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Arka Plan Bilgisi

7  Eylül  2012  tarihinde  İzmir’in  Menderes  ilçesine  bağlı  Ahmetbeyli  beldesinin 

Baradan  koyu  yakınlarında  tahmini  rakamlara  göre  100’den  fazla  sığınmacıyı 

taşıyan teknenin batması sonucu en az 68 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiştir. 

Bu sayı, 2011 yılında Türkiye’nin kara ve deniz sınırlarını geçmeye çalışırken farklı 
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nedenlerle  hayatını  kaybeden  toplam  mülteci  sayısının  yaklaşık  üç  katıdır.1 

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan mülteci dolu teknenin Yunanistan’a bağlı 

adalardan  birine  gitmeye  çalışırken  alabora  olduğu  iddia  edilmektedir.  Büyük 

çoğunluğu Suriye, Irak ve Filistin uyruklu olan mültecilerin yaşamını  kaybettiği 

facia,  Ege  denizinde  son  yıllarda  karşılaşılan  en  büyük  deniz  kazası  olarak 

kayıtlara  geçmiştir.  Hatırlanacağı  gibi  9  Aralık  2007  tarihinde  yine  İzmir’in 

Seferihisar açıklarında batan mülteci teknesinde yaklaşık olarak 70 mülteci ölmüş 

ya da kaybolmuştu.2 Son olay, Seferihisar trajedisinden bu yana gerçekleşen en 

dramatik  insani  felakettir  ve  bu  felaketin  bir  daha  tekrarlanmaması 

umulmaktadır. 

Ege  denizi,  çok  sayıda  mülteci  tarafından  Avrupa’ya  geçiş  güzergahı  olarak 

görülmekle birlikte çoğu kez bu umutlar karanlık sulara gömülmektedir. İzmir’in 

kıyı şeridi ile Yunanistan’a ait olan Ege adaları arasındaki mesafe sadece birkaç 

deniz mili  mesafesindedir.  Bu durum, mültecilerin yasadışı  deniz yolunu tercih 

etmelerinde  önemli  bir  etken  olduğu  gibi  insan  kaçakçılarının  da  iştahını 

kabartmaktadır. Mafyanın eline düşen ve kendi hayatlarıyla adeta kumar oynayan 

mülteciler  denizde  boğulmayı  göze  almakta  ve  böylece  her  defasında  ölüm 

tacirlerinin  insafına  terk  edilmektedir.  Son  dönemde  Arap  baharı  ile  birlikte 

Ortadoğu’da  yaşanan  çatışma  ve  kaos  ortamından  kaçarak  güvenli  bir  liman 

arayan  mültecilere  karşı  deniz  ve  kara  sınırlarında  aşılması  son  derece  zor 

güvenlik duvarları  ören Avrupa Birliği ülkelerinin acımasız tutumu devam ettiği 

sürece mülteci ölümlerinin yaşanması kaçınılmazdır.

1Türkiye İltica ve Sığınma Hakkı İzleme Raporu -2011 www.ihad.org.tr  

2 http://haber.mynet.com/seferihisarda-multeci-tasiyan-tekne-batti-284894-guncel 

http://haber.mynet.com/seferihisarda-multeci-tasiyan-tekne-batti-284894-guncel
http://www.ihad.org.tr/
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Değerlendirme

Türkiye’deki  mülteci  ve  sığınmacıların  içinde bulundukları  sosyal  ve ekonomik 

koşullara  birçok  kez  dikkat  çekilmiştir.  Sığınma  prosedüründeki  belirsizlikler, 

gözetim merkezlerindeki olumsuzluklar ya da hukuka erişimin önündeki engeller 

gibi bir dizi sorun halen güncelliğini korumaktadır. İltica mevzuatındaki derin boş-

lukların doldurulamaması nedeniyle Türkiye’ye sığınan binlerce mültecinin ulus-

lararası  koruma hükümlerinden yararlanamadıkları  görülmektedir. İlk kez hazır-

lanan ve mültecilerin hukuki statüsünü iyileştirecek olan İltica Yasa Taslağı’nın 

mecliste ne zaman ele alınacağı  ve ne şekilde yasalaşacağı  belirsizliğini  koru-

maktadır.  Bu  ve  benzeri  sorunlar  karşısında  iltica  prosedürüne  hızlı  ve  adil 

biçimde ulaşamayan, hiçbir maddi imkanı olmayan, çalışma izni bulunmayan ve 

belli uydu kentlerde ikamet zorunluluğu bulunan mültecilere kaçış planları yap-

maktan  başka  bir  seçenek  bırakılmamaktadır.  BMMYK  bürokrasisi  yüzünden 

mülakat  için  bile  yıllarca  bekletilen sığınmacıların  son  çare  olarak yasadışı  ve 

ölümcül  yollara  başvurmasından mülteci  haklarını  korumakla  görevli  ulusal  ve 

uluslar arası kurumlar birinci derecede sorumlu olmalıdır.

Ortadoğu’daki halk hareketlerinin bir sonucu olarak yaşanan siyasi ve toplumsal 

çalkantıların mülteci hareketliliğini artırdığı söylenebilir. Suriye’de devam eden iç 

savaşın şiddeti arttıkça ülkelerini terk eden mültecilerin önemli bir bölümü Türki-

ye’deki kamplara sığınmaktadır. Ancak mülteci akınının devam etmesiyle birlikte 

Türk makamlarının yeni yerleşim alanları oluşturuluncaya kadar sığınmacı girişine 

izin vermemesi nedeniyle binlerce mültecinin zor durumda kaldığı bilinmektedir. 

Öte yandan Suriyeli mültecilerin barındığı kamplarda çıkan olaylar, yaklaşan kış 

koşulları ve mültecilerin artan gelecek kaygısı gibi etkenler bir araya geldiğinde 

Avrupa’ya göç fikri öne çıkmaktadır. Ne yazık ki son dönemde özellikle Suriyeli 

mültecilere karşı medya üzerinden oluşturulmak istenen ırkçı ve ayrımcı tutum-

ların  mülteciler  üzerinde  psikolojik  bir  baskı  yarattığı  gözlenmektedir.  Diğer 

taraftan Irak ve Filistin’de uzun bir süredir devam eden işgal ve kaos ortamından 

kaçmayı sürdüren mültecilerin sayısı ciddi boyutlara ulaşmıştır.
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Avrupa  Birliği’nin  mültecilere  karşı  özel  önlemler  alması  ve  sınır  güvenliğini 

korumak amacıyla Yunanistan ve Türkiye’ye ek finansman sağlaması neticesinde 

sınır kontrolleri sıkılaştırılmış ve böylece sığınmacıların insan kaçakçılarıyla anla-

şarak  yasadışı  göçe  yönelmek  dışında  bir  seçeneği  kalmamıştır.  Mültecilere 

yönelik bu gayrı insani politikanın sürmesi halinde kara ve deniz sınırlarında çok 

daha vahim olayların yaşanması muhtemeldir. Ahmetbeyli’deki mülteci faciasının 

tekrarlanmaması için ilgili  tüm tarafların uluslararası mülteci hukukunun gerek-

tirdiği sorumlulukları biran önce yerine getirmesi şarttır.

Öneriler

Mülteci ve sığınmacıların yaşam hakkının korunması ve hukuki statülerinin sağ-

lanması bakımından ilgili kuruluşlara şu tavsiyelerde bulunulmaktadır:

 Ege Denizindeki  uluslararası  insan kaçakçılığının önlenmesi için,  Türk ve 

Yunan makamları daha etkin tedbirler almalı ve mültecilerin can güvenliği 

sağlanmalıdır.

 Sığınma  prosedürüne  doğrudan  erişim  hakkının  önündeki  yasal  ve  fiili 

engeller  biran  önce  kaldırılmalı,  kolluk  güçleri  iltica  mevzuatıyla  ilgili 

hükümleri yerine getirmelidir.

 Uydu  kentlerdeki  yaşam  koşulları  iyileştirilmeli,  mültecilerin  beslenme, 

sağlık,  eğitim  ve  psikososyal  destek  gibi  bir  dizi  ihtiyacı  uluslararası 

standartlara göre karşılanmalıdır.

 1951  Sözleşmesindeki  coğrafi  çekince  başta  olmak  üzere  halihazırda 

uygulanmakta olan ulusal mevzuat yeniden gözden geçirilmeli ve gerekli 

düzenlemeler ivedilikle yerine getirilmelidir.

 “Geri  göndermeme”  kuralının  titizlikle  uygulanması  sağlanmalı  ve 

zulümden kaçan mültecilerin ülkelerine zorla iade edilmeleri önlenmelidir.

 Suriyeli  mültecilere  insanca  muamele  edilmeli,  mülteci  kampları  sivil 

toplum örgütlerinin  denetimine  açılmalı  ve  güvenlik  politikalarının  insan 

hakları değerlerini ihlal edecek biçimde uygulanmasına izin verilmemelidir.
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 Avrupa Birliği ülkelerinin her türlü insani yaklaşımı hiçe sayarak mültecilere 

karşı yürüttüğü dışlayıcı ve ayrımcı politikalar sona ermeli ve iltica hukuku 

yeniden düzenlenmelidir.

 BMMYK  tarafından  kayıtlı  sığınmacılara  yönelik  uygulanmakta  olan 

mülakatlar  makul  sürede  tamamlanmalı  ve  uzun  bekleme süreleri  sona 

ermelidir.

 Yeni  İltica  Yasası  yeni  yasama  döneminde  öncelikli  olarak  görüşülecek 

yasal düzenlemeler arasında bulunmalı ve biran önce yürürlüğe girmelidir. 


