attempting to leave for Greece through the Aegean Sea were saved 
from human traffickers in Aliağa district of  İzmir.

35 migrants perished on sinking boats packed with migrants in İzmir and Balıkesir.

Nearly 700 asylum seekers were saved from human traffickers at operations organised 
in 3 bays in Dikili, İzmir. 15 reported to have organised passage and route ways were 
detained.

2.3. MARCH
35 refugees attempting to flee to Greece were saved from human traffickers at Ayvacık 
district of  Çanakkale.

5 Afghan migrants were saved from human traffickers during controls by gendarmerie 
teams at Lapseki district in Çanakkale.

51 migrants including women and children were saved from human traffickers at 
Ayvacık district in Çanakkale.

350 refugees attempting to flee to Lesbos /Greece were saved from human traffickers 
at Dikili district oz İzmir.

33 Iraqi migrants packed on a bus stopped in Afyonkarahisar were saved from human 
traffickers.

143 migrants attempting to flee abroad were saved from human traffickers at an opera-
tion conducted by gendarmerie teams at Kuşadası district of  Aydın.

22 Syrian migrants attempting to trespass Greece at Tekirdağ were saved from human 
traffickers.

29 Afghan migrants were saved from human traffickers at Mucur district of  Kırşehir.

A boat carrying refugees sinks at the Bosporus. 24 dead bodies found. 12 dead bodies 
lost.

A boat carrying 22 refugees attempting to trespass Chios /Greece from Çeşme/İZMİR 
sinks. 4-month Syrian baby dies.
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botun batması sonucu Suriyeli 4 aylık bebek 
hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı 
ekiplerinin denizde yapılan operasyonlarında 
11 bot ve 1 teknede toplam 729 göçmen in-
san kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutan-
lığı ortaklaşa hava destekli operasyonunda 
Dikili’de 8 ayrı koyda 691 göçmen denizden 
botlarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na açıl-
mak üzereyken karada insan kaçakçılarının 
elinden kurtarıldı.

Edirne’de polis ekiplerince şüphe üzerine 
durdurulan 15 kişilik minibüsten aralarında 
kadın ve çocukların da bulunduğu 43 Suriye 
uyruklu mülteci insan kaçakçılarının elinden 
kurtarıldı.

Aydın’ın Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerinde 
gerçekleştirilen jandarmanın gerçekleştirdi-

ği operasyonlarda 181 göçmen, insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 28 göçmen insan kaçak-
çılarının elinden kurtarıldı.

Ege Denizi’nin kuzeyinde Yunanistan’a ulaşmaya çalışan göçmenleri taşıyan bir sürat tekne-
sinin batması sonucunda biri üç aylık kız bebek olmak üzere 5 göçmen boğularak öldü.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunan adalarına geçmeye çalışan 36 Suriyeli mülteci insan 
kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Edirne’de yurt dışına gitmeye çalışan Suriye, Irak, Filistin ve Afganistan uyruklu 57 göçmen 
insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Çeşme’den Yunanistan’ın Sakız Adasına şişme botla gitmeye çalışan 505 sığınmacı, insan 
kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

2.4. NİSAN
İzmir’in Dikili ilçesinde deniz yolu ile yurt dışına gideceği tespit edilen 75 Suriyeli göçmen 
Çiğli’de insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.  

Çanakkale’nin  Ayvacık ilçesinde, Yunanistan’ın  Midilli Adası’na geçmeye çalışırken botları 
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729 migrants packed on 11 boats and 1 vessel were saved from human traffickers at op-
erations successfully conducted by Coast Guard Aegean Sea Regional Command teams.

691 migrants were saved from human traffickers ashore when about to put to see head-
ing Lesbos  in Greece at 8 bays during air supported  operations conducted jointly by 
Coast Guard Aegean Sea Regional Command.

43 Syrian refugees including women and children packed on a 15-seat minibus suspi-
ciously stopped by police were saved from human traffickers in Edirne.

181 migrants were saved from human traffickers at operations conducted by gendar-
merie at Söke and Didim districts of  Aydın.

28 migrants were saved from human traffickers at an operation conducted by gendar-
merie in Kuşadası district of  Aydın.

A speed boat carrying migrants attempting to reach Greece in the north of  Aegean Sea 
sinks, 5 migrants, including a 3-month baby, drown dead.

36 Syrian refugees attempting to reach Greek Islands were saved from human traffick-
ers at Marmaris district of  Muğla.

57 Syrian, Iraqi, Philistine and Afghan migrants attempting to flee abroad were saved 
from human traffickers in Edirne.

505 asylum seekers heading Chios of  Greece from Çeşme on an inflatable boat were 
saved from human traffickers.

2.4. APRIL
75 Syrian migrants informed to depart for abroad by seaway were saved from human 
trafficker sin Çiğli at Dikili district of  İzmir.  

Attempting to flee to Lesbos in Greece on a boat, 11 migrants were saved by Coast 
Guard Command just at the time the boat was leaking at Ayvacık district of  Çanakkale.

157 migrants attempting to flee to Kos Island were saved from human traffickers at 
Bodrum district in Muğla.

23 migrants attempting to flee abroad were saved from human traffickers in Edirne.

30 Pakistani migrants attempting to exit were saved from human traffickers in Edirne.

Çanakkale-based simultaneous operations were organised to 11 locations against mi-
grant trafficking at 4 provinces. 8 human traffickers were caught at the operation, 366 
migrants were saved from human traffickers. 

Migration disaster at Mediterranean. 400 migrants intending to reach Italy from So-
malia, Ethiopia, and Eritrea get their boat overturned. Somalia Ambassador in Egypt 
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su alan 11 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan’ın Kos adasına geçmeye çalışan 157 göçmen 
insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Edirne’de  yurt dışına çıkış yapmak isteyen 23 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurta-
rıldı.

Edirne’de, yurt dışına çıkış yapmak isteyen toplam 30 Pakistan uyruklu göçmen insan 
kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Çanakkale merkezli olmak üzere 4 ilde göçmen kaçakçılığıyla ilgili 11 adrese eş zamanlı 
operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 insan kaçakçısı yakalanırken, 366 göçmen ise 
insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı. 

Akdeniz’de göçmen faciası... Somali, Etiopya ve Eritre’den İtalya’ya gitmek isteyen 400 
göçmenin tekneleri alabora oldu. Somali’nin Mısır Büyükelçisi “400’ü aşkın göçmenin 
öldüğü tahmin ediliyor.” dedi.

İzmir’in Çeşme ilçesinde şişme bot içindeki Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu 45 mülte-
ci, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Edirne’de yurt dışına çıkış yapmaya çalışan biri 1 yaşında bebek, biri 5 yaşında toplam 4 
çocuk 3 yetişkin, olmak üzere 7 Irak uyruklu göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Arkas Denizcilik’e ait M/V Vento Di Bora adlı gemi Mataban Denizi’nde 314 göçmeni 
boğulmaktan kurtardı.

Ege Denizi’nde göçmenleri taşıyan hız teknesinin batması sonucunda 5 göçmen hayatını 
kaybetti.

2.5. MAYIS
Edirne’de sınırı geçmeye çalışan 87 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Libya açıklarında teknelerinin batması so-
nucu 700 göçmenin ölmüş olabileceğini açıkladı.

İçinde 200’e yakın Afrikalı göçmenin bulunduğu tekne Akdeniz’de alabora oldu. Faciada 
denizden 45 ceset çıkarıldı, 135 kişi kurtarıldı.

Kırklareli’nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde Bulgaristan’a çıkış yapmak isteyen 12 
Pakistan ve 11 de Afgan uyruklu olmak üzere 23 göçmen, insan kaçakçılarının elinden 
kurtarıldı.

Didim’de yurt dışına geçmeye çalışan 13 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Libya açıklarında mültecileri taşıyan botun batması sonucu, ilk belirlemelere göre 30 
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reported “Over 400 migrants 
might be dead.”

45 refugees from Afghanistan, 
Iraq and Syria, packed on an in-
flatable boat were saved from hu-
man traffickers by Coast Guard 
teams at Çeşme district of  Izmir.

7 Iraqi migrants, including a 
1-year old baby, 5-year old 4 chil-
dren and 3 adults attempting to 
exit were saved from human traf-
fickers in Edirne.

A vessel named M/V Vento Di 
Bora owned by Arkas Shipping 
saved 314 migrants from drown-
ing at Mataban Sea.

A speed boat that carries migrants sinks at the Aegean Sea, 5 migrants die.

2.5. MAY
87 migrants attempting to cross the border were saved from human traffickers in Edirne.

The UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) reports 70 migrants possibly 
dead due to sinking at Libyan offshore.

Carrying nearly 200 African migrants, the boat is overturned nearby Mediterranean. 45 
dead bodies removed from the sea, 135 saved.

23 migrants, including 12 Pakistani and 11 Afghan nationals attempting to flee to Bul-
garia were saved from human traffickers at İğneada in Demirköy village of  Kırklareli.

13 migrants attempting to flee to abroad were saved from human traffickers in Didim.

The boat carrying refugees sinks at Italian offshore. 30 asylum seekers reported dead 
according to early reports.

The boat carrying refugees sinks at Italian offshore. Italian Naval Forces save 562. 7 
found dead.

20 migrants attempting to flee abroad were saved from human traffickers in Edirne.

44 migrants attempting to flee to Bulgaria were saved from human traffickers in 
Demirköy district of  Kırklareli., 
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sığınmacı yaşamını yitirdi.

İtalya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı. İtalyan Deniz Kuvvetleri ekipleri tarafından 
562 kişi kurtarılırken, 7 kişinin de cesedine ulaşıldı.

Edirne’de yurt dışına çıkış yapmak isteyen 20 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Kırklareli’nin Demirköy İlçesi’nde Bulgaristan’a geçmek isteyen 44 göçmen insan kaçakçıla-
rının elinden kurtarıldı., 

Myanmar’dan kaçan ama hiçbir ülke kabul etmediği için yaklaşık bir haftadır Tayland yakı-
nındaki Andaman Denizi’nin ortasında yaşam mücadelesi veren 350 Arakanlı Müslüman’dan 
10’u açlıktan öldü.

İtalyan ve FRONTEX deniz unsurlarından Peluso gemisinin 342, Merikarhu gemisinin 250, 
Rio Segura gemisinin 173 ve Acquarius gemisinin de 233 göçmeni, 1 günde Akdeniz’in Si-
cilya Kanalı bölgesinde kurtardığı bildirildi.

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada 5 göç-
men insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı. 

2.6. HAZİRAN
Edirne’de, jandarma ekiplerince yurt dışına çıkış yapmak isteyen 15 Pakistan ve 8 Sri Lanka 
uyruklu olmak üzere toplam 23 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Edirne’de park halindeki araçta yapılan aramada yurt dışına çıkmaya hazırlanan 18 Afgan 
göçmen, insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Nijer, aralarında 20 çocuğun da bulunduğu 34 mültecinin Cezayir sınırı yakınlarında, Sahra 
Çölü’nde ölü bulunduğunu duyurdu.

Edirne’de İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen önleyici kolluk devriyeleri es-
nasında yapılan kontrollerde, yurt dışına çıkmaya çalışan 71 göçmen, insan kaçakçılarının 
elinden kurtarıldı.

Edirne’de, yurt dışına çıkmaya çalışan 31 Pakistanlı göçmen, insan kaçakçılarının elinden 
kurtarıldı.

2.7. TEMMUZ
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen Suriyeli 22 
göçmeni, bindikleri fiber tekne batmak üzereyken Sahil Güvenlik ekibi kurtardı.

Tokat’ın Erbaa İlçesi’nde polis ekiplerince otobüste yapılan kontrollerde Afganistan ve Pakis-
tan uyruklu 46 mülteci insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Avrupa’ya gitmek isteyen çoğunluğu Afganistan ve Pakistan 



33

RAPOR NO: 8

REPORT OF 
REFUGEES’ 

DEATH  
CASES

2016

Having run for their lives from Myanmar but accepted by no country, 10 out of  350 
Arakan Muslims starve dead in the middle of  Andaman Sea nearby Thailand where they 
stayed approximately for a week.

Of  Italian and FRONTEX sea factors, 342 migrants from Peluso vessel, 250 from Mer-
ikarhu vessel, 173 from Rio Segura vessel and 233 from Acquarius vessel were reported 
to have been saved in Sicily Canal of  Mediterranean in 1 day.

5 migrants were saved from human traffickers during a search on passenger bus by gen-
darmerie teams in Söke district of  Aydın. 

2.6. JUNE
23 migrants- 15 Pakistani, 8 Sri Lankan - were saved from human traffickers by gendar-
merie teams in Edirne.

18 Afghan migrants packed on a parked car, read for heading abroad were saved from 
human traffickers in Edirne.

Niger reported 34 refugees, including 20 children, dead on Sahara desert nearby Algeria.

71 migrants ready for departure were saved from human traffickers during controls at 
preventive law enforcement payrolls by Provincial Gendarmerie Command in Edirne.

31 Pakistani migrants attempting to flee abroad were saved from human traffickers in 
Edirne.

2.7. JULY
Coast Guard team saved 22 Syrian migrants from their sinking fibre boat in their at-
tempt to flee to the Lesbos Island in Greece from Ayvacık district of  Çanakkale.

46 Afghan and Pakistani refugees were saved from human traffickers during controls 
conducted on the bus by police forces in Erbaa district in Tokat.

70 migrants, majority of  whom was from Afghanistan and Pakistan attempting to flee to 
Europe, were saved from human traffickers in Manavgat district of  Antalya.

51 migrants attempting to flee to Kos Island were saved from human traffickers in 
Bodrum district of  Muğla.

14 migrants ready to leave for abroad were saved from human traffickers during inspec-
tions by the gendarmerie in Kuşadasi district of  Aydın.

A boat carrying 11 migrants to Lesbos Island from Turkey sinks at the Aegean Sea. 11 
migrants die in the accident.

47 Syrian, Afghan and Pakistan migrants were saved from human traffickers at an oper-
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uyruklu 70 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yunanistan’ın Kos Adası’na kaçmak isteyen 51 göçmen 
denizin ortasında insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında 
yurt dışına çıkmaya hazırlanan 14 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Türkiye’den Midilli adasına göçmenleri taşıyan ve içinde 11 kişinin olduğu bot Ege Deni-
zi’nde battı. Kazada 11 göçmen hayatını kaybetti.

Kırklareli’nde ekiplerce düzenlenen operasyonda, Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu 
47 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

2.8. AĞUSTOS
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde iki otobüste 107 göçmen insan kaçakçılarının elinden 
kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 45 göçmen 
insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Avrupa’ya geçmeye çalışan 576 mülteci İtalyan donanması tarafından Akdeniz sularında 
müdahale edilerek Sirio adlı donanma gemisine alındı.

Libya açıklarında 347 mülteci de Siem Pilot isimli bir Norveç gemisi tarafından alabora 
olmak üzereyken kurtarılarak Messina’ya getirildi.

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Sakız Adası’na geçmeye çalışan 99 göçmen insan ka-
çakçılarının elinden kurtarıldı.

Çanakkale’de, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan Irak uyruklu 13 kişi göç-
men insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adasına geçmek isteyen 239 
göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Ayvacık ilçesinde şişme bot ile Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 51 göçmen 
insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Çeşme’den Sakız Adası’na gitmeye çalışan 68 göçmen insan kaçakçılarının elinden kur-
tarıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına çıkmaya çalışan 158 göçmen in-
san kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İzmir otoyolunda kontrol yapan polis ekibince durdurulan, önünde bayrak asılı 17 kişilik 
minibüsün içinde, Pakistan uyruklu 25 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.
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ation organised by the teams in Kırklareli.

2.8. AUGUST
107 migrants packed on two busses saved from human traffickers at Bayramic district 
of  Çanakkale.

45 migrants attempting to arrive in Lesbos /Greece from Ayvalık district of  Balıkesir 
saved from human traffickers.

Italian navy interferes with 576 refugees attempting to arrive in Europe, leading the 
refugees to Sirio naval ship.

At Libyan offshore, 347 refugees saved before being overturned by a Norwegian vessel 
‘Siem Pilot’, and brought to Messina.

99 migrants attempting to flee Chios at the offshore of  Çeşme/Izmir were saved from 
human traffickers.

13 Iraqi migrants attempting to flee to Lesbos /Greece at Çanakkale were saved from 
human traffickers.

239 migrants attempting to flee to Kos Island/Greece at Bodrum district of  Muğla 
province were saved from human traffickers.

51 migrants attempting to flee to Lesbos /Greece on an inflatable boat at Ayvacık dis-
trict were saved from human traffickers.

68 migrants attempting to flee to Chios from Çeşme were saved from human traffickers.

Kırklareli provincial gendarmerie command squads saved 158 migrants attempting to 
flee abroad.

25 Pakistani migrants packed on a 17-seat minibus, suspiciously stopped by control 
police on Izmir highway were saved from human traffickers.

95 Pakistan and Afghan migrants attempting to flee to İstanköy from Bodrum were 
saved from human traffickers by coastguard teams.

Coastguard teams saved 22 Syrians attempting to flee to Lesbos /Greece from a sinking 
boat.

2.9. SEPTEMBER
48 migrants including women and children were saved from human traffickers by coast 
guard squads at the offshore in Kuşadası district of  Aydın.

63 migrants intending to go to Lesbos /Greece were saved from human traffickers in 
Balıkesir.
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Bodrum’dan İstanköy’e gitmeye çalışan 95 Pakistan ve Afganistan uyruklu mülteci sahil 
güvenlik ekiplerince insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 22 Suriyeliyi batmak 
üzere olan tekneden kurtardı.

2.9. EYLÜL
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında sahil güvenlik tarafından, aralarında kadın ve çocukların 
da  bulunduğu 48 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Balıkesir’den Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 63 göçmen insan kaçakçılarının 
elinden kurtarıldı.

Mültecileri taşıyan bot, Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında battı. Olayda 7 göçmen hayatını 
kaybetti.

Mersin’in Aydıncık İlçesi sahilinden tekne ile umuda yolculuğa çıkan, aralarında çocukların 
da bulunduğu 114 Suriyeli göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Midilli’ye gitmek isteyen 40 göçmen, sahil güvenlik ekiple-
rince insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Bandırma’da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonla Yunanistan’a geçmek 
üzere olan 134 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Midilli’ye gitmek isteyen 27 göçmen, sahil güvenlik ekiple-
rince insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.  

Libya açıklarında batmak üzere olan lastik bot içerisindeki 20’si kadın, üçü bebek 132 göçmen, 
‘Purki’ isimli kuru yük gemisinin Türk personeli tarafından son anda kurtarıldı.

Mısır’ın kuzeyinde Akdeniz açıklarındayken içindeki yaklaşık 600 göçmenle batan teknede 
170 göçmen hayatını kaybetti, 350 göçmen ise kurtarıldı.

Bodrum’dan Yunanistan’ın İstanköy Adası’na geçmeye çalışan Pakistanlı 54 göçmen insan 
kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Sivrice sahilinden şişme bota binerek Yunanistan’ın Midilli 
adasına geçmek için denize açılan Afganistan, Pakistan ve Nepal uyruklu 61 göçmen insan 
kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Bodrum’dan Yunanistan’ın Kos adasına gitmek isteyen 42 göçmen bota binerken polis ekip-
lerince insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Ayvacık’tan Yunanistan’a gitmeye çalışan 17’si çocuk 58 mülteci sahil güvenlik ekiplerince 
insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İzmir’in Dikili ilçesi Bademli Mahallesinden lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geç-
meye çalıştıkları tespit edilen 37 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince insan kaçakçılarının 
elinden kurtarıldı.
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A boat packed with refugees sinks at the offshore in Bodrum district of  Muğla. 7 mi-
grants died.

114 Syrian migrants, including children, that set sail on a journey to hope from Aydıncık 
district of  Mersin were saved from human traffickers.

40 migrants attempting to flee to Lesbos from Ayvacık district of  Çanakkale were saved 
from human traffickers by coast guard squads.

134 migrants attempting to flee to Greece were saved from human traffickers in an op-
eration successfully conducted by coast guard squads in Bandırma.

27 migrants attempting to flee to Lesbos from Ayvacık district of  Çanakkale were saved 
from human traffickers by coast guard squads.  

132 migrants, 20 of  whom were women and three babies- packed on a rubber boat 
sinking at Libyan offshore were saved by the Turkish crew of  dry cargo vessel named 
‘Purki’.

170 migrants died and 350 were saved on a sinking boat carrying nearly 600 migrants at 
Aegean offshore in the north of  Egypt.

54 Pakistani migrants attempting to flee to İstanköy Island /Greece were saved from 
human traffickers in Bodrum.

61 Afghani, Pakistani and Nepali migrants getting on an inflatable boat in an attempt to 
flee to Lesbos /Greece from Sivrice in Ayvacık district of  Çanakkale were saved from 
human traffickers.

42 migrants attempting to flee to Kos Island/Greece from Bodrum were saved from 
human traffickers by police just when getting onboard.

58 refugees- 18 of  whom were children- attempting to flee to Greece from Ayvacık 
were saved from human traffickers.

37 refugees reported to attempt to flee to Lesbos /Greece on a rubber boat from 
Bademli Borough of  Dikili district in Izmir were saved from human traffickers by coast 
guard squads.

161 Syrian, Eritrean, Afghan and Iraqi migrants setting sail foe a journey to hope on 3 
boats were saved from human traffickers by coast guard squads.

50 migrants attempting to flee to Greece from Ayvacık district of  Çanakkale were saved 
from human traffickers.

For the last one week, 534 migrants attempting to flee abroad were saved from human 
traffickers by border units in Edirne.

265 migrants were saved from human traffickers within the scope of  Action Plan for 
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3 ayrı botla umut yolculuğuna çıkan 161 Suriye, Eritre, Afganistan ve Irak uyruklu göç-
men Sahil Güvenlik ekiplerince insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 50 göç-
men insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Edirne’de sınır birliklerince son bir hafta içerisinde yurt dışına çıkış yapmak isteyen 
toplam 534 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele 
Eylem Planı kapsamında toplam 265 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinde, sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda 
25 kişilik lastik bot içinde Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 12 ülkeye 
mensup 65 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İzmir ve Muğla’dan Yunanistan’a geçmeye çalışan toplam 74 göçmen Sahil Güvenlik 
ekiplerince insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Manavgat’ta balıkçı teknesiyle denize açılan çoğunluğu Pakistanlı olmak üzere 58  göç-
men insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İtalyan Sahil Güvenlik ekipleri yaptığı büyük operasyonlarla 14 bine yakın mülteci kurtardı.

Mısır’ın Akdeniz sahillerinde içinde 600 göçmeni taşıyan bir teknenin batması sonucu 450 
kişinin kaybolduğu bildirildi. 30 kişinin cesedine ulaşıldı. 21 Eylül 2016 

2.10. EKİM
Ege Denizi’nde, Yunanistan’a geçmek isteyen 15 göçmen insan kaçakçılarının elinden 
kurtarıldı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde Yunanistan adalarına gitmeye çalışan 33 Afganistan uyruklu 
göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi’nde Yunanistan’a geçmeye çalışan Pakistan uyruklu 5 
göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İzmir’in Menderes ilçesinde Yunanistan’a geçmeye çalışan 100 göçmen insan kaçak-
çılarının elinden kurtarıldı.

Romanya’da Macaristan’a geçmeye çalışan 4’ü Türk 12 göçmen kurtarıldı.

Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı. 90 göçmen hayatını kaybetti. Libyalı 
yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sadece 29 kişinin kurtarılabildiği ifade edildi.

İtalyan Rainews kanalının haberine göre, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütüne (MSF) ait 
Bourbon Argos gemisiyle gerçekleştirilen operasyonda, Libya’nın 26 mil açığında göçmen-
lerin bulunduğu iki bottaki 246 göçmen kurtarıldı. Botlarda 25 göçmenin cesedine ulaşıldı.

Kırklareli’den Bulgaristan’a geçmeye çalışan 31 Afganistan uyruklu göçmen insan ka-
çakçılarının elinden kurtarıldı.
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Fighting Migrant Smuggling Fight Action by Kırklareli Provincial Gendarmerie teams.

65 migrants from 12 countries packed on 25-person rubber boat intending to flee to 
Lesbos in Greece were saved from human traffickers at an operation successfully con-
ducted by coast guard squads on the offshore to Ayvacık district of  Çanakkale.

74 migrants intending to flee to Greece from İzmir and Muğla were saved from human 
traffickers by coast guard squads.

58 migrants, majority of  whom were from Pakistani, put to see on a fishing boat were 
saved from human traffickers at Manavgat.

Nearly 14 thousand refugees were saved at comprehensive operations by Italian coast 
guard teams.

It has been reported that in the Mediterranean coasts of  Egypt, some 450 people have 
disappeared, resulting in the sinking of  a ship carrying 600 immigrants. 30 people were 
found dead. September 21, 2016

2.10. OCTOBER
15 migrants attempting to flee to Greece were saved from the human traffickers on the 
Aegean Sea.

33 Afghan migrants attempting to flee to Greece Islands at Çeşme district in Izmir were 
saved from the human traffickers.

5 Pakistani migrants attempting to flee to Greece at Güzelçamlı quarter of  Kuşadası 
were saved from the human traffickers.

100 migrants attempting to flee to Greece at Menderes district in Izmir were saved from 
the human traffickers.

12 migrants- 4 of  whom were Turks- attempting to flee to Hungary from Romania were 
saved.

Migrants’ boat sinks at Libyan waters. 90 migrants die. Libyan authorities reported that 
only 29 could be saved.

According to Italian Rainews channel, 246 migrants packed on two boats at 26 miles 
offshore in Libya were saved in an operation with a vessel named Bourbon Argos by 
Doctors Without Borders (MSF). 25 migrants’ dead body were found on the boats.

312 Afghan migrants attempting to flee to Bulgaria from Kırklareli were saved from 
human traffickers.

86 migrants attempting to flee abroad were saved from traffickers by gendarmerie teams 
in Edirne.
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Yurt dışına çıkmaya çalışan 86 göçmen, jandarma ekipleri tarafından Edirne’de insan ka-
çakçılarının elinden kurtarıldı.

Aydın Kuşadası Körfezi’nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 42 göç-
men insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Kırklareli’nden Bulgaristan’a geçmeye çalışan 17 göçmen insan kaçakçılarının elinden kur-
tarıldı.

Mersin’in Aydıncık ilçesinde, tekneyle yurt dışına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 101 göç-
men insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan’a gitmeye çalışan Suriye uyruklu 16 göçmen insan 
kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İzmir’in Çeşme ilçesinden yatla İtalya’ya geçmeye çalışan 51 sığınmacı, Sahil Güvenlik 
ekipleri tarafından insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçe sahilinden Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek için lastik botla 
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42 migrants were saved from human traffickers at an operation successfully conducted 
by coast guard squads at Kuşadası Bay in Aydın.

17 attempting to flee to Bulgaria were saved from human traffickers in Kırklareli.

101 Syrian migrants attempting to flee abroad on a boat were saved from human traf-
fickers in Aydıncık district of  Mersin.

16 Syrian migrants attempting to flee to Greece were saved from human traffickers in 
Kuşadası district of  Aydın.

51 refugees attempting to flee to Italy on a yacht in Çeşme district of  Izmir were saved 
from human traffickers by coast guard squads.

30 migrants putting to sea on a rubber boat in an attempt to flee to Lesbos /Greece 
were saved from human traffickers at Ayvacık district of  Çanakkale.

48 foreign migrants, with women and children, attempting to glee to Lesbos/Greece 
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denize açılan 30 göçmen insan kaçakçıklarının elinden kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesinde, lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye ça-
lışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 48 göçmen, Sahil 
Güvenlik tarafından insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Fethiye’nin Göcek Mahallesi sahilinden tekneyle Yunanistan’a geçmeye çalışan 59 göç-
men insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Mersin’den Kıbrıs Rum kesimine geçmeye çalışan 100 göçmen insan kaçakçılarının elin-
den kurtarıldı.

Bodrum’un Akyarlar Mahallesi sahilinden lastik botla Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Ada-
sı’na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 58 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince insan ka-
çakçılarının elinden kurtarıldı.

İzmir’in Çeşme ilçesinden, Yunanistan’ın Sakız Adası’na kaçmaya çalışan 47 sığınmacı, 
Sahil Güvenlik ekiplerince insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Edirne’de, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yurtdışına çıkış yapmak 
isteyen toplam 55 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Almanya’ya gitmek isteyen çoğunluğu çocuk, 31 Irak 
uyruklu göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Edirne’de, jandarma ekiplerince durdurulan bir TIR dorsesi içerisinde, yurt dışına çıkış 
yapmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 13 göç-
men insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde 4 ayrı operasyonda, yurtdışına çıkmak isteyen 202 mülteci in-
san kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Maden Adası’nda sahil güvenlik tarafından yabancı 
uyruklu 25 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İtalyan Sahil Güvenliği, 48 saatte Kuzey Afrika’dan Sicilya Adası’na gelmek üzere yola çı-
kan 10 binden fazla göçmeni kurtardı. Operasyonlar sırasında 28 göçmenin de cesedine 
ulaşıldı.

İzmir’in Dikili ilçesinde lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan, içinde 
kadın ve çocuklarında bulunduğu 71 Afganlı göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince insan 
kaçakçıklarının elinden kurtarıldı.

Antalya’nın Kaş İlçesi açıklarında botla Yunanistan’ın Meis Adası’na geçmeye çalışan 
12’si çocuk 27 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

2.11. KASIM
EDİRNE’de jandarma ekipleri, yurtdışına geçmek isteyen 165 göçmen insan kaçakçıları-
nın elinden kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli Adasına geçmek için lastik 
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were saved from human traffickers by the coast guard squads in Ayvacık district of 
Çanakkale.

59 migrants attempting to flee to Greece on a boat e saved from human traffickers at 
Göcek quarter of  Fethiye.

100 migrants attempting to flee to Southern Greek from Mersin were saved from hu-
man traffickers.

58 foreign migrants attempting to flee to Kos Island (İstanköy) on a rubber boat were 
saved from human traffickers by the coast guard squads in Akyarlar quarter of  Bodrum.

47 refugees attempting to flee to Chios /Greece were saved from human traffickers by 
the coast guard squads in Çeşme district of  Izmir.

55 migrants intending to flee abroad were saved from human traffickers by gendarmerie 
teams in Edirne.

31 Iraqi migrants, majority of  whom were children, intending to go to Germany were 
saved from human traffickers at Manavgat district of  Antalya.

12 Afghan migrants, including women and children packed on an articulated lorry truck 
bed, intending to flee abroad were saved from human traffickers by gendarmerie teams 
in Edirne.

202 refugees intending to flee abroad were saved from human traffickers at 4 operations 
severally conducted in Çeşme district of  Izmir.

25 foreign migrants were saved from human traffickers by coast guard squads at the 
offshore of  Madden Island in Ayvalık district of  Balıkesir.

Italian coast guard squad saved over 10 thousand migrants departing from North Africa to 
human traffickers in 48 hours. 28 migrants’ dead bodies were found during the operations.

71 Afghan migrants, including women and children, attempting to reach Lesbos /
Greece on a rubber boat were saved from human traffickers by coast guard squads at 
Dikili district in Izmir.

27 migrants- 12 of  whom were children- attempting to reach Meis Island of  Greece 
on a boat were saved from human traffickers at the offshore of  Kaş district in Antalya.

2.11. NOVEMBER
Gendarmerie teams in EDİRNE saved 165 migrants intending to flee abroad from 
human traffickers.
64 migrants put to sea on a rubber boat heading Lesbos from Ayvacık district of  Çanak-
kale were saved from human traffickers at an operation conducted by coast guard squads.
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bot ile denize açılan 64 göçmen, sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonla insan kaçak-
çılarının elinden kurtarıldı.

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’da sahil güvenlik ekiplerinin helikopter desteğiyle gerçekleş-
tirdiği operasyonda 33 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 21 göçmenin bindiği lastik bot 
fırtınada battı, mülteciler son anda kurtarıldı.

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’da sahil güvenlik ekiplerinin helikopter desteğiyle gerçekleş-
tirdiği operasyonda 33 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın Kos Adası’na gitmek isteyen mültecileri taşıyan 
tekne karaya oturdu. Tekneyi inceleyen Sahil Güvenlik ekipleri 88 göçmeni kurtardı.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde Ege Denizinden Yunanistan’a kaçmaya hazırlanan 34 göçmen 
insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İzmir’in Urla ilçesinde jandarma ekipleri, 80 göçmeni insan kaçakçılarının elinden kurtardı.

Didim’den umut yolculuğuna çıkan 13 kişinin bulunduğu fiber tekne, olumsuz hava şartları 
yüzünden battı. 2’si kadın 6 göçmen yaşamını yitirirken, 4 göçmen sağ kurtarıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denize açılan 33 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 
kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek için lastik bot ile 
denize açılan 46 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İzmir’den yüklenen ve Fransa üzerinden Barcelona’ya giden bir tır konteynerinde 10 göç-
men insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Kırklareli’nin Demirköy ilçesi Sislioba köyünde Bulgaristan’a kaçmak isteyen 80 göçmen 
insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 23 Kongo’lu 
göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Antalya’da İtalya’ya gitmek için bekleyen 253 göçmen, insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi yakınlarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin ’Dur’ ihtarına uymadığı için 
operasyon düzenlenen gemiden 370 göçmeni insan kaçakçılarının elinden kurtardı.

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında, Yunanistan’ın Midilli adasına gitmeye çalışan 
motor yatta 181 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yurt dışına gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 47 göç-
men insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Muğla’nın Milas ilçesinde Yunan adalarına geçmeye çalışan 72 göçmen insan kaçakçıları-
nın elinden kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı ekipler, Hatay’ın Samandağ ilçesinden 
KKTC’ye gitmek isteyen 40’ı çocuk 100 Suriyeli göçmeni Akdeniz açıklarında insan kaçak-
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33 migrants were saved from human traffickers at an operation conducted by coast 
guard squads with helicopter support at Güzelçamlı of  Kuşadası.
Rubber boat carrying 21 migrants attempting to flee abroad from Kuşadası /Aydın 
sinks in storm, migrants saved at the last moment.
33 migrants were saved from human traffickers at an operation conducted by coast 
guard squads with helicopter support at Güzelçamlı of  Kuşadası.
Boat carrying migrants attempting to go to Kos Island from Greece at Bodrum/Muğla 
went aground. Coast guard squads saved 88 migrants.
34 migrants making preparations to flee to Greece from Aegean Sea were saved from 
human traffickers at Gaziemir district of  İzmir.
Gendarmerie teams at Urla district of  İzmir saved 80 migrants from human traffickers.
Fibre boat carrying 13 people to their journey to hope from Didim sinks. 6 migrants, 2 
of  whom were women died, 4 migrants were saved.
33 migrants put to sea at Kuşadası district of  Aydın were saved by coast guard squads.
46 migrants put to sea on a rubber boat heading Lesbos /Greece from Ayvacık district 
of  Çanakkale were saved from human traffickers.
19 migrants packed on an articulated lorry container loaded in İzmir and heading Bar-
celona through France were saved from human traffickers.
80 migrants intending to flee to Greece were saved from human traffickers at Sislioba 
village, Demirköy district in Kırklareli.
23 Congolese migrants intending to flee to Lesbos /Greece from Ayvalık district of 
Balıkesir were saved from human traffickers.
253 migrants waiting in Antalya for departure for Italy were saved from human traffickers.
370 migrants were saved from human traffickers at an operation against a vessel that 
did not follow ‘Stop’ order of  coast guard squads nearby Eceabat district of  Çanakkale.
181 migrants attempting to go to Lesbos &Greece at the offshore of  Bozcaada district 
of  Çanakkale were saved from human traffickers.
47 Afghan migrants attempting to flee to abroad at the offshore of  Kuşadası district in 
Aydın were saved from human traffickers.
72 migrants attempting to flee to Greek Islands were saved from human traffickers at 
Milas district in Muğla.
Coast Guard Mediterranean Regional Command teams saved from human traffickers 
100 Syrian migrants- 40 of  whom were children- attempting to flee to TRNC from 
Samandağ district of  Hatay.
The UN High Commissioner for Refugees announced that 239 asylum seekers lost their 
lives on two ships sinking in the Libyan openings. November 3, 2016
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çılarının elinden kurtardı.

Göçmen örgütleri, son bir buçuk günde meydana gelen tekne felaketlerinde 
340 sığınmacının öldüğünü veya kaybolduğunu duyurdu. - 17 Kasım 2016 

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Libya açıklarında batan iki gemide 239 
sığınmacının hayatını kaybettiğini açıkladı. 03 Kasım 2016

Akdeniz’de göçmen geçişlerinin en sık görüldüğü güzergah olan Libya ile İtal-
ya arasındaki Sicilya Kanalı olarak adlandırılan bölgede yeni bir göçmen tra-
jedisi yaşandı. Kurtarma operasyonunda denizden 27 kişi sağ kurtarılırken,7 
kişinin cesedine ulaşıldı. İçinde 130 kişinin bulunduğu belirtilen teknedeki 
yaklaşık 96 kişi kayıp. 17/11/2016

2.12. ARALIK
İzmir’in Bayraklı ve Konak ilçesindeki operasyonda 51 göçmen, insan kaçak-
çılarının elinden kurtarıldı.

Yurt dışına gitmek amacıyla Çığlık Koyu sahilinde tekneye binmek isterken 
jandarma ekiplerince 260 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir evde Afganistan uyruklu 17 göçmen insan 
kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Fethiye ve Manavgat ilçelerinde yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 
348 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Saç tekne ile Yunan adalarına ulaşmak istediler. Sahil Güvenlik ekiplerince 
durdurulan teknede 148 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde, Yunanistan’a ait İstanköy Adası’na geçmeye 
çalışan Pakistan uyruklu 11 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.
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Immigrant organizations have announced that 340 asylum-seekers have died or are 
missing in boat disasters that have taken place in the past half-day. - November 17, 2016
A new immigrant tragedy was experienced in the region called Sicilian Canal between 
Libya and Italy, which is the most frequent route for immigrant passages in the Medi-
terranean. In the rescue operation, 27 people were rescued right from the sea while 7 
bodies were recovered. Approximately 96 people were missing on the boat where 130 
people were found. November 17, 2016

2.12. DECEMBER
51 migrants were saved from human traffickers at Bayraklı and Konay districts in Izmir.
260 migrants were saved from human traffickers just at the time they go aboard at Çığlık 
Koyu Bay for fleeing abroad.
17 Afghan migrants were saved from human traffickers at Alaplı district of  Zonguldak.
348 Syrian migrants attempting to flee at Fethiye and Manavgat districts were saved 
from human traffickers.
Attempting to flee to Greek Islands on a commercial boat that was stopped by coast-
guard teams, 148 migrants were saved from human traffickers.
11 Pakistani migrants attempting to flee to İstanköy Island/Greece at Bodrum district 
of  Muğla were saved from human traffickers.
150 Syrian and Afghan migrants including women and children were saved from human 
traffickers in Burdur.
44 migrants reported to make preparations to flee to Lesbos /Greece from Ayvacık 
district of  Çanakkale were saved from human traffickers.
88 Syrian migrants, 41 of  who were children, abroad on a vessel named ‘Lort’ from 
Manavgat to Cyprus were saved from human traffickers.
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Burdur’da Suriye ve Afganistan uyruklu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 
150 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş hazırlığında ol-
dukları belirlenen 44 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Manavgat’tan Kıbrıs’a gitmek üzere ‘Lort’ isimli tekneyle yola çıkan 41’i çocuk olmak 
üzere 88 Suriyeli, göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Maden Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı 4’ü çocuk 5 göçmen hayatını 
kaybetti. 8 göçmen ise donmak üzereyken kurtarıldı.

Kuzey Ege’de devriye gezen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler Yunanistan’ın 
Midilli Adasına geçmek isteyen 37 göçmeni insan kaçakçılarının elinden kurtardı.

Edirne’de yurt dışına çıkmaya çalışan 51 göçmen kurtarıldı.

Hırvatistan’ın güneyindeki Novska şehri yakınlarında ülkeye girmeye çalışan 67 göçmene 
rastlandı ve aralarından 35 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Burdur’un Çavdır ilçesinde yurtdışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen farklı uyruklarda 
150 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Edirne’de yurt dışına çıkmak isteyen 83 göçmen jandarma ekiplerince insan kaçakçıla-
rının elinden kurtarıldı.

Ayvacık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 53 göçmen insan 
kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Aydın’ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde yurt dışına gitmek isteyen Suriye uyruklu 28 
göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İzmir’in Menderes İlçesi’nde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Yunanis-
tan’ın Sisam Adası’na geçmek için hazırlık yaptığı belirlenen toplam 58 göçmen insan 
kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde, Yunanistan’ın Sakız Adası’na gitmeye çalışan 17’si çocuk, 53 
göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Darıca’da 4 katlı bir apartmana yerleştirilen Pakistan uyruklu 93 göçmen insan kaçak-
çılarının elinden kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, denizin ortasında bir lastik botta 53 göçmen kurtarıldı.

Çeşme ilçesindeki denetimlerde, Yunan adasına geçmeye çalışan 115 göçmen insan 
kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Reuters’ın haberine göre İtalya ve Libya arasında batan iki teknede 100 kişinin öldüğü 
sanılıyor. Aralık 22. 2016
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The boat packed with migrants sinks at Madden Island. 5 migrants- 4 of  whom are 
children- die. 8 saved on the verge of  freezing.
Squads of  coastal guard Command patrolling at North Aegean saved 37 migrants at-
tempting to flee to Lesbos/Greece from human traffickers.
51 migrants attempting to flee abroad were saved in Edirne.
67 migrants attempting to enter the city nearby Novska in the south of  Croatia were 
found, 35 of  them were reported to be hospitalised.
150 migrants from different nationalities reported to flee to abroad at Çavdır district of 
Burdur were saved from human traffickers.
83 migrants attempting to flee abroad in Edirne were saved from human traffickers by 
gendarme.
53 migrants attempting to flee to Lesbos/Greece at Ayvacık district were saved from 
human traffickers.
28 Syrians migrants attempting to flee to abroad at Söke and Kuşadası districts in Aydın 
were saved from human traffickers.
At an operation by gendarme in Menderes districts in the province of  Izmir, 58 mi-
grants repeated to make preparations for fleeing to Samos Island in Greece were saved 
from human traffickers.
53 migrants- 17 of  whom were children- attempting to flee to Chios in Greece at Çeşme 
district in Izmir were saved from human traffickers by coastguard teams.
93 Pakistani migrants put to a 4-storey building in Darıca were saved from human traf-
fickers.
53 migrants packed on a rubber boat in the middle of  the sea at Ayvacık/Çanakkale 
were saved.
115 migrants attempting to flee to Greece Island were saved during inspections in 
Çeşme district.
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3.  MÜLTECİ ÖLÜMLERİNİN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK İÇİN  
YAPILMASI GEREKENLER

II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da başlayan, Filistin’in işgaliyle ivme kazanan ve 
2011 yılında Suriye’deki iç savaşla birlikte büyük bir faciaya dönüşen mülteci sorunu 
ve mülteci ölümlerinin önüne geçebilmek için tüm dünya ülkelerinin yöneticilerinin 
üzerine büyük sorumluluklar düşmektedir.

3.1. Göçmenlerin Geldikleri Ülkelerdeki Diktatörlük Rejimleri 
Desteklenmemelidir

Dünya genelindeki mülteci sayısının İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en yüksek ra-
kama ulaştığı bir dönemdeyiz. Dünyanın her yerinde koşulların daha iyi olduğu düşü-
nülen bölgelere göç ve mülteci akını sürmekte. Günümüzde göç akınlarının en tehli-
keli güzergâhı Akdeniz. Bu rotayı tercih eden insanların büyük bir kısmı ise ekonomik 
nedenlerle ülkesini terk eden göçmenler değil, iç savaş, baskı, işkence vb. sebeplerle 
kendisi ve ailesinin hayatı tehlikede olduğu için ülkesini terk eden mültecilerdir. Suriye, 
Eritre, Somali ve Afganistan gibi ülkelerdeki iç karışıklıklar ve baskılar sona ermediği 
sürece insanlar hayatları pahasına yola çıkacaklar. Bu insanlar ölüm tehlikesini göze 
alarak “kurtuluş” umuduyla yola çıkmaktadırlar.

Ancak en azından gitmek istedikleri ülkelerde yaşam için bir umutları var. Ne yazık ki, 
Avrupa Birliği’nin ortak bir mülteci politikası geliştirmekten çok uzakta olduğu gözlem-
lenmektedir, Çatışmaların yaşandığı bölgelerde halkların iradelerine uygun devlet anla-
yışı tahsis edilmediği sürece bu sorunun devam edeceği açıktır. Başta Batı olmak üzere 
uluslararası kamuoyu kısa vadede mülteciler için güvenli seyahat rotalarının önünü 
açarak vize koşullarını kolaylaştırmalı, kitlesel göçü kaldırabilecek düzeyde kotalar be-
lirlemeli, mültecilere temel haklarını sağlamalıdır. Uzun vadede ise göçe kaynaklık eden 
sebeplerin sona erdirilmesi için etkin bir politika yürütmelidir. Özellikle İslam coğrafya-
sında terör estiren diktatörler desteklenmemeli ve bölge halklarının iradeleri göz önün-
de bulundurularak politikalar geliştirilmelidir. 

Dünyada şu anda halihazırda 60 milyon mülteci bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. 
Bu gerilimlerin yaşandığı bölgelerde bölge halkının beklentilerine uygun devlet model-
leri tesis edilmedikçe, yerel aktörlerin, sivil toplumun mobilize edilmeleri söz konusu 
olmadıkça, dünya bu krizleri yaşamaya devem edeceğe benziyor. Dünya liderlerinin bu 
sorunu bölgesel bir sorun olarak görmemeleri, sorunun bir dünya sorunu olduğunu 
kabul ederek adımlar atmaları gerekmektedir.

Tam bu noktadan hareketle bizce bu kriz, demokratik bir toplum oldukları iddiasında 
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3. MEASURES FOR PREVENTING IMMIGRANT FATALITIES

The leaders of  all nations of  the world have to make their best to solve immigrant 
problem and fatalities that have turned out to be huge calamity after civil war in Syria, 
after its emergence in Europe during World War II and accelerated upon occupation of 
Palestine. 
According to Reuters reports, 100 people are believed to have died on two of  the sink-
ing lines between Italy and Libya. December 22, 2016

3.1. Stop Supporting Dictatorial Regimes in Origin Countries of 
Refugees 

We are in an epoch where the number of  refugees in the world as a whole is the highest 
ever since World War II. The migration and immigrants flow to the regions considered 
as providing better living conditions under progress. Today, the most dangerous route 
of  migration is the Mediterranean. Majority of  the people preferring this route aren’t 
those who sailed for migration for the economic motivations. They left their countries 
only because they feel their lives threatened due to civil war, oppression, torture, etc. 
The people will take the road at the risk of  their lives unless the internal disturbances in 
the countries like Syria, Eritrea, Somali, Afghanistan end. The drive for these people to 
dare to leave their countries for the purpose of  their “salvations”.  

They look after the hope they consider to find in the countries they wanted to go. Un-
fortunately, it is likely that European Union falls short in establishing a common migra-
tion policy. It is clear that the problem will persist, unless a notion of  a state commen-
surate to the peoples will is adopted and established within the countries with internal 
confrontations. The prerequisites should be made suitable to open the migration quotes 
commensurate to cope with the mass migration and the immigrants should be provid-
ed with basic human rights within international public media and western countries in 
particular. Genuine policies should be adopted at the long term to solve the disputes 
that give rise to migration. In particular, dicta regimes terrorizing the Islam geography 
should not be backed in the light of  the will of  the people in the region.   

Mention must be made on 60 million immigrants in the world for the time being. It 
seems that the world will continue to witness such crisis unless the regime models for 
the region suited to the expectations of  the regional people and the local actors and civil 
society are mobilized.  The world leaders should stop looking the migration problem re-
lated to specific region(s) only and take step by considering it as a world-wide dilemma. 

Right after that point, the Western people is under a genuine test, should they prove to 
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bulunan Batı halkları için de ciddi bir sınav niteliği taşımaktadır. Avrupa’daki 
STK’ların büyüyen bu mülteci sorununun çözümü için üzerlerine düşen büyük 
bir sorumluluğu bulunmaktadır. Avrupa Birliği kamuoyunun, sivil toplumun, 
devletleri üzerindeki baskıyı arttırması ve mümkün olduğunca fazla sayıda 
mülteciyi kendi ülkelerine kabul etme konusunda ciddi girişimlerde bulun-
maları gerekmektedir. Bu girişimler gelecekte daha da büyüyeceği öngörülen 
medeniyetler çatışmasının önüne geçmede ciddi bir adım olacaktır. 

3.2. Göçmenlere Mültecilik Hakkı Tanınmalıdır
Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika’dan, Avrupa’ya doğru yaşanan göçlerin en te-
mel sebebinin savaşlar olduğu açıktır. Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılı 
öncesinde çok az sayıda Suriyelinin sığınmak için aileleriyle birlikte tekne yo-
luyla Avrupa kıyılarına hareket ettiği bilinmektedir. Bu durum Ortadoğu’dan 
Avrupa’ya doğru yaşanan göçlerin temel sebebinin “can güvenliği” olduğu, 
“daha iyi bir yaşam” talebinin ise ikinci sırada geldiğini göstermektedir.

Aynı şekilde Kuzey Afrika kıyılarından Avrupa kıyılarına doğru yaşanan göç-
lerde de Libyalıların birinci sırayı alması, ülkede yaşanan iç çatışmaların bir 
neticesi olarak görülmelidir. Kişi başına düşen milli gelirin hem Muammer 
Kaddafi iktidarı döneminde, hem de 2011’deki halk devrimi sonrasında yüksek 
olduğu Libya’da insanların “can güvenliği” gerekçesiyle göç etmeye çalıştık-
ları açıktır. Bir başka göçmen kitlesini ise Somali ve Afganistan vatandaşları 
oluşturmaktadır. Bu her iki ülkede de, hem gruplar arası çatışma hem de ya-
bancı güçlerle yaşanan çatışmalar mevcuttur. Afganistan’da 2001 yılından bu 
yana ISAF komutasındaki çok uluslu güçle çeşitli gruplar adı altında faaliyet 
yürüten yerel örgütlerin savaşı bulunmakta ve bu savaşta en çok siviller zarar 
görmektedir. Aynı şekilde Somali’de de Afrika Birliği komutasındaki çok uluslu 
güç ile Somali’deki yerel örgütlerin çatışması mevcuttur. Bu çatışmalardan da 
en çok çocuk ve kadınların yoğun olarak etkilendikleri görülmektedir.

Birleşmiş Milletlere üye olan ve 1951 Cenevre Sözleşmesine taraf olan Avrupa 
ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkeler “can güvenliği” sebebiyle kendilerine 
sığınan tüm insanlara gerekli kolaylığı göstermek zorundadırlar.

3.3. İnsan Kaçakçılığı Ağır Bir Şekilde Cezalandırılmalıdır
Avrupa ülkelerinin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin, sığınmacılara mülteci 
statüsünün verilmesi konusundaki isteksizlikleri ve çıkardıkları zorluklar, göç-
menlerin yasa dışı yollara tevessül etmelerini sağlamaktadır.

Göçmenlerin içinde bulunduğu bu zor durumdan istifade eden çeşitli suç ör-
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continue considering themselves as the members of  democratic society. 
European civil societies have facet with considerable responsibility in 
this regard the solution of  progressively growing migration problem. 
The public media of  European Union is obliged to take serious steps in 
this regard accepting immigrants as much as possible. These attempts 
will greatly contribute to prevent clash of  civilizations anticipated as to 
be deepened in the future. 

3.2. Immigrants Should Given Rights for Being Refugee
It s as clear as the daylight that wars are the major reason why people in 
Middle East, central Asia and Africa seek to immigrate towards Europe. 
It is known that very few Syrians, together with their families, moved 
towards the European coasts t seek shelter in 2011 when the civil war 
broke out. This demonstrates that the major reason for immigration 
from Middle East to Europe is security of  life, followed by “a better 
life”.

Likewise, that Libyan people are on top of  the list among the immi-
grants that emigrate from North African coasts to the European coasts 
should be accepted as an outcome of  the internal conflict prevailing 
throughput the country. Per capita income was high during the reign of 
Muammar Gaddafi and after the popular revolution in 2011 in Libya. 
Thus, it is evident that people attempt to migrate for reason of  security 
of  life.

Each and every country, primarily the European countries that are a 
member of  the United Nations and are a party to the Geneva Conven-
tion of  1951, should aid and help individuals that seek shelter for reason 
of  “security of  life”

3.3. Human Trafficking Must Be Severely Punished
Reluctance and obstacles introduced by the European countries and the 
United States of  America, which resist not conferring the status of  ref-
ugee upon the asylum seekers, leaves the immigrants with no choice but 
attempting through illegal means.

Varied crime organisations that take advantage of  the difficult situa-
tion the immigrants are in engage in human trafficking by sea under 
terms and condition that disregard the security of  life and dignity 
of  human beings. Crime organisations earn astonishingly great illegal 
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gütleri “insan onuruna yakışmayacak ve göçmenlerin hayatlarını hiçe sayan şartlardaki deniz 
vasıtalarıyla” insan ticareti yapmaktadırlar. Bu suç örgütleri bu “ticaretleri” sayesinde son 
derece büyük yasadışı paraya sahip olmaktadır. 

Göçmenlerin kendi rızalarıyla bu teknelerle seyahat etmeleri “insan kaçakçılarının” su-
çunu azaltan bir unsur olarak görülmemelidir. Çünkü can güvenlikleri sebebiyle kendi 
ülkelerinden kaçmak durumunda kalan göçmenlere daha iyi bir alternatif sunulmamak-
tadır.

TBMM 30 Ocak 2003 yılında aldığı kararla “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Millet-
ler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın Ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdu-
rulmasına Ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol”ü imzalayarak 4804 numaralı kanunla in-
san ticaretini kesin bir dille yasaklamıştır. Buna göre “İnsan ticareti, kuvvet kullanarak 
veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, 
nüfuzu kötüye kullanma kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde de-
netim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya başkalarına kazanç veya 
çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, 
devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması” şeklinde tanımlanmıştır. 

Burada da ifade edildiği gibi göçmenlerin “çaresizliklerin yararlanma” suç olarak tanım-
lanmıştır. Bu kanun dikkate alınarak T.C.K. Madde 80 de insan kaçakçılığı tanımlanmış 
ve cezası belirlenmiştir. “Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi 
kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet 
uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından 
veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına 
çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran 
kimseye sekiz yıldan on iki yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası verilir” denil-
mektedir. 

Oysa ki Türkiye’de “tarihi eserleri yasaya aykırı olarak yurtdışına çıkaran kişi, beş yıldan on 
iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezası” ile cezalandırılmaktadır. Tarihi eser 
kaçakçılarıyla insan ticareti yapmak için suç örgütü kuran kişilere verilen cezaların üst 
sınırı aynı şekilde belirlenmiştir. Bu sebeple örgütlü bir şekilde insan hayatını hiçe sa-
yarak “insan kaçakçılığı” yapan kişilere verilen cezaların arttırılması gerekmektedir.

3.4.  Göçmenlere İnsanca Yaşayabilecekleri  
Ortam Sağlanmalıdır

BM tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin de taraf olduğu protokolde, taraf devletlerin 
yükümlülükleri şu şekilde ifade edilmiştir: 

“Taraf Devlet, diğer önlemlerin yanı sıra, insan ticaretine ilişkin yargılama işlemlerini gizli yürüte-
rek insan ticareti mağdurlarının özel hayatlarını ve kimliklerini koruyacaktır. Taraf Devletler, insan 
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monetary incomes through human “trafficking”.

That immigrants are willing to travel in these kinds of  boat  should not be seen as a factor 
that alleviate the crime committed by human traffickers as no better alternative is offered 
to the immigrants that have to quit their home land for reason of  security of  life.

The Grand National Assembly of  Turkey made a decision on January 30, 2003, ac-
cording to which it signed the Protocol on preventing, Stopping and Punishing Human 
Trafficking on Women and Children in Particular, annexed to the United National’s 
Convention on Transnational Organised Crimes. thus it strictly prohibited human traf-
ficking by virtue of  the law number 4804 Accordingly, “human trafficking is described 
as the act of  transportation from one point to another, boarding or accepting individu-
als either by force or with the threat of  force or in any other ways by way of  abduction, 
cheating, deceiving, undue influence, taking advantage of  one’s destitute,  or by 
earning money or making money for  obtaining consent of  the people  that have an 
audit mandate on others. 

As specified herein, taking advantage of  the destitute of  the immigrants is recognised 
as a crime.  In the light of  this law, human trafficking is described in Article 80 of  the 
Turkish Penal Code, and the punishment corresponding to it is defined. It is specified 
as follows: “ Any person that makes threats, applies force and resorts to violence  to 
make others work by force, serve, prostitute or yield to captivity or to give his or her 
organs; that frauds on a power, deceives or takes advantage of  the audit mandate on 
others  or of  others’ destitute; that helps in entering in a given country, takes to a foreign 
country, provides for, traffics, takes from one point to another and provides boarding is 
sentenced to imprisonment up to eight years to twelve years in addition to a judicial 
fine up to ten thousand days”. 

However, in Turkey, an individual that “smuggles historical artefacts to another country 
through illegal means is sentenced to imprisonment up to five years to twelve years in 
addition to a judicial fine up to five thousand days”. The upper limit of  the punishment 
for historical artefact smuggling and for human trafficking is defined identically. For this 
reason, punishment to people engaging in human trafficking, disregarding human 
life in an organised way should be aggravated.

3.4.  A Humanely Environment Should be  
Provided to Immigrants

Liabilities of  the contracting parties, including Turkey, in the protocol issued by the UN, 
are as follows: 

“The Contracting Parties shall conduct litigation procedures relating to or otherwise as-
sociated with the act of  human trafficking, in a strictly confidential manner, and protect 
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ticareti mağdurlarının fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden iyileşmelerini sağlamak için önlemler 
alınıp uygulanmasını değerlendirecektir. Devletler, mağdurların anlayabilecekleri bir dilde özellik-
le yasal haklarına ilişkin danışmanlık hizmeti ve bilgi vermek, tıbbî, psikolojik ve maddî yardım 
yapmak; çalışma, öğrenim ve eğitim olanaklarını sağlamak; insan ticareti mağdurlarının yaşını, 
cinsiyetini ve uygun barınma, eğitim ve bakım dahil, özel ihtiyaçlarını ve özellikle çocukların özel 
ihtiyaçlarını dikkate almak; insan ticareti mağdurlarının fiziksel güvenliğini sağlamak için çaba 
göstermek ve kendi iç hukuk sisteminin insan ticareti mağdurlarına gördükleri zararlar için tazmi-
nat alma olanağını veren önlemleri içermesini temin etmekle” yükümlü kılınmıştır.      

Bu sözleşmeye taraf olan ve göç alan devletlerden Yunanistan ve İtalya ile sınırları tran-
sit kullanılan Türkiye insan ticareti mağduru kişileri yukarıda ifade edilen haklardan ya-
rarlandırmak durumundadır. Oysa ki, ne yazık ki, taraf ülkeler mağdurlara suçlu mua-
melesi yapmakta; bu yargılayıcı dil medyada da kendini göstermektedir. Göçmenlerden 
“kaçaklar”, “yakalandılar” gibi ifadelerle bahsetmek, onların mağdur oldukları gerçeğini 
örtmeye yaramaktadır. Hem devletler hem de medya bu yargılayıcı dili terk etmelidir. 

İnsan ticareti mağdurlarına insanca yaşayabilecekleri ortamlar hazırlanmalı, sığınma 
ve iltica müracaatları kolaylaştırılmalı, çocuklara eğitim alma imkanı sunulmalı, tüm 
mağdurların koşulsuz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmalıdır.

Mültecilik olgusu her ne kadar olağan dışı bir göç sonucu oluşsa da netice de sosyal 
bir hareketliliği de beraberinde getirmekte. Göç insani bir haktır ve dünya hepimize ye-
tecek kadar geniştir. Dünyamızda illegal statüde hiç kimse olamaz. Kişi kendi doğacağı 
ülkeyi ve coğrafyayı kendisi seçemediği için, yaşayabileceğini düşündüğü başka ülke 
veya coğrafyaya göç etmek istemesi de son derece insani bir haktır. Bu durum, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin 
Sözleşme ile bu Sözleşme’ye ek birinci Protokol’de tanınmış bulunan haklardan ve 
özgürlüklerden başka haklar ve özgürlükler tanıyan 4 numaralı protokolün 2. Madde-
si’nde Herkes, kendi ülkesi de dahil, herhangi bir ülkeyi terk etmekte serbesttir şeklinde tarif 
edilmektedir.

Dünyada yaşanan savaşlar ve iç çatışmalar devam ettiği sürece “mülteci sorununun” 
bitmeyeceği açıktır. Mülteci ölümlerinin önüne geçebilmek için her şeyden önce Bir-
leşmiş Milletler Örgütü’nün daimi üyelerinin kendi ulusal çıkar ve menfaatleri yerine, 
insan hayatını önceleyen bir yaklaşım içerisinde hareket etmeleri gerekmektedir. Suri-
ye’de 600 bine yakın sivilin yaşamını yitirdiği iç savaşın sonlanabilmesi için BM daimi 
üyelerinin “veto hakkını” bir silah olarak kullanmamaları, insan hayatının her şeyden 
daha kıymetli olduğu gerçeğine gözlerini kapatmaları sorunu çözmede en önemli adım 
olacaktır. Halkların kendi iradelerinin siyasi ve sosyal hayata yansımaları taleplerine 
saygı duyulmalıdır. Ancak bu şekilde hareket edildiğinde “mülteci sorunu” büyük oranda 
çözülecektir.  
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the private life and identity of  the victims inter alia other measures. The Contracting Par-
ties shall take measures and evaluate implementation thereof  to ensure that victims of 
human trafficking heal physically psychologically and socially. The states are obliged to 
provide consultancy services and information especially on the legal rights in a language 
the victims can understand; deliver medical, psychological and material aids; provide 
employment, training and educational backgrounds; take care of  the special and specif-
ic needs of  the victims of  human trafficking and of  children in particular considering 
their age, gender, including proper boarding and education; make goof  efforts to ensure 
physical safety of  the victims of  human trafficker and to ensure that the domestic legal 
system of  each of  the contracting country contain measures for paying indemnities to 
the victims of  human trafficking in return for the damages they incur”.      

Greece and Italy, which are among the contracting parties and migration-receiving coun-
tries and Turkey, where boundaries with the foregoing are used in transit are obliged to 
make the afore cited rights available to the victims of  the human trafficking.  Neverthe-
less, the contracting countries treat the victims as if  criminals; and the same judgmental 
language is also employed by the media. “Runaways”, “caught” and similar expressions 
are used for immigrants, and this only serves to hide the truth that they actually are the 
victims. The states and the media must drop the judgmental language.

Victims of  human trafficking should be provided with a humanely environment, asylum 
seeking and refugee applications should be rendered more convenient, children should 
be able to have access to education and it should be ensured that all victims benefit from 
healthcare services unconditionally.

The immigration problem also involves a social mobility in itself, let alone generated 
from regular migration. The migration is among humanitarian right and conceivable for 
all of  us in vast world. No one can be in an illegal status in our world. No one can select 
the geography to descent to earth and it is extremely natural right to be able to go to 
any part of  the world he/she wants to live. This is defined by the quotation: “Anyone is 
free to left any country, including his/her own country”, provided under Article 2 of  Protocol No. 4, 
that recognizes further rights and freedoms other than those provided under Convention on 
Protecting Human Rights and Basic Freedoms of  European Human Right Convention 
and its supplementary First Protocol. 

It is clear that the “question of  immigration” will continue so long as the despites and in-
ternal confrontations continue in the world. First of  all, United Nations should adopt 
the policy that attaches prime importance on the human life instead national interest 
and profits of  its permanent member countries, should the immigrant’s fatalities be 
prevented effectively. The permanent members of  UN should refer to “right to veto” as 
the tool in order to end the civil war in Syria, where about 600 thousand of  people lost 
their lives and stop closing their eyes to the fact that the human life is the most precious 
asset in the world. This is indispensible to solve “question of  immigration” to a great extend.
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Şubat ve Mart aylarında Geri Kabul Anlaşması Konuşulmaya Başlıyor. Haziran’da ise Türkiye ve 
AB anlaşmayı imzalanıyor / In February and March the Readmission Agreement is starting to 
come on the agenda. The agreement is signed in June between Turkey and EU.

Görüldüğü Üzere Geri Kabul Anlaşmasının uygulamaya sokulmasıyla 2016’daki Türkiye 
karasularındaki ölüm oranı 2015’e göre %90 düşmüş durumda.
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As you can notice after the signing of Readmission Agreement in 2016 the number of death 
is decreased in Turkish territorial waters from 2015 more than 90% .
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