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İMKANDER (İnsanı Müdafaa ve Kardeşlik Derneği) 
sığınmacıların ve mültecilerin haklarının 
korunması, barınma, yiyecek ve içecek gibi temel 
ihtiyaçlarının karşılanması, çocukların eğitimi ve 
yaşadıkları topluma adaptasyonu, mültecilerin dil 
ve iletişim kurma sorunlarının çözümü konularında 
çalışan bir insan hakları ve insani yardım 
örgütüdür. Mültecilerin temel insan haklarından 
yararlandırılması ve toplumda mültecilik konusunda 
bir duyarlılık oluşturulması için periyodik olarak 
raporlar hazırlamaktadır.

IMKANDER (Humanity Defense and Brotherhood 
Association) is a human rights and humanitarian aid 
association dedicated to protect rights of asylum-seekers 
and refugees; to meet basic necessities such as boarding 
and provisions in addition to educational facilities intended 
for children and their adaptation to the community; and to 
solve language barrier and communication problems of 
refugees. The organisation produces reports periodically to 
ensure basic human rights are made available to refugees, 
and to increase awareness to asylum-seeking.
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TAKDİM

2015 Mülteciler için “Felaket Yılı” Oldu

Dünyamız, II. Dünya Savaşının bitmesinden bu 
yana en büyük ve trajik mülteci sorunuyla karşı 

karşıya. Başta Suriye olmak üzere, Afganistan, Irak, 
Somali, Libya, Mali ve Yemen gibi savaş bölgelerin-
den  can güvenlikleri sebebiyle Avrupa’ya doğru bü-
yük bir göç yaşanıyor. Büyük kitleler halinde insanlar 
“yüksek miktardaki insan kaçakçılığı” ücretini ödeyebil-
mek için ellerindeki tüm değerli eşyaları satarak son 
derece güvensiz ve tehlikeli bir yolculuğa çıkıyorlar. 

Bu yolculukların önemli bir kısmı şüphesiz felaketle 
son buluyor. İMKANDER’in 2014 yılında başlattığı ve 
alanında tek olan “Göçmenlerin ve Sığınmacıların Ya-
şadığı Tekne Faciaları Hakkında Mülteci Ölümleri Raporu” 
pek çok detayı çarpıcı bir şekilde kamuoyunun isti-
fadesine sunmuş ve ciddi bir ilgi görmüştü. Ne yazık 
ki, bu raporlamadan sonra 2015 yılı içerisindeki 
insan kayıpları giderek arttı ve 2015 yılı 5.509 ölüm 
vakasıyla mülteciler için bir felaket yılına dönüştü.

Akdeniz ve Ege denizinde yaşanan bu felaketlerin 
pek çok sebebi bulunuyor ve bu rapor bunun gerek-
çelerini ortaya koymayı hedefliyor. Fakat en temel 
sorunun şüphesiz mülteci kabulüne yanaşmayan 
Avrupa’nın kıyı ülkelerinin izlediği politika olduğu 
açıktır. Başta Yunanistan ve İtalya olmak üzere Akde-
niz ülkelerinin mültecilere “insani” sayılamayacak bir 
yaklaşım içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Elbette 
mülteciler için geçiş yeri olarak görülen bu ülkelerin 
bu tarz bir mülteci politikası izlemelerinde, Batı ve 
Kuzey Avrupa ülkelerinin ve ABD’nin mülteci kabulü 

Ne yazık ki, bu 
raporlamadan 
sonra 2015 yılı 
içerisindeki insan 
kayıpları giderek 
arttı ve 2015 
yılı 5.509 ölüm 
vakasıyla mülteciler 
için bir felaket 
yılına dönüştü.

Unfortunately, in 
the course after the 
report appeared, 
the casualties 
had eventually 
increased and hit to 
the climax in 2015 
by 5,509 fatalities 
recorded, a genuine 
catastrophe for the 
immigrants.   

INTRODUCTION  

2015 – Year of  Disaster for Refugees 

We are face to face the biggest and most tragic im-
migration problem ever since end of  World War 

II. Incredible immigration is going on from the disputed 
regions like Syria in particular, including Afghanistan, 
Iraq, Somali, Libya, Mali and Yemen toward to Euro-
pean countries mainly because of  security of  life. The 
people in huge group of  masses take the road under 
extremely insecure and dangerous adventure by dispos-
ing all their valuable possessions just for the sake to pay 
for “considerable amount of  human smuggling” fee. 

Unfortunately, significant portion of  these journeys end 
up with catastrophes for sure. “Report on Refugees Fatalities 
in Boat Disasters Encountered by Immigrants and Refugees”, 
the survey initiated by İMKANDER in 2014 and lead 
the field has provided innumerable striking details to 
public and driven considerable interest. Unfortunately, 
in the course after the report appeared, the casualties 
had eventually increased and hit to the climax in 2015 by 
5,509 fatalities recorded, a genuine catastrophe for the 
immigrants.    

There are countless sources of  the calamities encoun-
tered in the Mediterranean and Aegean Sea, the reasons 
of  which are described in this report. It is, however, 
clear that the main reason of  this is the policy followed 
by coastal European countries declining to accept the 
immigrants. We may assert that this is mainly because 
the policies followed by the Mediterranean countries, 
mainly the Greece and Italy, which can in no case be 
considered as humanitarian whatsoever. It cannot, how-
ever, be disregarded the unfavorable attitudes of  West-
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ern and Northern European countries, as well as US in pursuing the refugee policies 
playing considerable influences in such unacceptable attitude. 

Considering the tortures deserved for Asian and Middle Eastern refugees by kicking 
their boats toward to the open sea, keep them away from their territorial waters by 
deploying their security forces and similar attitudes incompatible with human dignity, 
the Greek politicians seem to forget the fact that thousands of  their citizens had taken 
refugee in Turkey by passing Aegean Sea during the period when II World War had 
taken place. Face to face with the Greek immigrants’ migration during the period be-
tween 1941 until 1943, when the number of  the refugees reached to 22.5251,  even if 
them wasn’t any treaty similar to 1951 Geneva Conventions that wasn’t been in force 
yet, Turkey’s political attitude constitutes an example for the human dignity. 

Such dangerous journeys of  the refugees toward to European Countries have already 
abandoned Schengen Treaty between European Countries de facto, if  not legal point 
of  view. Unilateral closure of  German-Austria border and provisional annulment of 
the railway transportation was followed by the suspension of  the freedom of  move-
ment by Austria and Slovakia. Likewise, Denmark’s announcement of  provisional 
suspension of  the railway transportation, together with similar measures observed by 
Poland, Hungary and Czech Republic generate the impression of  annulment of  their 
undertaking as provided under 1951 Geneva Conventions.  

In particular termination of  search and rescue operations conducted by Italy in the 
open seas under the title of  Mare Nostrum in 2014, adopting Triton operations pro-
viding priority of  protecting EU territorial waters by Frontex, that reinforces AU bor-
der security instead clearly show the fact that this is a complete rejection of  “immigrant 
policies” by European countries. 

We watch the development in discriminated approaches of  the Greece, Bulgaria and 
Italy in particular, including innumerable other European countries to the refugees 
with deep concern. The attacks to the immigrants’ tents in Kos Island of  the Greece 
with molotov bombs and unacceptable attitudes of  Hungarian security forces in-
compatible with the human dignity have reach to an alarming level. Finally, the intro-
duction of  “wristband” the immigrants are forced to carry in “Cardiff ”, capital city 
of  Wales is extremely annoying. Such an application that forces the immigrants to be 

1 Sarısır, Assistant Prof. Dr. Serdar, II. Dünya Savaşı Yıllarında Anadolu Sahillerine Sığınan Yunanlı Sivil 
Mülteciler, Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Greek Civil Refugees who came to Anatolian Seaside as refu-
gee during II. World War Years, Türkiyat Research Journal)

konusundaki isteksiz davranışlarının etkisi büyüktür. 

Asya ve Ortadoğulu mültecilere karşı tekneleri açık sulara itmek, botları 
kıyılara güvenlik gücü marifetiyle yanaştırmamak gibi insan onuruna yakış-
mayacak davranışlar içerisinde bulunan Yunanistan’ın, II. Dünya Savaşı’nın 
sürdüğü dönemde binlerce vatandaşının Ege Denizi’ni aşarak Türkiye’ye 
sığındığı unutulmamalıdır. 1941 yılında başlayan ve 1943 yılında gelindiğin-
de 22.525 1kişiye ulaşan Yunanlı sığınmacı göçü karşısında henüz Cenevre 
Sözleşmesi’nin dahi yapılmadığı bir dönemde Türkiye’nin izlediği siyaset 
vicdani açıdan örnek teşkil etmelidir.

Mültecilerin Avrupa ülkelerine doğru yapmış olduğu bu tehlikeli yolculuk, 
Avrupa ülkeleri arasındaki Schengen Antlaşmasını hukuken olmasa da fiilen 
ortadan kaldırmış durumdadır. Almanya-Avusturya sınırının tek taraflı olarak 
kapatılması ve tren seferlerinin geçici bir şekilde durdurulmasını, Avusturya 
ve Slovakya’nın serbest dolaşımı da askıya alması izlemiştir. Benzer şekilde 
Danimarka’nın tren seferlerini geçici bir süreliğine durdurduğunu açıklaması; 
Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nin de benzer önlemler almaya baş-
laması, AB ülkelerinin 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi konusundaki taahhüt-
lerinden uzaklaştıkları izlenimini doğurmaktadır.

Özellikle İtalya’nın 2014 yılında Mare Nostrum ismiyle açık denizlerde yürüt-
tüğü arama-kurtarma operasyonlarını sona erdirmesi ve yerine AB’nin sınır 
güvenliğini sağlayan Frontex tarafından AB kara sularını korumaya öncelik 
veren Triton operasyonunu başlatması AB ülkeleri açısından “mülteci politika-
larında” tam anlamıyla bir geri gidiş olduğunu göstermektedir.

Mültecilere yönelik ayırımcı yaklaşımların Yunanistan, Bulgaristan ve İtalya 
başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde giderek artmasını kaygıyla izle-
mekteyiz. Yunanistan’ın Kos Adası’nda mülteci çadırlarına yönelik molotof 
kokteyli ile düzenlenen saldırılar, Budapeşte’de Macar Güvenlik Görevlileri-
nin insan onuruna yakışmayan tutumları endişe verici bir noktaya ulaşmış 
durumdadır. Son olarak Birleşik Krallık’a bağlı Galler’in başkenti Cardiff’te 
uygulamaya konulan “mülteci bilekliği” uygulaması son derece rahatsızlık 
vericidir. Mültecilere renkli bileklik taşıma zorunluluğu getiren ve bu bilekliği 

1  Sarısır, Yrd. Doç. Dr. Serdar, II. Dünya Savaşı Yıllarında Anadolu Sahillerine Sığınan Yunanlı Sivil 
Mülteciler, Türkiyat Araştırmaları Dergisi.
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taşımayanlara yiyecek yardımının kesilmesini öngören uygulama II. Dünya 
Savaşı’nda Yahudilere “sarı renkli yıldız” taşıma zorunluluğunu çağrıştıran 
ayırımcı bir uygulamadır ve derhal vazgeçilmelidir. 

Benzer şekilde Almanya’da mültecilerin 750 euro üzerindeki para ve kıymetli 
eşyalarına el koyma uygulaması da temel insan haklarına açıkça karşı bir 
düzenlemedir. İsviçre’de başlayan, Almanya’nın Bavyera ile Baden-Württem-
berg eyaletlerine sıçrayan ve ancak dikta rejimlerinde görebileceğimiz uygu-
lama ve yaklaşımları çağrıştıran bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir.2

Dünya’da yaşanan çatışma, savaş ve krizlerin sebebi her ne olursa olsun, 
mağdur ettiği kesimler başta çocuk ve kadınlar olmak üzere sivillerdir. 
Dünyadaki bu siyasi krizler sürdükçe, mültecilik sorunun da devam edeceği 
açıktır. Fakat, mültecilerin sorunlarına çözüm üretmek ve onların insanca 
bir yaşam sürmelerini temin etmek başta ABD, Kanada ve Avrupa devletleri 
olmak üzere gelişmiş dünya ülkeleri açısından sadece vicdani değil, aynı 
zamanda hukuki bir zorunluluktur.  

2016 yılının mülteciler başta olmak üzere tüm dünya halkları için huzur ve 
barış dolu bir geleceğin inşasında başlangıç olmasını  temenni ederiz.

Murat Özer

İMKANDER Genel Başkanı

2 Bild gazetesine açıklama yapan Federal Uyum Bakanı Aydan Özoğuz, “Kim bize bir sığınma 
talebinde bulunursa, yardımlardan önce kendi parası ve malvarlığını kullanmak durumunda. 
Buna ailenin sahip olduğu takılar da dahil” ifadelerini kullanmıştır. Bavyera İçişleri Bakanı 
Joachim Herrmann, sığınmacıların kamplara kayıt için geldiklerinde evrak, değerli eşya 
ve paralarının olup olmadığının kontrol edildiğini, 750 Euro'nun üzerindeki paraya ise söz 
konusu kişi sığınmacılara sunulan haklardan yararlanmak istiyorsa el konulduğu söylemiştir.

Dünya’da yaşanan 

çatışma, savaş ve 

krizlerin sebebi her 

ne olursa olsun, 

mağdur ettiği 

kesimler başta 

çocuk ve kadınlar 

olmak üzere 

sivillerdir.

deprived from the food donation otherwise is widely considered as being 
adopted by the discrimination policy similar to the notion introduced to 
the Jewish people to carry “yellow star” during World War II and should be 
abandoned immediately.

Likewise, confiscating the immigrants’ possessions worth in excess of  Eur 
750.- and above is a disposition merely against the basic human rights. 
The disposition originated from Sweden and adopted by Baviera and 
Baden-Württemberg States of  Germany features similarity to those policies 
and approaches specific to the dictatorial regimes.2 

 Irrespective whatever the reasons of  the confrontations, wars and crisis 
observed in any part of  the world, it is the children and women whom 
are aggravated the most. It is clear that the problem of  immigration will 
continue so long as the political crisis in the world continues. It is a consci-
entious responsibility, let alone political necessity of  the countries of  the 
world; including US, Canada and European states in particular, to introduce 
solutions to solve the problem of  immigration and ensure humanitarian 
living conditions.  

We hope that 2016 will be the milestone for the establishment of  peaceful 
world for all people, including the refugees in particular.  

Murat Özer

Chairman of  İMKANDER  

2 Federal Adaptation Minister Aydan Özoğuz who spoke to Bild gazette, declared that Bild the 
persons who demand to come to us as refugee, that person is obliged to use own money 
and property. He also declared that the jewelleries owned by the family also included to 
this. The ministry of Internal Affairs of Bavaria Joachim Herrmann declared that docu-
ments, valuable goods and moneys are control when refugees arrive to the camps for their 
registration, and the moneys more than 750 Euro are dispossessed in case said person 
desire to benefit from the rights given to refugees.
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GİRİŞ

2001’de başlayan Afganistan Savaşı ve 2003’te başlayan Irak Savaşı ile bir-
likte dünya giderek daha fazla mülteci sorunuyla yüzleşmeye başladı. 

Ortadoğu’da Tunus’ta başlayarak Mısır, Libya ve Suriye’de etkisini gösteren diktatör-
lük rejimlerine karşı başkaldırı hareketlerinin şiddet kullanılarak bastırılması milyon-
larca insanın mülteci konumuna düşmesini sağladı. 2011 yılında Suriye’ye sıçrayan 
bu dalganın iç savaş  olarak başlayan krize, Rusya ve İran gibi bölgesel aktörlerin de 
dahil olmasıyla büyümesi sonucu Suriye’den milyonlarca insan göç zorunda kaldı. 
Yarım milyona yakın insan ise hayatını kaybetti. Bir o kadar da yaralının bulunduğu 
Suriye’de yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan mülteciler öncelikle Türkiye, 
Ürdün ve Lübnan’a geldiler. 

Türkiye’nin 3 milyona yaklaşan Suriyeliyi ağırlaması bölgedeki muhtemel çatışmalar-
da gerçekleşebilecek ölüm sayısını azaltmış olsa da Türkiye’den Avrupa’ya geçmek 
isteyen mültecilerin Akdeniz ve Ege Denizi’nde çeşitli sebeplerle yaşamlarını yitirme-
lerinin sayısı 2015 yılında büyük oranda artmıştır.

Tüm dünyanın bildiği bir gerçek ki özellikle Suriye’yi terk eden göçmenler ölümden 
kaçmaktalar. Ancak insanların çaresizliği o kadar ortadaki adeta ölümden başka bir 
ölüme kaçışın aktörleri konumundalar.

Bu son derece riskli yolculuk milyonlarca savaş mağduru insan için bir umut gibi gö-
rülebilmektedir. Avrupa’ya ulaşma teşebbüsleri sırasında uluslararası koruma statüsü 
olan ve tüm dünyada tanınan “mülteci” statüsünde dahi daha değillerdir. Yani, aslında 
bu insanların “mülteci statüsüne” ulaşabilmeyi bile bir ümit olarak gördüklerini bize 
göstermektedir. 

Uluslararası Göç Örgütü’nün rakamlarına göre 2015 yılı içerisinde Türkiye üzerin-
den, ölümü göze alan 821 bin kişi Yunanistan’a geçmeyi başarmıştır. Bu Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya doğru akan mülteci sirkülasyonunun ne kadar büyük olduğunu 
göstermektedir. Fakat ne yazık ki, binlerce mülteci Akdeniz ve Ege Denizi’nin soğuk 
sularında yaşamlarını yitirmişlerdir.

FOREWORD

Since then Afghanistan War in 2001 and Iraqi War in 2003, the world has increas-
ingly faced with the question of  the immigration. Millions of  people were brought 

to the condition of  the immigrants as a result of  the suppression of  the insurrection 
movements against the dictatorial regimes that were first emerged in Tunisia in Middle 
East, and then became widespread including Egypt, Libya and Syria. In 2011 Millions 
of  Syrian people have compelled to leave their countries as a result of  deepening the 
violence encircling the Syria and transforming into the civil wars within neighboring 
countries by inclusion of  the regional actors like, Russia and Iran. Meanwhile, half 
millions of  people have lost their lives. almost the same number of  people suffering 
from injuries, the people in Syria was obliged to seek asylum in neighboring countries, 
including Turkey, Jordan and Lebanon. 

Even the casualties might be decreased within the region thanks to Turkey’s accep-
tance the refugees estimated to be close to 3 million people, the number of  immi-
grants seeking asylum to Europe from Turkey lost their lives in Aegean Sea and Medi-
terranean due to various reasons highly increased in 2015.  

The world knows very well that the immigrants leaving Syria in particular just because 
so save their lives. But the desperation of  the people is so deep that what they do is 
nothing but a deadly and hopeless endeavor. 

Even if  it is extremely dangerous journey, it can still be considered as a hope for war 
weary people. They aren’t even considered as “the immigrants” that provides status 
group entitling the international protection accepted by throughout the world in their 
attempts to reach to European lands. That is, they consider such status as a dream, 
even if  it is “recognized” for the throughout the world. 

According to the information provided by International Immigration Organization, 
821 thousand people managed to land to the Greece via Turkey in 2015 in their deadly 
journey. This shows the scope of  the circulation that had taken place in Turkey toward 
to Europe. Meanwhile, thousands of  immigrants lost their lives in the cold waters of 
Aegean Sea and Mediterranean.  
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1. MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN DENİZLERDE  
YAŞADIKLARI SORUNLAR

1.1. Göçmenler Neden Avrupa’ya Gitmek İstiyor?
Mülteci ve sığınmacılar konusunda Türkiye her ne kadar üzerine düşen görevi yapma-
ya çalışmış olsa da (ücretsiz sağlık, kamp ve erzak yardımı vs) uzayan savaş, umutları da 
tüketirken daha fazla sosyal hakların olduğu Avrupa ülkelerine de yönelmeyi tetikle-
miş oldu.

Başlarda savaşın kısa süre sonra biteceğini ve Türkiye’de bir müddet kalındıktan 
sonra evlerine dönebileceklerini hayal eden mülteciler uzayan savaşla birlikte dönüş 
umutlarını da kaybettiler. Mültecilere yönelik sosyal hakların Türkiye’ye kıyasla Avru-
pa’da daha fazla olması kitleler halinde mültecinin Batı’ya yönelmesine yol açtı. 

1.2. İnsan Kaçakçılığı Ciddi Bir Sorun Olarak Görülmelidir
En başlarda görmezden gelinen Akdeniz ve Ege’deki mülteci ölümleri sorunu karşısın-
da özellikle AB ülkeleri bazı kararlar almak durumunda kaldılar. Zira boğulma vakıaları 
gün geçtikçe artmaktaydı. Sadece birkaç çanta eşyası dışında hiç bir şeyleri olmayan 
mülteciler son derece ilkel, derme çatma botlarla hayatları pahasına denizlere açıl-
maktaydılar. Üstelik insan kaçakçısı çetelere de ciddi meblağlar ödeyerek.

Ne yazık ki, Avrupa’yı bir umut kapısı olarak gören ve hayatlarını hiçe sayarak ora-
ya yönelen bu insanları bir kazanç kapısı olarak gören bir pazar da çoktan oluşmuş 
durumdadır. İnsan tacirlerinin oluşturduğu bu pazarın ilk ayağı savaşın ve yokluğun 
baş gösterdiği savaş coğrafyasında kurulu. Savaş bölgesindeki simsarlar vasıtasıyla 
Türkiye’ye getirilen sığınmacılar büyük kentlerden sırt çantalarının yanına bir de can 
yeleği satın alarak Türkiye’nin kıyı şehirlerine götürülmekteler. 

Aşağıdaki tabloda ortalama olarak bu pazarın mülteciye maliyeti görülmektedir. 

PASAPORT VE KAÇAK GEÇİŞ TARİFESİ

Bulgaristan 1.800 € 5.850 TL İskandinavya 12.000 € 39.000 TL

Yunan Adaları 1.250-2.000 € 4.000-6500 TL ABD 20.000 € 65.000 TL

İtalya 4.500 € 14.650 TL Kanada 15.000 € 49.000 TL

Almanya 8.000 € 26.000 TL Avustralya 15.000 € 49.000 TL

İşin en acı yanı ise botlara karga tulumba bindirilen mültecileri ise yine bir başka 
mülteci karşı kıyıya geçirmeye çalışmaktadır. Bir iki gün şişme bot sürme eğitimi 
verdikleri bir mülteciye onlarca can emanet edilmekte ve insan tacirleri de paralarını 

1.  PROBLEMS OF REFUGEES AND  
ASYLUM SEEKERS IN SEAS  

1.1. Why Do They Want to Go Europe
Even if  Turkey tried to fulfill her responsibilities in regard to the immigrants and 
refugees (free health care, accommodation and provisions, etc.), the people began to lose their 
hopes due to long-lasting conflict, triggering their preference to seek asylum in Euro-
pean countries, providing advantageous social rights. 

The immigrants in Turkey first considered to go back to their home again after a while 
when the war is over.  However, they lost their hopes to go back due to extended con-
flicts. Meanwhile, the immigrants sought to go to European countries due to favorable 
living conditions. As a result, the Europe faced to massive move of  the immigrants. 

1.2. Human Smuggling – Significant Problem 
It was an unnoticed phenomenon at the beginning. The immigrants’ fatalities in Med-
iterranean and Aegean Sea forced EU countries to observe necessary measures. It has 
been a matter of  humanity, considering the increase in fatal incidents. Crowds of  im-
migrants, with their immediate belongings like cases, etc. sailed under extremely prim-
itive conditions in dinghies risking their lives; at the expense of  paying considerable 
amounts to the coyotes. 

Unfortunately, the business has already established by those who consider these des-
perate people looking after Europe as their last opportunity, a business nourished 
from the misery of  human being. Generated by the human traffickers, the first base 
of  this market is established in the war region where the famine is first generated. The 
refugees are transported to Turkey by the agents in the war territory to large cities in 
Turkey. They are mandated to purchase life vests in addition a rucksack and deported 
to a coastal area in Turkey. 

The approximate cost incurred by a refugee is given below. 

PASSPORT AND ILLEGAL TRAVEL FEES

Bulgaria € 1.800 TL 5.850 Scandinavia € 12.000 TL 39.000 

Greek Islands € 1.250-2.000 TL 4.000-6500 USA € 20.000 TL 65.000 

Italy € 4.500 TL  14.650 Canada € 15.000 TL 49.000 

Germany € 8.000 TL 26.000 Australia € 15.000 TL  49.000 

Most striking aspect of  that business is ill-treatment the refugees are subjected in the 
course of  the business. The boats are generally overcrowded, confronting the refugees in a 
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peşinen aldıkları bu insanlardan da bir nevi kurtulmuş bulunmaktalar. Muhtemel kötü 
sonuçlardan da kendilerini de korumuş olmaktadırlar.

1.3.  Denizlerde Boğulma Sebebiyle Yaşanan Ölümlerdeki  
Artış ve Sebepleri

Merkezi Cenevre’de bulunan Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz ve Ege’yi geçe-
rek Avrupa’ya sağ ulaşabilen mülteci sayısını 464.876 olarak bildirmektedir. Avru-
pa’ya ulaşabilen mülteci sayısının her geçen yıl artması, boğularak hayatlarını kaybet-
me vakıalarını da arttırmaktadır.

Zira 2014 yılında yaptığımız “Mülteci Ölümleri Raporu”muzda Akdeniz ve Ege’de boğul-
ma sayısı 3.419 iken 2015 yılında bu sayı 5.509’a çıkmıştır. Daha önce hava şartla-
rının son derece sağlıksız olduğu kış aylarında botla Avrupa’ya geçiş teşebbüslerine 
çok az veya hiç rastlanılmazken 2015 yılının kış mevsiminde ise Avrupa’ya deniz 
yoluyla geçiş teşebbüslerinde tahminlerin çok üzerinde bir artış yaşandı. Bununla 
beraber boğulma vakıaları da bir o kadar arttı. Görünen o ki, Suriye’deki savaşın de-
vam ediyor olması 2016 yılının da 2015’den farklı olmayacağını hatta gerekli tedbirler 
alınmaz ise ölüm vakıalarının daha da artacağını bize göstermektedir.

BM Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) İtalya Daimi Temsilcisi Koramiral Cristiano 
Aliperta yaklaşık 40 yıldan bu yana ülkesinin sahil güvenlik teşkilatında bulunduğunu, 
1991-2014 yılları arasında 13 yılda yapılan çalışmalarda mülteciler de dahil olmak 
üzere 484.594 kişinin bu çalışmalarda boğulmaktan kurtarıldığını belirtmiştir. 2015 
yılında Türkiye’de Güvenlik Güçleri tarafından boğulmaktan ya da insan kaçakçılarının 
ellerinden kurtarılan mülteci sayısı 46.917’dir. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı yasa 
dışı göçü önlemek amacıyla başlattığı ‘Ege’de Umut Harekâtı’ kapsamında sadece 
1-11 Kasım tarihleri arasında 10 gün içerisinde 98 olaya müdahale etmiş ve 3 bin 999 
göçmen sağ olarak kurtarılmış, 20 göçmen hayatını kaybetmiştir. 02-05 Ekim tarihleri 
arasında ise Ege Denizinde icra edilen operasyonlarda 45 arama kurtarma harekatın-
da bin 451 göçmen kurtarırken, 3 insan kaçakçısı yakalanmıştır. Aynı şekilde İzmir İl 
Jandarma Komutanlığı’nın yıl boyunca düzenlediği operasyonlarda 25 bin 846  göç-
men kurtarılmış ve 341 organizatör tutuklanmıştır. Görüleceği üzere sadece İzmir’de 
insan kaçakçılarının ellerinden ya da denizde boğulmaktan kurtarılan sığınmacıların 
sayısı dahi vahim bir noktaya ulaşmıştır.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Ortadoğu Bölge Direktörü Vladimir Gilava, mülteci 
sayısı ile ilgili problemin II. Dünya Savaşı’ndan sonra en yüksek seviyede olduğunu 
belirterek insanlar için vatanlarını terk edip gitme kararının kolay olmadığına vurgu 
yapmıştır. Gilava, “Avrupa’ya bu sene 250 bin kişi geliyor. 250’den fazlası denizde hayatını 
kaybetti. İtalya ve Yunanistan en çok uğranılan ülke olsa da asıl yer değil. 21. yüzyılda savaştan 
kaçanların bu durumu kabul edilebilir değildir. 1800 hayat kurtarıldı denizde deniz kuvvetleri 

journey as a matter of  life and death. Few refugees to whom the practice how to drive the 
boat is provided in few days, together with the safety of  all people crowded in the boat.   

Oddly enough, the immigrants rousted one into another in the dinghies are usually 
transported to another immigrant country at the opposite side. Tens of  living souls are 
entrusted to whom unaware how to cope with the challenges to be encountered in the 
open sea, without any responsibility assumed by the coyotes, since they are paid in ad-
vance, without any further responsibility whatsoever. The families, together with women, 
children and babies are left in the all by themselves in jeopardy. 

 1.3. Reasons of Growing Rate Fatalities in Sea
 Established in 1951 in Genoa, International Organization for Migration (IOM) in-
forms that the number of  the immigrants who landed to Europe by passing the Med-
iterranean and Aegean Sea alive as 464,876. Ever increasing migration of  the people 
to European countries by year also gives rise to increase in the number of  the immi-
grants who lost their lives in the course of  migration.

The number of  fatalities in the Mediterranean and Aegean Sea increased to 5,509 in 
2015 from 3,419 as we provided in our recent report, entitled: “Report on Immigrants Fatal-
ities” published in 2014. There wasn’t any or extremely few attempts to pass to European 
countries during through the seaway in the winter even under worst weather conditions. 
On the other hand, unexpected rise in the number of  passages to Europe via seaway was 
observed in the winter of  2015.  Meanwhile, the fatalities were increased proportionally. 
It seems, under prevailing conditions of  the confrontation in Syria, that 2016 will face 
the same situation as 2015, ever worse, if  necessary measures won’t be observed. 

 Vice-admiral Cristiano Aliperta¸ permanent representative of  International Organiza-
tion for Migration (IOM), said that he worked for the coastal security organizations of 
his country for about 40 years and took part in the rescue operations performed in 13 
years during the period between 1991 – 2014, saving the lives of  484,594 casualties. On 
the other hand, the number of  the immigrants saved from the sea or liberated from the 
coyotes by the security forces of  Turkey only in 2015 has been 46,917.  In “Aegean Sea 
Hope Operation”, initiated by Coastal Security Command of  Turkey during the period 
between November 1 and 11, 2015, altogether 3.999 immigrants were rescued alive, 
while 20 died during 98 actions performed in 10 days. Meanwhile, during another oper-
ation performed in Aegean Sea before, between October 2 and 5, 2015, 451 immigrants 
were rescued and 3 coyotes detained during the actions conducted. In addition to these 
operations, Provincial Gendarmerie Command conducted regular search and rescue op-
erations since very beginning of  immigration process during the whole year; saving the 
lives of  25.846 immigrants and 341 organizers were detained. It is clear, that the number 
of  immigrants saved from the sea just in time or liberated from the coyotes, even just in 
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tarafından. İnsani şekilde davranarak uygun göç politikaları oluşturulabilir. Nasıl ve neden bu 
yolculuğa çıkılırsa çıkılsın bu yapılmalı. Denizde bu göçmenleri takip edebilmek kapasitesi de 
çok önemlidir. Etkin bir şekilde denetim ve uygun bir karşılanma mekanizması da teşkil edil-
melidir kıyıda. Bu yeni gerçekliğe bu şekilde tepki vermek gerekir. Türkiye Sahil Güvenliği’ne 
teknik destek verilmesi kararı verildi. Düzensiz göç için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. 
Göçmenlik insanlığın bir gerçeğidir durdurulmaması de gerekir. Hem kaynak hem transit hem de 
hedef ülkede birlikte çalışılmalıdır. Ortaklar arasında nasıl güven inşa edilebilir bu temin edilmeli. 
Göçün yönetimi zorlukla birlikte gelir kolay değildir. Olumsuz göçten dengeli göçe gidilmelidir” 
şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

1.4.  Mülteci Ölümleri Karşısında  
Siyasilerin Yaklaşımları

Artan ölüm vakıaları hiç şüphesiz bir çok liderin de konu hakkında açıklamalar yapma-
sına neden oldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mülte-
cilerin boğulmalarında Batılı ülkelerin sorumlu olduğunu ve “boğulanın mülteciler değil, 
insanlığımız” olduğunu söylemiştir.3 Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ise yaptığı 
açıklamada, “Boğulan Suriyelilerin bedeninde yıllardır acı içinde kıvranan bir millet, tüm dünyaya 
adalet ve merhamet çağrısında bulunmaktadır. Kaybeden bütün bir insanlık ve gereğini yapamayan 
uluslararası toplumdur. Sesimizi yükseltmenin vakti gelmiştir” ifadelerini kullanmıştır.4

Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Moghe-
rini, siyasilerin duygusal davranamayacağını söyleyerek  “İşimiz mantıklı kararlar almak, 
istikrarlı olmak ve duygularımızı da göz önünde bulundurmaktır” demiştir. Boğulma vakıa-
larındaki görüntülerin herkesi şoke ettiğinden emin olduğunu belirten Mogherini, 
“Ancak siyasilerin şoke olmalarını değil, gerekli kararları vermek için sorumlu davranmalarını 
bekliyorum” ifadelerini kullanmıştır.5

İngiltere Başbakan David Cameron ise sessizliğini bozdu ve İngiltere’nin ‘ahlaki sorum-
luluklarını yerine getireceğini’ belirtti. İngiltere Başbakanı “Bu gördüğümüz korkunç görüntü-
lerin sorumlusu Beşşar Esad, IŞİD ve bu korkunç ticareti yapan suç çeteleridir” demiştir.6

3  Erdoğan'dan o faciayla ilgili ilk değerlendirme  
http://www.dha.com.tr/erdogandan-o-faciayla-ilgili-ilk-degerlendirme_1017306.html

4  Binlerce Aylan Türkiye’de doğdu 
http://www.aljazeera.com.tr/haber/binlerce-aylan-turkiyede-dogdu

5  Mogherini’den Aylan yorumu: Duygusal davranamayız. 
http://www.abhaber.com/mogheriniden-aylan-yorumu-duygusal-davranamayiz/

6  İngiltere Başbakanı Cameron: Bu korkunç görüntülerin sorumlusu Esad http://www.haberturk.com/
dunya/haber/1124141-ingiltere-basbakani-cameron-bu-korkunc-goruntulerin-sorumlusu-esad

İzmir, proves desperate conditions going on in the region throughout.  

Vladimir Gilava, Regional Director of  Middle East, Organization for Migration (IOM), 
pointed out the problem in regard to the number of  immigrants reached to highest 
point after those observed during World Word II, by underlining the difficulty for the 
people deciding to leave their countries. Gilave continued: “This year, 250 thousand will 
come to European countries. More than 250 thousand immigrants lost their lives in the sea, and Greece 
isn’t their destination, even if  they are most unfrequented countries. This isn’t acceptable for the people 
escaping from the confrontations in 21st century. Navy forces resqued 1800 people in the sea. Suitable 
immigration routes might be established by humanitarian approach. This should be provided, irrespective 
how and why they take that ways. It is also important to establish the way to keep track these people 
travelling in the sea. It should also be necessary to provide effective supervision and suitable welcoming 
procedures. The determination has been made for technical supports on behalf  of  Turkish Coastal Se-
curity. The searches on irregular immigration should be widespread. The immigration is a real facet of 
the humanity and should be stopped. Both the origin, transit and target countries should combine their 
efforts. The works should be performed to generate the trust between the parties. It is not easy to manage 
the immigration readily. Unacceptable immigration should be transformed into acceptable one.”

1.4. Politicians Approaches to Refugees Fatalities  
The increase in immigrant fatalities has given rise to the comments by innumerable 
politicians. Recep Tayyip Erdoğan, President, Republic of  Turkey stated that: “West-
ern Countries should certainly be held responsible for immigrants’ fatalities” and “It 
is our humanity that drowned, rather then the immigrants.” In his speech, Ahmet Davutoğ-
lu, Prime Minister of  Turkey, said: “A nation in sorrow of  the pain of  the souls of  Syrian 
drowned screams for the justice and mercy to all people. It is the humanity as a whole, who was lost 
and internationally community fail to take steps. It time to speak up.”

Federica Mogherini, Supreme Representative of  European Union (EU) Foreign Re-
lations and Security Policy, pointing to politicians’ necessity of  abstaining from sen-
tience, concluded: “It is our duty to act reasonable, be stable, without disregarding our sensations.” 
Pointing out shock in everyone who witnessed drowning events, Mogherini continued: 
“Still, I expect the politicians to adopt the necessary decisions and responsibility”.3

David Cameron, British Prime Minister, broke his silence and stated that Britain would 
accomplish her ethical responsibilities. He continued: “It is Beshar Esad, ISIS and crime gangs 

3 Mogherini’s comments on Aylan case: “We cannot be sentimental.” 
http://www.abhaber.com/mogheriniden-aylan-yorumu-duygusal-davranamayiz/
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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise “mültecilerin neden boğulmayı 
göze aldıklarını anlamamız lazım, polisiye önlemlerle sorun çözülmez” dedi. 
İnsan tacirleriyle ortak mücadele yürütülmesi gerektiğini söyleyen 
Çipras, “Bunlar insanlığa karşı bir küfür, tehlike ve hakarettir. İnsanların ha-
yatını tehlikeye atmaktan çekinmiyorlar. Bu, bizim insanlık sorunumuzdur. Bu 
krizle hiçbir ülke kendi başına mücadele edemez” diye konuşmuştur.

BM Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Malta Daimi Temsilcisi 
Carmel Lino Vassalo, denizlerde bu zamana ne kadar insanın kay-
bolduğu konusunda gerçek bir bilgi olmadığını belirterek, bu rakamı 
sadece Allah’ın bildiğini söylemiştir. Vassalo, “Mültecilerin yaşadığı 
kayıplar çok üzüyor ama bundan daha vahim olanı bu sorunun hala devam 
ediyor olması. Daha da can sıkıcı olanı dünyanın da bu konuyla ilgilenmek is-
tememesidir. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği neyi bekliyor, ne yapıyor. Bu 
sorunun ele alınmamasında daha sinsi bir neden var. Neden çözüm iradeleri 
yeterli değil. Konuya ilişkin yapılan bütün konferanslarda sadece konuşmalar 
yapılıyor. Ayrıca bu toplantılarda İnterpol’un olmamasını da anlayabilmiş 
değilim. Bu sorun sadece Akdeniz sorunu değil, dünyanın sorunudur. Ancak 
uluslararası alanda konuya ilişkin kanuni düzenlemelerin da kısa bir zamanda 
yapılamayacağını da biliyorum” ifadelerini kullanmıştır.

1.5.  Mülteci Politikalarından Kaynaklanan  
Problemler

Avrupa’ya ulaşabilenlerin ise sığınmacılıktan mülteciliğe geçebilecek-
leri de kesin değildir. İster sığınmacı olarak, ister mülteci olarak ol-
sun yaşama tutunmaya çalışan bu insanların yakalarını başka birçok 
problem de bırakmamaktadır. 

Binlerce mültecinin Türkiye üzerinden ulaştığı Kos adası bunun en 
açık örneği: Kayıt merkezi ya da barınaklar bulunmayan Kos’ta mül-
teciler geceyi plaj, park ve stadyumda geçirirken, Yunanistan adaya 
yolladığı dev bir yolcu gemisi ile barınma sorununa çözüm bulmaya 
çalışıyor. Adada görev yapan Sınır Tanımayan Doktorlar ekibinden 
Brice de le Vingne ise, adadaki yetkililerin mültecilerin koşullarını 
“durumlarından memnun kalırlarsa daha fazlası gelir” diye kasıtlı olarak 
düzeltme amacı taşımadıklarını belirtmektedir.

Sonu belli olmayan bu yolculuk menzile varıldığını düşündüklerinde 
başlarda çok fazla akıllarına getirmek istemedikleri başka sorunları 
karşılarına çıkarmaktadır. Bunların en başında bürokrasi, ekonomik 
sorunlar, dil, eğitim, sağlık, ırkçı yaklaşımlar, sosyal ve kültürel ka-

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 

Erdoğan, mültecilerin 
boğulmalarında Batılı 

ülkelerin sorumlu 
olduğunu ve “boğulanın 

mülteciler değil, 
insanlığımız” olduğunu 

söylemiştir

performing such a business, who caused all these horrible scenes.” 4

Alexis Tsipras, Greece Prime Minister, commented, “We have to understand why the immi-
grants dare to be drowned. Detective measures cannot do any good.” Pointing out the necessity of 
common struggle against the coyotes, Tsipras added: “All these are infidelity, warning and 
insulting against the humanity. They dare to jeopardy the human lives. This is our common responsi-
bility. No country can act solely in overcoming such a crisis.  

Carmel Lino Vassalo, Permanent Representative of  Malta to Organization for Migra-
tion (IOM), commented that, no one had genuine information on the sea casualties 
until now except the God. Vassalo continued: “Immigrants casualties are unfortunate, how-
ever, what is worser than that is to see they still continue. What is even worse that all these is lack of 
desire to tackle such a universal calamity. Why are United Nations and European waiting and what 
they doing in this regard? It seems that there is another insidious reason in disregarding to solve that 
problem. Why are the wills for the solutions lacking? The conferences convened to solve the question 
witnessed nothing but speeches. Besides, I cannot understand why Interpol hasn’t invited to such meet-
ings. This isn’t a problem of  the Mediterranean only; it also involves the world. On the other hand, it 
is unlikely to adopt legal regulations to overcome the situation readily. 

1.5. Problems Originated from Immigrant Policies 
It is not certain for immigrants to acquire the status of  the refugee. Irrespective 
whether in immigrant or refugee status, the people seeking to hold to the life are face 
to face to various other concerns. 

A typical example to this is the conditions in Kos Island providing shelter for thou-
sands of  immigrants via Turkey. Deprived of  any registration office or shelter, Kos 
immigrants spent the night in the beaches, gardens and stadiums. The Greece provid-
ed a piece of  cake by providing a huge passenger liner for accommodation.  Brice de 
le Vingne, member of  Médecins Sans Frontières (MSF) describes the living conditions 
of  immigrants in the island as “they are subjected to such poor conditions purposely on account of 
preventing further immigration otherwise.” 

The immigrants are confronted various other conditions they haven’t considered before 
whenever they hoped to reach to their destination in never-ending travel. They have in 
particular to overcome the proceedings, economic problems, language, education, health, 
racist treatments, social and cultural dislikes and last, but not least physiologic problems. 

4 Cameron, British Prime Minister: “Esad Responsible person of these horrible scenes Esad http://www.
haberturk.com/dunya/haber/1124141-ingiltere-basbakani-cameron-bu-korkunc-goruntulerin-sorumlusu-
esad
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bullenmeme ve en önemlisi psikolojik sorunlarla baş etmek geliyor.

Bir başka kriz bölgesi ise Manş Tüneli çevresidir. Avrupa’dan İngiltere’ye Manş Tüneli 
ile geçmek isteyen mültecilerin son bekleme noktası olan Calais’de bulunan çoğunluğu 
Afrika ve Orta Doğulu yaklaşık 2 bin kişi 29 Temmuz 2015’te Manş Tüneli’ne girerek 
İngiltere’ye gitmeye çalışmıştır. Tünel girişinde bekleyen kamyon ve tırlara ya da tren 
vagonlarına binerek tüneli aşmaya çalışan mültecilerden 10’u 2015 yazında yaşamını 
yitirmiştir. Buna karşılık İngiltere artan yasa dışı girişler karşısında daha sert önlemler 
almayı tercih etmiştir. Son açıklamalara göre, yasa dışı göçmenlere ev kiralayanlar için 
5 yıla kadar hapis cezası öngörülürken, oturma ve çalışma izni olmayan göçmenlerin 
çalıştıkları işlerden kazandıkları ücretlere el konulması da öneriler arasında yer alıyor.

İngiltere’nin mülteci akınını durduramayacağı açık olan bu tavrını AB’de başka ülkeler 
de sürdürüyor. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere geçtiğimiz günlerde mül-
teci sayısının hızla artması nedeniyle, mülteci adaylarına yapılan yardımlar ve yardım 
standartlarının tartışmaya açılabileceğini açıklamıştır. Bazı ülkeler için ise “mülteci” 
statüsüne sahip olmak da tek başına yeterli bir kriter değil. Temmuz 2015’te Polon-
ya’da açıklanan bir anket sonucuna göre katılımcıların yüzde 70’i Müslüman ya da 
Afrika ülkelerinden sığınmacıları Polonya’da istemezken, sadece Hristiyan Suriyelilere 
sıcak bakıyor. Türkiye, İtalya ve Yunanistan’daki kamplarda bulunan Suriyelilerden 
sadece 200’ünü kabul etme kararı alan Slovakya Hükümeti de Suriyelilerden sadece 
Hristiyan olanları kabul edeceğini açıklamıştır. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Ivan Metik 
buna gerekçe olarak “ülkelerinde cami olmadığını ve bunun Müslümanların ülkeye entegre 
olmasını zorlaştıracağını” iddia etmiştir. Bu tarz yaklaşım ve uygulamaların açıkça ayrım-
cı ve ötekileştirici bir yaklaşım olduğu şühesizdir.

Zorlu bir yolcuğun ardından örneğin Fransa’ya varmayı başarabilenler ise kendilerini 
gerekli bürokratik düzenlemelerin zamanında yapılmamış olmasından dolayı hiçbir 
sosyal hakkı olmayan  “kağıtsızlar” sınıfında bulabiliyor. Diğer bir taraftan mülteciliğe 
kabul edilmiş olanlara sunulan imkanlar ise bulundukları ülkenin en kötü yaşam ko-
şulları içinde hayatlarını sürdürmeleri gerektiğini ortaya koyuyor. Zira mülteciler için 
oluşturulmuş kampların niteliği ne yazık ki uluslararası standartların çok aşağısında. 
Her ne kadar bu standartlar ülkeden ülkeye değişse de birçoğunda mülteci kampları 
şehirden ve toplumdan oldukça uzak alanlarda kurulmaktadır.

Mültecilerin içinde bulunduğu bu zor koşullardan istifade eden ve bir fırsat kaynağı 
olarak görenler sadece savaş bölgelerinin insan kaçakçıları değil elbette. Kıyının kar-
şısında da yerli simsarların eline düşen mülteciler ucuz işçi kaynağı olarak da görül-
mektedirler.  

One another crisis region is Manche Tunnel and its surrounding. 2 thousand people of 
the immigrants mostly from African and Middle Eastern immigrants reached to Calais, 
the destination point for those who look for going to England via the tunnel made an 
attempt in July 29, 2015. 10 immigrants lost their lives in the summer of  2015 who 
tried to pass the tunnel on the trucks and TIRs parked at the tunnel entry. Notwith-
standing to that, British Government opted to adopt stricter measures against in-
creasing illegal entries to the country. According to the recent statements, up to 5-year 
imprisonment is anticipated for those who rent their houses to the immigrants, in 
addition to the motions for confiscating the wages earned by the immigrants in their 
employments in the country. 

The same attitude is adopted by other European countries, which cannot obviously 
prevent the immigrants’ flow. Thomas de Maiziere, German Secretary of  Interior re-
cently announced that the donations and their standards anticipated on behalf  of  the 
candidate refugees might be brought into the discussion. 

For other countries, the acquisition of  “the immigrant” status doesn’t mean sufficient 
criteria by its own.  According to results of  the questionnaire announced in Poland in 
July 2015, 70 percent of  the participants were unwilling the immigrants from Muslim 
and African countries in Poland, while they tended to accept christian Syrians only. Slo-
vakia government announced to accept 200 Syrians from the refugee camps in Turkey, 
Italy and Greece, so long as they are christians. Ivan Metik, the spokesman of  Internal 
Affairs pointed out the reasoning of  unavailable of  the mosque in their country, which would 
render it difficult for the Muslims in their integration to their country. It is obvious that such under-
standing and practices are clearly discriminative and marginalizing approaches. 

Those who haven been successful to land to the French territories after a journey of  a 
life and death, however can find a place within Sans-papier, meaning illegal migration 
of  people as interpreted in French. Meanwhile, the opportunities provided in case of 
recognition provide nothing more than living under the most adverse living conditions 
available in the country. Unfortunately, the sites provided on behalf  of  the immigrants 
are far below the internationally accepted standards. These standards differ from country 
to country; however, the majority of  such refugee sites are far away from the center of 
cities and living quarters.  

It isn’t solely the coyotes who consider the adverse conditions the immigrants as an op-
portunity and observe their best to take the advantage them. The immigrants are also 
providing the opportunity for smuggling the cheap labor on behalf  of  local agents on 
the opposite side of  the shore.  
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1.6.  Avrupa’da Artan Radikal Sağ ve Ayırımcılık Yanlısı Oluşumla-
rın “Göçmen Karşıtlığını Siyasi Argüman” Olarak Kullanması

Hükümetlerin mülteci politikalarını gözden geçirerek AB’ye doğru giderek artan 
mülteci akınına destek vermemelerinin bir nedeni de kıta genelinde artan göçmen 
ve yabancı düşmanlığı sonucu radikal sağ partilerin güçlenmesi. Avrupa’da kişi 
başına düşen en fazla mülteci sayısına sahip İsveç’te göçmen karşıtı aşırı sağcı 
parti İsveç Demokratları’nın oy oranı yüzde 20’yi aşmış durumda. 2015’te yaklaşık 
750 bin iltica başvurusu almayı bekleyen ve Avrupa’ya sığınan yabancıların yüzde 
30’unu barındıran Almanya’da, mültecilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde 
göçmen karşıtı yürüyüşler artmakta ve mültecilerin kaldığı çadır kentlere saldırılar 
düzenlenmekte. Temmuz ayında İtalya’nın kuzeyinde düzenlenen gösteride de ey-
lemciler henüz kullanılmayan bir mülteci yurdunun eşyalarını ateşe vermişti.

Yaşanan mevcut mülteci krizi AB üye ülkelere gelen göçmen ve mültecilerin hukuki 
statüsünü düzenleyen Dublin Düzenlemesi’nin artık yetersiz geldiğini açık bir biçimde 
gösteriyor. Düzenleme, iltica talebinde bulunan bir kişinin başvurusunun yakalandığı 
ülkede değil, ilk giriş yaptığı AB ülkesinde değerlendirmeye alınmasını öngörüyor. 
Mevcut göç güzergâhı göz önüne alındığında ise mültecilerin büyük bir kısmına Akde-
niz ülkeleri ev sahipliği yapmak zorunda. Bu durum gerek Akdeniz ülkelerinde gerekse 
de onlar kadar mülteci yükünü üzerine almaya çalışan Almanya ve İsveç gibi ülkeler-
de göçmen karşıtı hareketlerin yükselişe geçmesine neden oluyor. AB Komisyonu bu 
nedenle mültecilerin daha adil bir şekilde dağıtmayı hedefleyen “kota” önerisini dile 
getirmiştir. Bununla birlikte İngiltere ve çoğu Doğu Avrupa ülkesi bu öneriye soğuk 
yaklaşarak bunun bir AB problemi olmadığını öne sürmektedir.

1.7. Mülteciler Eğitim, İş Edinme ve Sağlık Haklarından  
Mahrum Bırakılmaktadır

Diğer bir sorun ise topluma entegre olamama sorunudur. Zira hukuki statülerini ka-
zanamamış veya dil handikapını aşamamış sığınmacılar genellikle kendi gettolarında 
oluşturdukları yerlerde iş bulabilmektedirler. Pek tabidir ki bu psikolojik olarak bir 
nebze olumlu görülse dahi ekonomik anlamda kendi toplumları tarafından da sömü-
rülmeyi beraberinde getirmektedir. Hiçbir statüsü olmadan çalışarak hayata tutunma-
ya çalışan bu insanların en büyük korkusu ise en ufak bir haksızlık karşısında sesleri-
ni yükseltmeleri durumunda kendilerinin polise şikayet edilme korkusu yaşamalarıdır.

Ucuz işçi pazarının en acımasız boyutu hiç şüphesiz ki kadın ve çocukların düşürüldü-
ğü durumdur. Son derece kötü şartlarda çalışmak zorunda bırakılan kadın ve çocuklar 
sık sık cinsel istismara uğrayabilmekte ve artık gazetelerin olağan haberler sayfasında 
ve görsel medyada da görülebilmektedir. 

1.6. Anti-immigrant Policies Profited by Rising Radical Right 
Movements and Pro-Discrimination Formations in Europe

One another motivation that forces EU governments to review their immigration pol-
icies to raise barriers against the immigrants is the consolidation of  radical right parties 
as a result of  growing concerns in the people for the future. The Sweden has the largest 
number of  per capita immigrants now and far right party, Swedish Democrats, received 
in excess 20 percent of  the votes.  In Germany, there is an increasing tendency in an-
ti-the immigrant protests and attacks to the tent cities provided for the immigrants with-
in the regions where the immigrants are intensively settled in particular; whereas about 
750 thousand immigrants are expected to enlist in 2015. Germany has already provided 
shelter on behalf  of  30 percent of  all immigrants seeking asylum in Europe.  During the 
protest organized in northern part of  Italy in July, the activists set fire the goods in an 
immigrant dormitory ready for accepting the immigrants. 

Current immigrant crises clearly indicate that Dublin Convention providing legal status 
on behalf  of  the immigrants and refugees arrived to EU member countries is now 
insufficient. The convention mandates that anyone who requests for asylum should 
make application to officials in EU country where they first entered, rather than the 
country detained by the security forces. Considering existing route for migration, how-
ever, the majority of  the immigrants should be hosted by Mediterranean countries. 
This gives rise to widespreading anti-immigrant movements in Mediterranean coun-
tries on one side and in Germany and Sweden; i.e., the countries looking for sharing 
the burden of  the immigration. For this reason, EU Commission mentions about the 
notion of  “the quota”, aiming to equitable distribution of  the immigrants between the 
countries. However, England and majority of  Eastern Countries decline the proposal, 
claiming that this isn’t a problem of  Europe at all. 

 1.7. Deprival of Training, Employment and Health  
Opportunities of Immigrants  

One another concern in this regard the immigrants are failure in social integration. 
This is mainly because; the refugees are able to find jobs within their ghettoes in gen-
eral, due to the disputes in regard to their legal status or language problem. This may 
be regarded as acceptable, considering personal physiologic conditions; however, it is 
still equivocal with respect to the likeness of  unacceptable exploitation by the person’s 
own fellow citizens. The fear of  involvement in any employment dispute that may 
bring them face to face to the police is the nightmare for the people clutching onto 
the life without any status whatsoever. 

Undoubtedly, the most unmerciful dimension of  cheep labor market is the conditions 
the women and children are confronted. Extremely adverse working conditions de-
served for the women and children likely suffer from the sexual abuse, displayed in 
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Gittikleri ülkelerde karşılaşılan diğer önemli sorunlardan bir diğeri ise sağlık ve eğitim 
sorunudur. Mülteciler bazı ülkelerde kısıtlı sağlık ve eğitim haklarına sahip iken bir 
çoğunda ne yazık ki bu imkanlar da mevcut değildir. 

Halbuki, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde ve mültecilerin hukuki statüsü-
ne ilişkin Cenevre Sözleşmesi’nde, her çocuğun temel eğitim hakkı garanti altına alın-
mış ancak hiçbir hukuki statü elde edememiş sığınmacı çocuklar bu haklarını ne yazık 
ki kullanamamaktadırlar.

Gerekli düzeltici tedbirler alınmaz ve sorunlar görmezden gelinmeye devam edilirse 
yakın zamanda toplumsal infial olaylarını görmemiz kaçınılmadır. Bu gibi durumlarda 
çok küçük bir kıvılcımla hem yerli toplum hem de mülteci topluluğu arasında çatışma 
fitillerinin ateşlenmesi mümkün görülebilmektedir. Bu ise geleceği birlikte inşa edebi-
lecek olan bu topluluklar için büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirecektir.

Bu konuda uluslararası kamuoyu ve STK’lar toplumun göç gerçeğine bakışını değiş-
tirme yönünde çalışmalarda bulunmalı ve bunun insanlık tarihi boyunca vazgeçilmez 
bir olgu olarak karşımızda her zaman olabileceğini anlatmalıdır.

Göçmenlerin geldikleri topluma bir yük değil aksine bir kazanım olarak değerlendiril-
mesinin önü açılmalı, bununla ilgili güzel örneklikler bulunarak topluma sunulmalıdır. 

1.8.  Mülteci Sirkülasyonunu Önlemenin Yolu  
“Göçmen Teknelerini Batırmak” Olmamalıdır

47 Avrupa ülkesinin parlamenterlerinden oluşan Avrupa Konseyi Parlamenterler Mec-
lisi (AKPM) mülteci sorunuyla ilgili bir rapor hazırlamıştır. “Akdeniz’de İnsan Trajedisi: 
Acil Eylem Gerekli” başlıklı raporda Akdeniz’in bir ölüm denizi haline geldiğine dikkat 
çekilmiştir. Ne yazık ki raporda, bu göçmenlerin kendi ülkelerini terk etmek zorunda 
kalışlarının asıl nedenine hiç değinilmezken bütün fatura insan kaçakçılığı yapan tek-
nelere kesilmiştir.

İnsan kaçakçılığıyla etkili mücadele edebilmek adına arama kurtarma faaliyetleri ye-
rine insan kaçakçılığı yapan tekne ve botları tespit edip batırmak gibi çözüm yollarını 
da içeren “Avrupa’nın sınırlarını koruma faaliyetlerine daha fazla kaynak aktarılmasına” karar 
verilmiştir.

Görüşmeler esnasında İngiltere temel insan haklarıni hiçe sayarak, diğer göçmenleri 
teşvik ettiği gerekçesiyle “Mülteci kurtarma operasyonlarına son verilsin” diyebilmiştir. İtalya 
ise “Mültecileri Kuzey Afrika’da kuracağımız merkezlerde toplayıp seçerek kabul edelim” diyerek 
çaresiz insanları toplama kamplarına doldurmayı teklif etmiştir. Raporda, “AB ülkelerine 
arama ve kurtarma operasyonlarını yoğunlaştırma, insan ticareti yapanlarla ortak mücadele, alter-
natif yasal göçü kolaylaştırma, göçmenlerin geldiği ve transit geçtiği ülkelerde insani yardım ve 
kalkınma projelerini artırma, bu ülkelerle idari ve hukuki işbirliğini genişletme ve uluslararası koru-

ordinary news pages and reflected in the visual media. 

One another significant dilemma encountered in hosting country is the health and education 
concerns. The immigrants usually fall short in health services supports. For the most part, no 
such services are made available at all. 

On the other hand, United Nations Children Rights Convention and Genoa Convention 
guarantee the children the right to achieve basic education; however, it is unfortunate 
that those without legal status are deprived to have access any means of  education.  

It is indispensible that we may soon face to face with the social exclusion movements, if 
necessary measures are disregarded and the problems ignored. Under these conditions, it is 
likely the wick bi ignited within both local as well as immigrants’ society to initiate consid-
erable disputes and confrontations. This may in turn give rise to significant disaster among 
the society as a whole, otherwise may construct their futures hand in hand. 

 The efforts should be observed by the public media and non-governmental organiza-
tions in regard to modifying the outlook of  the society to the notion of  the immigra-
tion and every effort should be taken to enlighten the society on the fact that all what 
happen has been indispensible in the history of  humanity in the course of  time. 

In one way or another, the society should be convinced that the immigration in fact 
provides additional opportunities rather than being a nuisance; with new ideas and 
potential for the local society to be profited for new horizons.  

1.8. Dilemma of Scuttling Refugees’ Boats  
European Council of  Parliamentary Assembly (ECPA), an organization formed by the 
legislators of  47 European countries issued a report on the immigration problem. The 
report entitled: “Human Tragedy in Mediterranean: Urgent Action Required”, warns the re-
cent conditions that can be described as a horror largely ignored by Europeans. With-
out making any comment on the main reasons why the immigrants obliged to deport 
their countries, the invoice is made out an invoice for the coyotes.  

The report finally concludes the necessity of  “Allocating additional resources to increase the 
funds to protect European boundaries”, in order to observe more effective measures to spot 
and scuttle dinghies and boats that carries the immigrants, instead struggling against 
human smuggling. 

The report included the quotation of  a British parliamentary, commenting complete 
abandoning of  immigrant rescue operations, an open challenge against human rights, on ac-
count of  encouraging further immigration. Italians asserted allowing immigrants by sorting 
out among those who were brought together within the camps to be established in Northern Africa, 
which means nothing but revival of  the concentration camps for the desperate people. 
The report concluded intensifying immigrant search and rescue operations within EU countries, 
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maya muhtaç kişilere iltica hakkı tanıma” çağrısında bulunulmuştur.

Ancak her zaman bildiğimiz bir gerçek vardır; bu çağrılar sadece toplantıların dilek ve 
temenni bölümünü oluşturmakta, hiçbir zaman uygulamaya tam anlamıyla geçirilme-
mektedir. 

2.  AYLARA GÖRE DENİZLERDE YAŞANAN GÖÇLER;  
TEKNE KAZALARI VE ÖLÜM OLAYLARI   
(1 OCAK 2015 - 31 ARALIK 2015 )

2.1. OCAK
Ege denizinde yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 71 sığınmacı Sahil Gü-
venlik Ekipleri tarafından insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Malezya’ya göçmen taşıyan balıkçı teknesi Bangladeş açıklarında battı. 24 kişi deniz-
de kayboldu.

İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi Kayabaşı Köyü’nde Pakistan uyruklu 13 göçmenin 
cesedi bulundu.

Mersin’in Silifke ilçesinde yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 24 Suriye uy-
ruklu göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Mersin’de yasadışı yollarla İtalya’ya geçmek isteyen Suriye uyruklu 333 kişi, düzenle-
nen bir operasyonla insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı. Hava destekli operasyonda 
15 insan kaçakçısı yakalandı.

Bodrum Akvaryum Koyu’nda sığlık bir bölgede karaya oturan teknede yapılan arama-
da Myanmarlı 12 göçmen kurtarıldı.

Edirne’de, Jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde, 8 kişilik bir minibüsten yasa 
dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 2’si çocuk olmak üzere toplam 28 göçmen 
yakalandı.

İtalyan sahil güvenlik ekipleri batmak üzere olan iki gemide yaklaşık 700 göçmeni 
kurtardı.

Muğla’nın Datça ilçesine yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak isteyen 4 göçmen insan 
kaçakçılarının elinden kurtarıldı. Olayda 1 kaçakçı yakalandı.

Mersin’in Erdemli ve Silifke ilçesinde 10 metrelik balıkçı teknesinde 30’u çocuk 140 
Suriye uyruklu yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak isterlerken sahil güvenlik ekipleri 
tarafından insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Aydın’ın Didim ilçesinde yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak isteyen 28 göçmen sahil 

joint struggle against coyotes involved in human trafficking, facilitating alternative legal immigration, 
increasing humanitarian help and development project in the countries on the way of  migration route, 
developing administrative and legal cooperation with these countries and granting right of  asylum on 
behalf  of  those in need of  international protection. 

We shouldn’t forget the talk of  the town; the calls are nothing but the wishes and re-
quests are included in specific section of  the conventions conducted on a subject mat-
ter, which cannot always be implemented. 

2.  MARINE IMMIGRATION,  
BOAT ACCIDENTS & FATALITIES BY MONTHS  
(January 1, 2015 – December 31, 2015)

2.1. JANUARY
71 immigrants seeking illegal asylum by crossing Aegean Sea are liberated by Turkish 
Coast Guard Teams from the traffickers. 

The fish boat carrying immigrants to Malaysia submerged at Bangladesh offshore wa-
ters. 24 persons were lost at the sea. 

In Kayabaşı Village, Küçükçekmece County of  Istanbul, Turkey, 13 dead bodies of 
Pakistani immigrants were found. 

24 In Silifke County of  Mersin, Turkey, Syrian immigrants seeking illegal asylum were 
liberated from the traffickers.  

In Mersin, Turkey, successful operation was organized against the traffickers who 
attempted to illegally transport 333 Syrian immigrants to carry to Italy. 15 traffickers 
were captured during the operation performed with air support. 

12 Myanmar immigrants in a boat washed ashore were rescued during the search oper-
ation performed along the shallow portion of  Aquarium Bay. 

Altogether 28 immigrants, including 2 children were detained by Turkish Gendarmerie 
during the patrol in Edirne, who was set to go abroad with an 8-seat minibus. 

Italian coastal security teams rescued about 700 immigrants in two ships that were 
about to sink. 

In Datça County of  Muğla, Turkey, 4 immigrants seeking illegal asylum were liberated 
from the traffickers. One of  the traffickers was arrested. 

In Silifke County of  Mersin, Turkey, 140 immigrants, including 30 children in 10-me-
ter fishing boat, were liberated from the traffickers during their attempt to go abroad 
illegally by the coastal security teams. 
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güvenlik ekipleri tarafından insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Edirne’de bir otobüsün bagajına saklanmış 4 göçmen yurtdışına çıkmak isterlerken 
güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinden yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak isteyen 100 göç-
men insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Bodrum’da yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak isteyen 21 göçmen insan kaçakçıları-
nın elinden kurtarıldı. Olayda 4 insan kaçakçısı yakalandı.

Yunanistan’ın Psemiros ile Kilimli (Kalimnos) Adaları’nda kıyıya vuran 35 yaşlarında 
1’i kadın, iki ceset bulundu. Cesetlerin yakın bir zamanda batan bir teknede ölen göç-
menlerin olduğu bildirildi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Saha-
larında gerçekleşen 2 operasyonda toplam 54 göçmen sınırı geçmeye çalışırken ele 
geçirildi.

Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, D-100 karayolu Gökdere köyü 
yakınlarında genel asayiş uygulaması yaptı. Durdurulan bir otobüste kimlik kontrolü 
yapan ekipler, 23’ü Afganistan, 4’ü Pakistan uyruklu olmak üzere 27 göçmeni sağlık 
kontrolü için hastaneye sevk etti.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Kos Adası’na gitmeye 
çalışan, aralarında bebek ile kadınların da olduğu Suriye, Myanmar ve Kongo uyruklu 
27 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında 22 göçmeni taşıyan tekne battı. Sahil güvenlik 
ekipleri göçmenlerden sadece 8’ini kurtarabilirken kalan göçmenlerin cesetleri kıyıya 
vurdu.

İzmir’in Dikili ilçesinde bir adacık üzerinde mahsur kalan aralarında çocuk ve kadınla-
rın da bulunduğu 57 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı. Sahil güvenlik ekip-
leri tarafından 40 kişi kurtarılırken 15 göçmenin cesedine ulaşıldı.

İtalyan yetkililer, Akdeniz’de, mürettebatı tarafından içinde bulunan 450 göçmenle bir-
likte terk edilen geminin İtalya’daki Corigliano Calabro limanına getirildiğini açıkladı.

2.2. ŞUBAT
Muğla’da Turgutreis mahallesinde yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya hazırlanan 
46 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Güney Çin Denizi’nde göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Teknedeki 15 kişi deniz-
de kaybolurken kalan 16 göçmen Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.

In Didim County of  Ayden, Turkey, 28 immigrants seeking illegal asylum were liberat-
ed from the traffickers by the coastal security teams. 

In Edirne, Turkey, the coastal security teams spotted 4 immigrants in the luggage of 
an autobus for the purpose of  illegal asylum. 

In Gazipaşa County of  Antalya, Turkey, 100 immigrants seeking illegal asylum were 
liberated from the traffickers. 

In Bodrum County, Turkey, 21 immigrants seeking illegal asylum were liberated from 
the traffickers. Meanwhile, 4 traffickers were taken into custody. 

On Pismires and Kalians Islands of  The Greece, two bodies, one at the age of  35, 
were spotted washed ashore. They were reported as among those immigrants sailing in 
the boat that was sunk recently. 

Altogether 54 immigrants, who destined crossing the border, were confiscated by 
Thrace Customs and Trade Management of  Turkey during the 2 operations per-
formed within Kapıkule and Hamzabeyli Customs Areas. 

The teams of  Koyulhisar County, Turkey, Gendarmerie Command conducted general 
public order operation along D-100 highway near Gökdere Village. 27 immigrants 
consisted of  23 Afghanis and 4 Pakistanis were retained for the health screening 
during ID control performed on the busses stopped. 

27 immigrants, including babies and women from Syria, Myanmar and Congo, were liber-
ated from the traffickers, who destined to Kos Island, Greece for seeking illegal asylum.

The boat transporting 22 immigrants submerged at the offshore of  Ayvalık County of 
Balikesir, Turkey. 8 of  them were rescued by the coastal security teams. Others were 
washed offshore. 

The coastal security teams rescued 57 immigrants, including children and women who 
were be confined on an island on the offshore of  Dikili County, Izmir, Turkey.

At the offshore of  Ayvalık County, Balikesir, Turkey, the boat full of  immigrants sub-
merged. 40 of  them were rescued by the coastal security teams, whereas 15 of  them 
were drowned. 

Italian authorities announced that the ship transporting 450 immigrants and left by her 
crew was brought to Corigliano Calabro Harbor, Italy. 

2.2. FEBRUARY
In Turgutreis District of  Muğla, Turkey, 46 immigrants seeking illegal asylum were 
liberated from the traffickers. 

The boat transporting the immigrants capsized in Southern China Sea. 15 immigrants in 
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Edirne’de yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak isteyen 9 göçmen güvenlik güçleri 
tarafından insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı. Operasyonda ayrıca 1 insan kaçak-
çısı da yakalandı.

Dikili açıklarında yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 20 göçmen Sahil Gü-
venlik Ekipleri tarafından insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 16 göçmen Sahil Gü-
venlik Ekipleri tarafından insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında içinde mültecilerin bulunduğu lastik botun 
battığı ihbarı üzerine bölgeye helikopter ve Sahil Güvenlik botları gönderildi. Yüzerek 
hayatta kalan 7 Suriyeli göçmen kurtarılırken, 1 göçmenin cesedine ulaşıldı.

Ayvalık açıklarında lastik bot içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 
Afganistan uyruklu göçmen kurtarıldı.

Çanakkale Ayvacık’ta lastik bot içinde çocuk ve kadınların da bulunduğu toplam 50 
Afgan göçmen kurtarıldı. 

Aydın’ın Didim ilçesinde lastik bot içindeki değişik ülkelerden 56 göçmen kurtarıldı. 

Aydın’ın Foça İlçesi’nde ‘Bonita’ adlı teknede Suriye, Somali ve Eritre uyrukla 41 göç-
men kurtarıldı.

Ayvacık İlçesi Kadırga koyundan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek üzere göçmen-
lerin yola çıktıkları lastik bot batmak üzereyken Sahil Güvenlik Ekiplerinin yetişmesi 
üzerine 7 göçmen kurtarıldı.

Çanakkale’de göçmenleri taşıyan bir bot battı. Olayda 3 göçmen kaybolurken 7 göç-
men son anda kurtarıldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi Doğanbey açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya 
çalışan 28 kişilik göçmen donmak üzereyken son anda kurtarıldı.

İtalyan Sahil Güvenlik ekipleri, Akdeniz’de Libya ile İtalya arasında kalan Sicilya Kana-
lı’nda 2 bin 100 göçmeni kurtardı. Ülkenin güneyindeki Lampedusa Adası açıklarında 
12 göçmen teknesinden gelen yardım sinyalleri üzerine sahil güvenlik birimleri hare-
kete geçti. Fırtına ve kötü hava şartları nedeniyle ilerleyemeyen ve Sicilya Kanalı’nda 
bulunan tekneler, Lampedusa’ya çekildi. Balık istifi şeklinde dizildikleri teknelerden 
indirilen, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu Kuzey Afrikalı yüzlerce 
mülteci, sağlık kontrolleri için otobüslerle geçici göçmen merkezlerine götürüldü.

Avrupa’ya gitmek için yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan 50 göçmen, Iğdır’da 
ele geçirildi.

İzmir’in Foça ilçesinde yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 33 göçmen gü-
venlik güçleri tarafından insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

the boat were lost, remaining 16 immigrants were saved by the coastal security teams. 

In Edirne, Turkey, 9 immigrants seeking illegal asylum were liberated from the traffick-
ers by the coastal security teams. Furthermore, a trafficker was couth by the security 
teams during the operation. 

In Dikili County, Izmir, Turkey, 20 immigrants seeking illegal asylum were liberated 
from the traffickers by the coastal security teams. 

In Ayvalık, Balikesir, Turkey, 16 immigrants seeking illegal asylum were liberated from 
the traffickers by the coastal security teams.

 In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, the helicopter and coastal security boats were 
delivered to the location where the immigrants were spotted. 7 Syrian immigrants 
swam to the shore were rescued, one of  them was dead. 

In Ayvalık County, Balikesir, Turkey, 17 Afghani immigrants, including the women and 
children, in a dinghy at the offshore. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, altogether 50 Afghani immigrants, including 
women and children in a dinghy, were rescued. 

In Didim County, Aydın, Turkey, 56 immigrants from various countries in a dinghy 
were rescued. 

In Foça County, Aydın, Turkey, 41 Syrian, Somalian and Eritrean immigrants in a din-
ghy named “Bonita” were rescued. 

The coastal security teams rescued 7 immigrants just in time in a dinghy that was 
about to sink on her way from Kadırga Bay, Ayvalık County, Balikesir, Turkey to 
Greece via Lesbos Island. 

A dinghy full of  immigrants submerged in Çanakkale, Turkey. It was informed that 3 
immigrants were lost and 7 immigrants were saved just in time. 

A group of  28 immigrants who were seeking illegal asylum were rescued just in time 
before freezing at the offshore of  Doğanbey, Seferihisar County, İzmir, Turkey. 

Italian coastal security teams rescued 2 thousand 100 immigrants on the Sicilian Channel in 
the Mediterranean between Libya and Italy. The coastal security teams set to road upon the 
help signals received from the boat transporting 12 immigrants at the offshore of  Lampe-
dusa Island. The boats failing to proceed due to the storm and adverse climatic conditions 
were towed to Lampedusa. Hundreds of  northern African immigrants, including women 
and children, taken out of  the boats where they were packed like sardines were brought to 
the provisional immigrant centers to be subjected to heath screening. 

In Iğdır, Turkey, 50 immigrants who entered Turkey in attempt for illegal asylum were 
detained. 
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde, kanundışı yollardan Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Ada-
sı’na zodyak botla geçmek isteyen, 40 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin durdurduğu kapalı kasa minibüste, arala-
rında kadın ve çocukların da olduğu 41 göçmen sağlık kontrolü için hastaneye götü-
rüldü.

İtalyan Sahil Güvenlik ekipleri, Akdeniz’de Libya açıklarında 7 ayrı botta bulunan yak-
laşık 700 göçmeni kurtardı.

Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, D-100 karayolu üzerinde genel 
asayiş uygulaması yaptı. Durdurulan bir araçta kimlik kontrolü yapan ekipler, 11’i Pa-
kistan, 2’si Afganistan uyruklu olmak üzere 13 göçmeni sağlık kontrolü yapmak üzere 
hastaneye sevk etti.

Akdeniz’de İtalya’nın Lampedusa adası açıklarında göçmen tekneleri battı. 300 göç-
men hayatını kaybederken 9 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris açıklarında göçmen teknesi battı 8 göçmen hayatını kaybetti 9 göçmen ise 
yaralı olarak kurtarıldı.

İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında, 105 kişiyi taşıyan göçmen teknesindeki 25 
kişi soğuk hava nedeniyle öldü, kalan göçmenler ise sahil güvenlik ekipleri tarafından 
kurtarıldı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, yasadışı yollarla yurtdışına çıkmak isteyen 7 göçmen 
insan kaçakçılarının ellerinden kurtarıldı. Olayda 6 insan kaçakçısı yakalandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak isteyen 87 göçmen 
insan kaçakçılarının ellerinden kurtarıldı. Olayda 4 insan kaçakçısı da yakalandı.

Ege Denizi’nde göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu Sahil Güvenlik ekipleri alabora 
olan tekneden 18 göçmeni kurtardı.

2.3. MART
Edirne’de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen toplam 37 yabancı uyruk-
lu göçmen insan kaçakçılarından kurtarıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinden sürat teknesiyle Yunanistan’ın Kos Adası’na gitmek is-
teyen 11 göçmen insan kaçakçılarından kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Çıplak Ada üzerinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisinin 
alınması üzerine bölgeye gönderilen sahil güvenlik ekibi, 7’si erkek, 1’i kadın, 3’ü de 
çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 11 göçmeni kurtardı.

Aydın’da Tekağaç Burnu civarında lastik botla yasa dışı yollardan geçiş yapmaya ça-
lışan grubun tespit edilmesi üzerine başlatılan arama kurtarma operasyonunda, 34’ü 

In Foça County, İzmir, Turkey, the security teams were liberated 33 immigrants, seek-
ing illegal asylum, from the traffickers. 

In Bodrum County, Muğla, Turkey, 40 immigrants seeking illegal asylum via Kos Is-
land, Greece were liberated from the traffickers on their way in a dinghy. 

The teams of  Provincial Gendarmerie Command of  Edirne spotted 41 immigrants, 
including women and children in an enclosed minibus. The immigrants were provided 
health screening. 

Italian coastal security teams rescued about 700 immigrants at Libya offshore in the 
Mediterranean in 7 dinghies. 

The teams of  Koyulhisar County, Turkey, Gendarmerie Command conducted general 
public order operation on D-100 highway. 13 immigrants spotted, including 11 Paki-
stani and 2 Afghani in a vehicle for the purpose of  ID inspection, were provided with 
the health screening in the hospital.

The dinghies submerged at Lampeduse, Italian offshore of  the Mediterranean. 300 
immigrants died, while 9 of  them were rescued by Italian coastal security teams. 

The dinghy transporting immigrants submerged at the offshore of  Marmaris County, 
Turkey. 8 of  them were died and 9 were rescued as wounded. 

At the offshore of  Lampedusa Island, Italy, 25 immigrants died due of  cold in a din-
ghy that carried 105 immigrants. Remaining was rescued by the coastal security teams. 

In Edremit County, Balikesir, Turkey, 7 immigrants seeking illegal asylum were liberat-
ed from the traffickers. During the operation, 6 traffickers were detained. 

In Bodrum County, Muğla, Turkey, 87 immigrants seeking illegal asylum were liberated 
from the traffickers. During the operation, 4 traffickers were detained. 

The boat full of  immigrants capsized in Aegean Sea. The coastal security teams res-
cued 18 immigrants in the capsized boat. 

2.3. MARCH
In Edirne, Turkey, 37 foreign immigrants seeking illegal asylum were liberated from 
the traffickers. 

11 immigrants seeking illegal asylum were liberated from the traffickers, who wanted 
to sail to Kos Island, the Greece in a speed boat from Bodrum County, Muğla, Turkey. 

The security teams dispatched to Çıplak Island, Ayvalık County, Balikesir, Turkey, 
upon information received on the presence of  a group of  immigrants. The coastal 
security teams rescued 11 Afghani immigrants, including 7 men, 1 woman and 3 chil-
dren, seeking illegal asylum. 
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erkek, 10’u kadın, 3’ü de çocuk olmak üzere Suriye, Eritre, Kamerun, Togo, Orta Afri-
ka, Haiti, Kongo, Mali, Gabon ve Gine uyruklu 47 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Karada açıklarında da fiber tekne ile yasa dışı yollardan geçiş 
yapmaya çalışan 11 göçmen düzenlenen operasyonla kurtarıldı. 

Sahil Güvenlik ekiplerinin, İzmir’in Çeşme ilçesi önlerinde yaptıkları arama kurtarma 
operasyonunda da lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 39’u erkek, 6’sı kadın, 
9’u da çocuk olmak üzere Suriye, Kongo, Mali, Irak ve Filistin uyruklu 54 göçmen 
kurtarıldı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan iki ticari takside, yasa dışı 
yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 8 göçmen Yabancılar Şube Müdürlüğüne götü-
rüldü.

Narlıdere ve Buca ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda minibüs içerisinde 54 
göçmen Yabancılar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Buca ilçesi İzmir Çevreyolu bağlantısında bir minibüs içerisinde göçmenlerin taşındığı 
bilgisini alan polis, minibüsü durdurdu. Minibüste can yelekleriyle birlikte 30 göçmen 
sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Aydın’ın Didim İlçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler yasa dışı yollar-
dan yurt dışına çıkmaya çalışan 83 göçmeni insan kaçakçılarından kurtardı.

Edirne’de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 35 Myanmar, 1 Pakistan, 
34 Afganistan ve 54 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 124 göçmen Göç İdaresi mi-
safirhanesine götürüldü.

Didim’de yasadışı yollarla Yunanistan adalarına geçmek isteyen 76 göçmen insan 
kaçakçılardan kurtarıldı.

Muğla’da 7 metrelik lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Simi Adası’na geç-
meye çalışan Suriye uyruklu 40 göçmen insan kaçakçılarından kurtarıldı.

Yasa dışı yolları kullanarak Türkiye’den Yunanistan’a geçen 273 göçmen Yunan Gü-
venlik Güçleri tarafından durduruldu.

Bodrum’dan Yunanistan’ın Kos Adası’na lastik botla geçmeye çalışan 16’sı çocuk 35 
göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi önlerinde, lastik bot içerisinde 6 erkek, 5 kadın, 4 erkek 
çocuk ve 1 kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 16 göçmen kurtarıldı. 

Muğla’nın Marmaris ilçesi Koca Ada üzerinde, 12 erkek ve 1 kadın olmak üzere 13 
Suriye uyruklu göçmen kurtarıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Milli Parkı önlerinde, lastik bot içerisinde 30 er-
kek, 7 kadın, 3 erkek çocuk ve 3 kız çocuk olmak üzere 27 Suriye, 7 Somali, 5 Yemen, 

It was reported that, upon search and rescue operation after determination of  a group 
of  immigrants around Tekağaç Headland, Aydın, Turkey, who were seeking illegal asy-
lum, 47 immigrants, including 34 men and 10 women, from Eritrea, Cameroon, Togo, 
Central Africa, Haiti, Congo, Mali, Gabon and Guinea. 

At Karada Offshore, Bodrum County, Muğla, Turkey, 11 immigrants seeking illegal 
asylum via a fiber boat were liberated from the traffickers upon operation performed. 

During search and rescue operations, the coastal security teams rescued 54 immi-
grants, including 39 men, 6 women and 9 children from Syria, Congo, Mali, Iraq and 
Palestine seeking illegal asylum in a dinghy were rescued upon the operation per-
formed at the offshore of  Çeşme County, İzmir, Turkey. 

In Keşan County of  Edirne, Turkey, 8 immigrants seeking illegal asylum spotted in a 
taxi by the police team were detained by Police Department for Foreigners. 

In Narlıdere and Buca Counties of  Edirne Turkey, 54 immigrants spotted in the mini-
buses during two operations were detained by Police Department for Foreigners. 

The security forces performed operation to a minibus on the access road between 
Buca County and İzmir. 30 immigrants, complete with their buoys were underwent in 
health screening in the hospital. 

In Aydın, Turkey, the coastal security teams of  Didim County Command liberated 83 
immigrants from the traffickers, who were seeking illegal asylum. 

In Edirne, Turkey, altogether 124 immigrants, including 35 from Myanmar, 1 from 
Pakistan, 34 from Afghanistan and 54 from Syria were hosted within the guesthouse 
of  Immigration Administration. 

In Didim County, Aydın, Turkey, 76 immigrants seeking illegal asylum were liberated 
from the traffickers. 

In Muğla, Turkey, 40 Syrian immigrants seeking illegal asylum through Simi Island, Greece 
via 7-meter dinghy were liberated from the traffickers. 

273 Syrian immigrants seeking illegal asylum reached to Greece from Turkey were 
stopped by Greek Security Teams. 

The security teams rescued 35 immigrants, including 16 children, seeking illegal asy-
lum via dinghy to Kos Island of  the Greece from Bodrum County, Turkey. 

16 Afghani immigrants, including 6 men, 5 women and 4 boys and 1 girl in a dinghy 
were rescued at the offshore of  Ayvacık County, Çanakkale, Turkey. 

At the offshore of  Koca Island, Marmaris County of  Muğla, Turkey, 13 Syrian immi-
grants, including 12 men and 1 woman were rescued. 

At the offshore of  Güzelçamlı National Park of  Kuşadası County, Aydın, Turkey, al-
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2 Eritre ve 1 Irak uyruklu 42 göçmen kurtarıldı.

Kırklareli’nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 15 Suriye uyruklu göç-
men insan kaçakçılarının ellerinden kurtarıldı.

Çeşme Eğriliman önlerinde iki lastik bot içerisinde 64 erkek, 20 kadın, 22 erkek çocuk 
ve 16 kız çocuk olmak üzere 109 Suriye, 13 Irak uyruklu toplam 122 göçmen kurta-
rıldı. Bazı göçmenler batmak üzere olan lastik bottan denize atlayarak Sahil Güvenlik 
botuna yüzdü.

İzmir’in Bornova ilçesinden yasadışı yollardan yurtdışında çıkmaya çalışan 46 göç-
men güvenlik güçleri tarafından insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın Kos adasına gitmek iste-
yen 38 göçmen botları batmak üzereyken sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tunus’un Medenin Vilayeti’nin sahilinde 80 göçmeni taşıyan tekne arızalandı. Gemide 
mahsur kalan göçmenler Tunus Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, 1 göç-
menin ise boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Aydın’ın Didim ilçesinden yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak isteyen 13 göçmen 
insan kaçakçılarından kurtarıldı.

Çanakkale Gelibolu açıklarında yasadışı yollardan yurtdışına geçmeye çalışan bir ge-
mide 331 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Ada-
sı’na gitmeye çalışan 62 göçmen kurtarıldı.

Bodrum’da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. 8 
kişi ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Çıplak Ada önlerinde yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya 
hazırlanan 32 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir’in Dikili ilçesi Denizköy açıklarında, lastik bot içerisinde 9 erkek, 1 kadın ve 2 kız 
çocuk olmak üzere Suriye uyruklu toplam 12 göçmen kurtarıldı. 

Muğla’nın Bodrum ilçesi Karaada üzerinde ise fiber tekneyle ada üzerine çıktıkları 
tespit edilen 8 erkek, 3 kadın ve 1 kız çocuk olmak üzere Suriye uyruklu toplam 12 
göçmen kurtarıldı.

Edirne açıkların yasadışı yollarla yurtdışına çıkmak isteyen 33 göçmen sahil güvenlik 
ekipleri tarafından insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı

Çanakkale boğazında yaklaşık 400 göçmen taşıyan gemi sahil güvenlik güçleri tara-
fından durduruldu ve göçmenler insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İzmir’in Dikili ilçesi Denizköy açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmenin bu-

together 42 immigrants were rescued, who included 27 Syrian, 7 Somalian, 5 Yemeni, 
2 Eritrean and 1 Iraqi, consisted of  30 men, 7 women, 3 boys and 3 girls; from were 
rescued in a dinghy, 

In Kırklareli, Turkey, 15 Syrian immigrants seeking illegal asylum were liberated from 
the traffickers. 

At the offshore of  Eğriliman District, Çeşme County, İzmir, Turkey, altogether 122 
immigrants were rescued, who included 109 Syrian and 13 Iraqi, consisted of  64 men, 
20 women, 22 boys and 16 girls. Some immigrants left sinking boat and swam to the 
coastal security boat.

In Bornova County, İzmir, Turkey, 46 immigrants seeking illegal asylum were liberated 
by the security teams from the traffickers. 

At the offshore of  Bodrum County, Muğla, the coastal security teams rescued 38 im-
migrants seeking illegal asylum to Kos Island of  The Greece, just in time before their 
dinghy submerged. 

A boat transporting 80 immigrants failed at the shores of  Madenin, Tunisia. Tunisia 
coastal security teams rescued those immigrants who were captured. An immigrant was 
informed as passed away by drowning.

In Didim County, Aydın, Turkey, 13 immigrants seeking illegal asylum were liberated 
from the traffickers. 

At the offshore of  Gallipoli, Çanakkale, 331 immigrants in a ship seeking illegal asy-
lum were liberated from the traffickers. 

At the offshore of  Ayvalık County, Balıkesir, Turkey, 62 immigrants seeking asylum to 
Greece via Lesbos Island were rescued. 

In Bodrum County, Muğla, Turkey, 6 were died upon sinking of  a boat transporting 
immigrants. 8 immigrants were rescued by the coastal security teams. 

At the offshore of  Çıplak Island, Ayvalık County, Balikesir, Turkey, the coastal security 
teams rescued 32 immigrants determined for seeking illegal asylum. 

At the offshore of  Denizköy, Dikili County, İzmir, Turkey, altogether 12 Syrian immi-
grants in a dinghy, including 9 men, 1 woman and 2 girls, were rescued.

Altogether 12 Syrian immigrants, consisted of  8 men, 3 women and 1 girl, were res-
cued from Kara Island, Bodrum County, Muğla, Turkey, who landed on the island via 
a fiber boat. 

At the offshore of  Edirne, Turkey, 33 immigrants seeking illegal asylum were liberated 
from the traffickers by the coastal security teams. 

400 immigrants seeking illegal asylum were liberated from the traffickers by the coastal 
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lunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi. Yapılan 
operasyonla 34’ü erkek olmak üzere 14 Eritre, 10 Mali, 5 Gana, 4 Kamerun, 3 Fildişi, 
2 Kongo, 1 Ruanda, 1 Moritanya uyruklu toplam 40 göçmen kurtarıldı.

Aydın’ın Didim ilçesi, Tekağaç burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup  göçme-
nin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine yapılan arama kurtarma operasyonunda 27 
erkek ve 4 kadın olmak üzere 15 Eritre, 8 Suriye, 4 Mali, 2 Kongo, 1 Nijerya, 1 Domi-
nik Cumhuriyeti uyruklu toplam 31 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İzmir ili Dikili ilçesi açıklarında ise 1 Suriye, 1 Afganistan, 22 Myanmar ve 2 Nijerya 
uyruklu olmak üzere toplam 26 erkek göçmen kurtarıldı. 

Çanakkale Ayvacık ilçesi, Asos açıklarında yapılan arama kurtarma operasyonunda da 
lastik botta Afganistan uyruklu 10 erkek göçmen kurtarıldı.

İzmir açılarında yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan bir teknede 19 göçmen 
sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edirne’de bir TIR’ın içinden yasadışı olarak yurtdışına çıkmaya çalışan 70 göçmen 
güvenlik güçleri tarafından sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

İzmir’de yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 119 göçmen 5 farklı operas-
yonla insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Libya’dan İtalya’ya göçmen taşıyan bir tekne battı 50 göçmen sularda kayboldu.

Aydın’ın Didim ilçesinde yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 22 göçmen  
kurtarıldı.

Akdeniz üzerinden İtalya’ya geçmek isteyen göçmenlerin bulunduğu bir tekne battı 10 
göçmen hayatını kaybetti.

Tunus sahil güvenlik güçleri, yasadışı yollarla İtalya’ya gitmeye çalışırken Akdeniz’de 
tekneleri bozulan Afrika uyruklu 81 kişiyi kurtardı.

Sırbistan’da yasadışı yollarla ülkeye giren 69 göçmen güvenlik güçleri tarafından gö-
zaltına alındı.

Balıkesir Edremit terminalinde yasadışı yollarla yurtdışına gitmeye hazırlanan 5 göç-
men insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı. Operasyonda insan kaçakçısı olduğu iddia 
edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın’ın Söke ilçesinde yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya hazırlanan 35 göçmen 
güvenlik güçleri tarafından insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

security teams who blocked a ship sailing in the Dardanelles. 

The information was obtained by the coastal security teams about the presence of 
group of  immigrants in a dinghy at the offshore of  Denizköy, Dikili County, Izmir, 
Turkey. Upon operation performed, altogether 40 immigrants were liberated, including 
34 men, 14 of  whom from Eritrea, 10 from Mali, 5 from Ghana, 4 from Cameroon, 3 
from Ivory Coast, 3 from Congo, 1 from Ruanda and 1 from Mauritania. 

Upon information was obtained about the presence of  group of  immigrants in a dinghy 
at the offshore of  Tekağaç Headland, Aydın, Turkey, 31 immigrants seeking illegal asylum 
were liberated from the traffickers, including 27 men, 4 women; 15 of  whom from Eritrea, 
8 from Syria, 4 from Mali, 2 from Congo, 1 from Nigeria, 1 from Dominic Republic.  

At the offshore of  Denizköy, Dikili County, İzmir, Turkey İzmir, however, altogether 
26 male immigrants were rescued, one of  whom were from Syria, 1 from Afghanistan, 
22 from Myanmar and 2 from Nigeria. 

At the offshore of  Assos District, Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 10 male Af-
ghanistan immigrants in a dinghy were rescued during the operation performed. 

At the offshore of  İzmir, Turkey, 19 immigrants in a boat, who were seeking illegal 
asylum, were rescued by the coastal security teams. 

In Edirne, Turkey, 70 immigrants who were seeking illegal asylum were spotted in a 
TIR by the security teams and subjected to health screening in the hospital.

In İzmir, Turkey, 119 immigrants seeking illegal asylum were liberated from the traf-
fickers upon 5 different operations. 

A boat transporting immigrants to Italy from Libya submerged and 50 immigrants 
disappeared in the sea. 

In Didim County, Aydın, Turkey, 22 immigrants seeking illegal asylum were rescued. 

A boat transporting the immigrants seeking illegal asylum to Italy via the Mediterra-
nean submerged, causing the fatality of  10 immigrants. 

Tunisian coastal security teams rescued 81 African immigrants whose boat was broken 
down on the way to Italy in effort of  seeking illegal asylum. 

69 immigrants seeking illegal asylum to Serbia were detained by the security teams. 

In Edremit County, Balikesir, Turkey, 5 immigrants seeking illegal asylum were liberat-
ed from the traffickers. 4 of  so-called traffickers were detained during the operations 
performed. 

In Söke County, Aydın, Turkey, 35 immigrants prepared for illegal asylum were liberat-
ed from the traffickers by the security teams.  
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2.4. NİSAN
İzmir’in Foça ilçesinde göçmenleri taşıyan tekne battı. Sahil Güvenlik Komutanlığı 
ekipleri, 6 göçmeni kurtardı, 2 göçmen kayboldu.

Hendek jandarma garnizon komutanlığına bağlı jandarma ekipleri D-100 karayolu 
üzerinde 6 otobüs dolusu 175 göçmeni sağlık kontrolleri için hastaneye götürdü.

Mersin’in Anamur İlçesi’nde yasa dışı yolları kullanarak yurtdışına çıkmak isteyen 288 
göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan yaklaşık 250 
göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Aralarında 17 çocuk ve 10 kadın bulunan 69 göçmen Yunanistan’ın Evros bölgesin-
den Türkiye’ye girmeye çalışırken Türk güvenlik güçlerince alınarak hastaneye sevk 
edildi.

Makedonya’nın Üsküp demiryolu üzerinde 14 göçmen tren altında kalarak can verdi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollarla Yunistan, Kos Adası’na geçmek isteyen 
Suriyeli 30 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, özel bir kargo firmasına ait logonun bulunduğu araçta 46 
Suriyeli göçmen havasızlıktan boğulmak üzereyken kurtarıldı.

Suriyeli göçmenleri taşıyan bir tekne, Rodos Adası’nın Zefiros sahilinde kayalıklara 
çarparak battı. Kazada 3 göçmen hayatını kaybetti.

İtalya açıklarında 700 göçmen taşıyan bir gemi battı. 28 göçmen kurtarıldı. 24 göç-
menin cesedine ulaşıldı. Kalan göçmenlerin hepsinin öldüğü düşünülüyor.

Bodrum’da yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Kos Adası’na geçmeye çalışan göç-
menleri taşıyan tekne battı. Teknede mahsur kalan 31 göçmen sahil güvenlik ekipleri 
tarafından kurtarıldı.

Ayvalık-Küçükköy Mahallesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit 
edilen 11 Suriye ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 12 yabancı uyruklu göçmen 
insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı. 2 insan kaçakçısı ise gözaltına alındı. 

Bodrum’da yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya hazırlanan 39 göçmen kurtarıldı.

İtalya’ya girmek isteyen göçmenleri taşıyan tekne battı. Teknede bulunan 41 kişi bo-
ğularak hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen ve Suriye, 
Uganda, Afganistan ve Myammar uyruklu oldukları öğrenilen 44 göçmen Ayvalık Sa-
hil Güvenlik TCSG-80 Komutanlığı botu mürettebatı tarafından kurtarıldı.

Balıkesir”in Burhaniye ilçesinde yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak isteyen 14 göç-

2.4. APRIL
A boat transporting immigrants submerged in Foça County, İzmir, Turkey. The coastal 
security teams rescued 6 immigrants, and 2 immigrants were lost. 

Altogether 175 immigrants in 6 busses spotted by the teams of  Gendarmerie Com-
mand of  Hendek County were provided with the health screening at the county hos-
pital. 

In Anamur County, Mersin, Turkey, 288 immigrants seeking illegal asylum were liber-
ated from the traffickers. 

 In Bozyazı County, Mersin, Turkey, about 250 immigrants seeking illegal asylum were 
liberated from the traffickers. 

69 immigrants, including 17 children and 10 women, seeking illegal asylum through 
Evros Region, Greece were detained by Turkish security forces and directed to the 
health screening in the hospital. 

14 immigrants were crushed by the rolling stock while on the railway of  Skopje, Mace-
donia. 

In BodrumCounty, Muğla, Turkey, 30 Syrian immigrants seeking illegal asylum 
through Kos Island, The Greece, were liberated from the traffickers by the coastal 
security teams. 

In Marmaris County, Muğla, Turkey, 46 Syrian immigrants were rescued in a vehicle 
belonging to a private cargo company, just in time before suffocation. 

A boat transporting Syrian immigrants submerged upon crushing at the rocky place 
along Zefiros Shore of  Rhodes Island. 3 immigrants deceased upon accident. 

A ship transporting 700 immigrants submerged at the offshore of  Italy. 28 immigrants 
were rescued. The corpses of  24 immigrants were spotted. The rest of  the immigrants 
were taken as dead. 

In Bodrum County, Muğla, Turkey, the boat transporting immigrants seeking illegal 
asylum to Kos Island, Greece submerged. 31 immigrants isolated in the boat were res-
cued by coastal security teams. 

In Küçükköy District, Ayvalık County, Balikesir, Turkey, altogether 12 foreign immi-
grants, including 11 Syrian and 1 Palestinian, seeking illegal asylum, were liberated 
from the traffickers. 2 of  these traffickers were arrested.

In BodrumCounty, Muğla, Turkey, 30 immigrants seeking illegal asylum were rescued. 

 The boat transporting the immigrants seeking illegal asylum to Italy submerged. 41 in 
the boat were drowned. 



42 43
MÜLTECİ  
ÖLÜMLERİ  
RAPORU 
2015

RAPOR NO: 7 RAPOR NO: 7

REPORT OF 
REFUGEES’ 

DEATH  
CASES

2015

men jandarma ekipleri tarafından insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen 6 Myanmar uyruklu göçmen yan-
lış trene binince Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Tren Garı’nda jandarma ekipleri tarafın-
dan sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Muğla’da batan teknedeki arama kurtarma operasyonunda 9 
göçmeni sağ olarak kurtardı, 8 göçmen ise ölü olarak denizden çıkarıldı.

Türk Sahil Güvenlik birimleri, Ege Denizi’nde alabora olan iki teknedeki 51 göçmeni 
kurtardı.

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. 3 göçmen 
hayatını kaybetti. 28 göçmen ise Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir’in Urla ilçesinde yol denetimi yapan güvenlik ekipleri tarafından durdurulan 3 
kamyonetin içinde 98 Suriye uyruklu göçmen sağlık kontrolü yapılmak üzere hasta-
neye sevk edildi.

2.5. MAYIS
Bodrum ili, Akyarlar açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmenin bulunduğu 
bilgisinin alınması üzerine süratle bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirilmiş ve 
yapılan arama kurtarma operasyonu neticesinde Pakistan uyruklu toplam 9 erkek 
göçmen kurtarıldı.

İzmir ili, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgi-
sinin alınması üzerine süratle bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirilmiş ve yapılan 
arama kurtarma operasyonu neticesinde lastik bot içerisinde 34 erkek, 9 kadın, 2 er-
kek çocuk ve 3 kız çocuk olmak üzere 28 Suriye, 10 Somali, 5 Eritre ve 5 Irak uyruklu 
toplam 48 göçmen  kurtarıldı.

Bodrum ili, Akyarlar önlerinde  5 lastik bot ve 1 fiber tekne içerisinde göçmen bu-
lunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye 4 sahil güvenlik botu gönderilmiş ve 
yapılan arama kurtarma operasyonu neticesinde 106 Suriye, 95 Afganistan, 10 İran, 
4 Myanmar ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 216 göçmen kurtarıldı. 1 insan 
kaçakçısı yakalandı.

Aydın ili, Didim ilçesi, Tekağaç önlerinde fiber tekne içerisinde bir grup göçmenin 
bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirilmiş ve 
yapılan arama kurtarma operasyonu neticesinde tekne içerisinde 7 erkek, 4 kadın, 2 
çocuk olmak üzere toplam 13 Suriye uyruklu göçmen  kurtarıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde karaya oturan teknede, yasadışı yollarla yurtdışına çık-
maya çalıştıkları belirlenen 154 göçmen kurtarıldı.

 In Ayvalık County, Balikesir, Turkey, 44 immigrants from Syria, Uganda, Afghanistan 
and Myanmar, seeking illegal asylum to Greece via Lesbos Island were rescued by the 
crew of  Ayvalık coastal security teams of  TCSG-80 Command boat. 

In Burhaniye County, Balikesir, Turkey, 14 immigrants seeking illegal asylum were lib-
erated from the traffickers by the gendarmerie teams. 

The gendarmerie teams spotted 6 immigrants from Myanmar seeking illegal asylum, 
who took the wrong train at Çerkezköy County, Tekirdağ train station. The immi-
grants were provided with the health screening. 

In Muğla, Turkey, the coastal security teams rescued 9 immigrants in a boat sub-
merged. Meanwhile, 8 immigrants were found to be drowned. 

 51 immigrants in two capsized boat were rescued by coastal security teams in Aegean Sea. 

At the offshore of  Datça County, Muğla, Turkey, the boat transporting the immigrants was 
capsized. 3 immigrants died. 28 immigrants were rescued by the coastal security teams. 

In Urla County, İzmir, Turkey, the security teams spotted 98 Syrian immigrants in 3 
vans during the security inspection. The immigrants were provided the health screen-
ing in the neighboring hospital. 

2.5. MAY
At the offshore of  Akyarlar, Bodrum County, Muğla, Turkey, 9 Pakistani men immi-
grants were rescued upon the operation conducted by the security boat of  the coastal 
security teams upon information provided on a dinghy transporting a group of  immi-
grants. 

Upon information provided on the presence of  a group of  immigrants in a dinghy 
at the offshore of  in Dikili County, İzmir, Turkey, the coastal security boat was dis-
patched immediately. Altogether 48 immigrants in a dinghy, including 34 men, 9 wom-
en, 2 boys and 3 girls 28 of  whom from Syria, 10 from Somali, 5 from Eritrea and 5 
from Iraq were rescued upon search and rescue operation. 

4 coastal security boats were dispatched upon information obtained for the presence 
of  the immigrants in 5 dinghies and a fiber boat at the offshore of  Akyarlar District, 
in Bodrum County, Muğla, Turkey and altogether 216 immigrants, 106 of  whom were 
from Syria, 95 from Afghanistan, 10 from Iran, 4 from Myanmar and 1 from Pakistan 
were rescued upon the search and rescue operation. 

The coastal security boards were dispatched to the region upon information obtained 
on the presence of  a group of  immigrants at the offshore of  Tekağaç District in Di-
dim County, Aydın, Turkey. Altogether 12 Syrian immigrants, including 7 men, 4 wom-
en and 2 children, were rescued upon the search and rescue operation. 
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizinde, yasadışı yollarla yurtdışına çıkmak isteyen 
86 göçmeni kurtardı, 2 kaçakçı ise gözaltına alındı.

İzmir Narlıdere’de, yasadışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen Suriyeli 5’i çocuk, 1’i 
kadın 30 kişiyi taşıyan bir kargo şirketine ait kamyonet lastiğinin patlaması sonucu 
bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kazadan sonra göçmenler 
polis tarafından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na 
geçmeye hazırlanan 77 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Türkiye’den denize açılan yaklaşık 300 göçmen Yunanistan adalarında sahil güvenlik 
ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Bodrum’da yasadışı yollardan Yunanistan’ın Kos Adasına geçmeye çalışan 37 göç-
men insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü sahilinde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Mi-
dilli Adasına geçmek isteyen 99 göçmen kurtarıldı.

Bornova ilçesinde yasadışı yollardan yurtdışına geçmeye çalışan 46 göçmen kurtarıl-
dı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya hazırlanan 83 
göçmen Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan operasyonlarda 14 göçmen insan kaçakçılarının 
elinden kurtarıldı ve 4 kaçakçı gözaltına alındı.

Karaburun, Eğriliman açıklarında göçmen taşıyan bot battı. 13 göçmen denizden kur-
tarılırken, 2 göçmenin ise cesetleri bulundu.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, yasadışı yollardan yurtdışına gitmeye hazırlanan 48 
göçmen, insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Edirne’de bir araçta yasa dışı yollarla yurtdışına geçmek isteyen çoğunluğu kadın ve 
çocuklardan oluşan 13 Suriye, 4’ü Irak uyruklu olmak üzere toplam 17 göçmen sağlık 
kontrollü için hastaneye sev edildi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde botlarla denize açılan Afganistan ve Suriye uyruklu 
113 göçmen kurtarıldı.

İran’dan Türkiye’ye geçmeye çalışan 33 göçmenden 7’si donarak hayatını kaybetti.

İzmir’in Dikili ilçesinde yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 87 göçmen in-
san kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Muğla’ya bağlı Ortaca İlçesi’nin Gökbel Mahallesi’nde yasadışı yollardan yurt dışına 
çıkmak isteyen 72 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

154 immigrants seeking illegal asylum were rescued in the boat grounded in Alanya 
County, Antalya, Turkey. 

The security teams command rescued 86 immigrants seeking illegal asylum in Aegean 
Sea and arrested 2 traffickers. 

In Narlidere District of  İzmir, Turkey, a van belonged to a cargo company hit the 
barriers due to blowing up of  the tire. The van carried 30 immigrants, including 5 
children and 1 woman. No one injured or died during the accident, whereas the police 
took the immigrants to the hospital for health screening. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 77 immigrants seeking illegal asylum to Greece 
via Lesbos Island were liberated from the traffickers. 

About 300 immigrants sailed from Turkey were rescued by the coastal security teams 
in Greek islands. 

In Bodrum County, Muğla, Turkey, 37 immigrants seeking illegal asylum to Kos Is-
land, Greece were liberated from the traffickers. 

At the offshore of  Behramkale District of  Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 99 im-
migrants seeking illegal asylum to Greece via Lesbos Island were rescued. 

In Bornova County, İzmir, Turkey, 46 immigrants seeking illegal asylum were rescued. 

In Bodrum County, Muğla, Turkey, 83 immigrants seeking illegal asylum were liberated 
from the traffickers by the coastal security teams. 

In Bodrum County, Muğla, Turkey, 14 were liberated from the traffickers and 4 traf-
fickers were taken under custody. 

A boat transporting immigrants submerged at the offshore of  Eğriliman, Karaburun 
County, İzmir, Turkey. 13 immigrants were rescued, 2 were drowned. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 48 immigrants seeking illegal asylum were liber-
ated from the traffickers. 

Altogether 17 immigrants seeking illegal asylum, mainly consisted from women and 
children, 13 of  whom from Syria and 4 from Iraq, were provided with health screen-
ing in the nearby hospital. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 113 Afghani and Syrian immigrants sailed in 
boats were rescued. 

7 of  33 immigrants seeking illegal asylum from Iran to Turkey were frozen to death. 

In Dikili County, İzmir, Turkey, 87 immigrants seeking illegal asylum were liberated 
from the traffickers. 

In Gökbel District, Ortaca County, Muğla, Turkey, 72 immigrants seeking illegal asy-
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Edirne’nin Enez ilçesi açıklarında yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalı-
şan 61 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Sırbistan polisi, ülkenin güneyindeki Buyanovats şehrinde rastladığı 136 
göçmeni sağlık kontrolü için hastaneye götürdü.

Sahil Güvenlik Çanakkale açıklarında 71 Myanmar ve Afganistan uyruklu 
göçmeni insan kaçakçılarının elinden kurtardı. 

İzmir’in Didim ilçesinde, yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak isteyen 74 
göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İtalya’nın Sicilya Adası’na geçmek isteyen göçmenleri bindiği bot battı. 40 
göçmen boğularak hayatını kaybetti.

Akdeniz’de İtalya ile Libya arasında kalan bölgede İtalyan güvenlik güçlerinin 
6 bin göçmeni kurtarmasına karşın 10 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bodrum’da, Yunanistan’ın İstanköy Adası’na geçmeye çalışan 60 göçmen, 
sahil güvenlik ekiplerince insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Mersin’de Sahil Güvenlik Ekipleri batmak üzere olan bir bottaki 174 göçmeni 
kurtardı.

2.6. HAZİRAN
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Tuzla köyünde yasadışı yollardan Yuna-
nistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 14 göçmen insan kaçakçıları-
nın elinden kurtarıldı.

Bodrum’dan yasadışı yollardan Yunanistan’ın Kilimli (Kalimnos) Adası’na 
geçmeye çalışan 12 göçmeni taşıyan sürat teknesi battı, 12 göçmen Sahil 
Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı. 1 insan kaçakçısı kaptan ise hayatını 
kaybetti.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Ada-
sı’na geçiş hazırlığında olan 22’si Suriye ve 6’sı Pakistan uyruklu 28 göçmen 
güvenlik güçleri tarafından insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı. 

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy İlçesi’ne bağlı Sislioba 
Köyü’nde yasadışı yollarla Avrupa’ya gitmeye çalışan Suriye uyruklu 77 göç-
meni insan kaçakçılarının elinden kurtardı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, deniz yoluyla Avrupa ülkelerine gitmek is-
teyen aralarında çocukların da bulunduğu 11 göçmen insan kaçakçılarının 
elinden kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na 

lum were liberated from the traffickers. 

At the offshore of  Enez County, Edirne, Turkey, 61 immigrants seeking illegal asylum 
were liberated from the traffickers. 

Serbian police provided health screening on behalf  of  136 immigrants spotted in Buy-
anovats City, located at the southern part of  the country. 

At the offshore of  Çanakkale, the coastal security teams were liberated rescued 71 
Myanmar and Afghani immigrants from the traffickers. 

In Dikili County, İzmir, Turkey, 74 immigrants seeking illegal asylum were liberated 
from the traffickers. 

The boat transporting 40 immigrant seeking illegal asylum via Sicilian Island of  Italy 
submerged. 40 immigrants lost their lives. 

It was informed that Italian security teams rescued 6 thousand immigrants in the re-
gion of  the Mediterranean between Italy and Libya, however, 10 immigrants lost their 
lives. 

In in Bodrum County, Muğla, Turkey, 60 immigrants seeking illegal asylum via Kos 
Island, Greece were liberated from the traffickers. 

In Mersin, Turkey, the coastal security teams rescued 174 immigrants just in time be-
fore their boats were about to submerge.  

2.6. JUNE 
In Tuzla Village, Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 14 immigrants seeking illegal 
asylum to Greece via Lesbos Island were liberated from the traffickers. 

The speed boat transporting 12 immigrants submerged in attempt to go to Kalimnos 
Island, Greece from Bodrum County, Muğla, Turkey. 12 immigrants were rescued by 
the coastal security teams. A trafficker-captain was dead. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 28 immigrants in attempt for illegal asylum, 22 
of  whom from Syria and 6 from Pakistan to Greece via Lesbos Island were liberated 
from the traffickers by the coastal security teams. 

Kırklareli Gendarmerie Commend teams liberated 77 Syrian immigrants in Sislioba 
Village, Demirköy County, seeking illegal asylum to Europe from the traffickers. 

In Gazipaşa County, Antalya, Turkey 14 immigrants, including children, seeking illegal 
asylum to Europe via seaway, were liberated from the traffickers. 

In Ayvalık County, Balıkesir, Turkey 45 Syrian immigrants seeking illegal asylum to 
Greece via Lesbos Island were liberated from the traffickers 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 60 Afghani immigrants seeking illegal asylum 
were liberated from the traffickers by the coastal security teams. 
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gitmek isteyen 45 Suriyeli göçmen, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, yasadışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 
Afganistan uyruklu 60 göçmen Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından insan kaçakçılarının 
elinden kurtarıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalköy ve Uzgaç köyleri ile Lalapaşa ilçe-
sinde yasadışı yollarla Bulgaristan’a gitmek isteyen Suriye uyruklu 95 göçmeni sağlık 
kontrolü için hastaneye sevk etti.

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın Kos adasına geçmeye 
çalışan en az 62 göçmenin bulunduğu tekne Kara Ada açıklarında alabora oldu. 6 
göçmen hayatını kaybederken, 56 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıla-
rak Bodrum’a getirildi.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 47 Afgan mülteci Lapseki-Gelibolu feribot hattında 
emniyet görevlilerince alınarak hastaneye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı, yasadışı yollar ile Ege Denizi’ni geçerek Avrupa 
ülkelerine geçmek isteyen ancak denizde mahsur kalan 827 göçmeni boğulmak üze-
reyken kurtardı.

Edirne’de yasadışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 72 göçmen güvenlik güçleri 
tarafından sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.

Akdeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Taşucu Mahallesi sahili açıklarında 
Atılgan-1 isimli balıkçı teknesinde 15’i çocuk 150 Suriyeli göçmen insan kaçakçıları-
nın elinden kurtarıldı. 

Antalya’nın Finike ilçesinde yasadışı yolları kullanarak yurt dışına çıkmak isteyen 166 
göçmen tekneleri battığı sırada Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan’ın İstanköy adasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 63 göç-
men kurtarıldı. Mültecilerin çoğunu Afgan ve Suriye uyruklu göçmenler oluşturuyor.

Aydın’ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruk-
lu 49 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde 20 metrelik tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan 169 
Suriyeli göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı. Gazeteci olduğunu söyleyen 1 
Fransız ve 4 gemi görevlisi de gözaltına alındı.

2.7. TEMMUZ
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde dur ihtarına uymayan bir yolu otobüsü polis ekipleri 
tarafından takibe alındı. Bir süre sonra durdurulan otobüsten 50 göçmen çıktı. Göç-
menler Yabancılar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

The teams of  Edirne Provincial Gendarmerie Command guided 95 Syrian immigrants 
seeking illegal asylum to Bulgaria from Kemalköy and Uzgaç Villages and Lalapaşa 
County of  Edirne to have health screening. 

In Bodrum County, Muğla, Turkey, the boat transporting at least 62 immigrants seek-
ing illegal asylum to Kos Island, Greece was capsized at the offshore of  Kara Island. 
6 immigrants died, 56 immigrants were rescued by the coastal security teams and 
brought to Bodrum. 

In Lapseki County, Çanakkale, Turkey, 47 Afghani immigrants spotted on Lapse-
ki-Gelibolu ferry line were provided with health screening by the security teams. 

Aegean Regional Coastal Security Command rescued 827 immigrants seeking illegal 
asylum to European countries via Aegean Sea, however, stuck in the sea just in time 
before drowning. 

72 immigrants seeking illegal asylum to Greece via Edirne, Turkey were provided with 
health screening by the security teams. 

At the offshore of  Taşucu District, Mersin, Turkey, 150 Syrian immigrants, including 
15 children seeking illegal asylum in a fishing boat named Atılgan-1 were liberated 
from the traffickers by Coastal Security Command.

In Finike County, Antalya, Turkey, 166 immigrants seeking illegal asylum were rescued 
by the coastal security teams when their boats submerged out in the sea. 

63 immigrants, including women and children were rescued from Kos Island, Greece. 
The majority of  the immigrants were from Afghan and Syria. 

In Didim County, Aydın, Turkey, Coastal Security Command rescued 49 Syrian immi-
grants seeking illegal asylum. 

In Alanya County, Antalya, Turkey, 169 Syrian immigrants seeking illegal asylum with 
a 20-m long boat were liberated from the traffickers. A French citizen, who claimed to 
be the journalist and 4 ship crews were detained.  

2.7. JULY 
In Lapseki County, Çanakkale, Turkey, A flagrant passenger bus disregarding the warn-
ing was tracked by the police teams. After a while, the bus was pulled up and 50 immi-
grants spotted in the bus were interned by police department in charge of  foreigners 
and immigrants. 

In Ayvalık County, Balıkesir, Turkey, 166 immigrants seeking illegal asylum to Greece 
via Lesbos Island were liberated from the traffickers by Coastal Security Command 
boats. 
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek 
isteyen 166 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı botları tarafından insan kaçakçıları-
nın elinden kurtarıldı.

Botlarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek üzere denize açılan Afgan uyruklu 54 
mülteci, Balıkesir’de boğulmak üzereyken Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü güneyinde, içerisinde 51 göçmen Sahil Gü-
venlik ekiplerince kurtarıldı. 

Ayvacık, Sivrice önlerinden Sahil Güvenlik ekipleri bir bot içerisindeki 51 kişiyi kurta-
rarak kıyıya çıkardı. 

Ayvacık, Behramkale güneyinde, bir bot içerisinde 100 göçmen insan kaçakçılarının 
elinden kurtarıldı. 

Ayvacık ilçesi, Behramkale açıklarında Yunanistan’a gitmek üzere tek botla denize 
açılan 48 göçmen kurtarılarak Küçükkuyu Limanı’na çıkarıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kırklareli merkeze bağlı Çağla-
yık köyü yolunda bir minibüste yasa dışı yollarla Bulgaristan’a geçirilmek istenilen 34 
Suriye uyruklu göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Kocaeli ili, Alikahya mevkiinde durdurulan otobüste, kadın ve çocukların da bulundu-
ğu 60 Suriye uyruklu göçmen Yabancı Şubeye sevkedildi.

Ayvacık, Sivrice Burnu açıklarında, üç lastik botun içindeki 113 göçmen Jandarma 
tarafından kurtarıldı. 

Ayvacık,  Gülpınar Baba Burnu açıklarında lastik botta bulunan 50 göçmen kurtarıldı. 

Ayvacık ilçesi, Sivrice Burnu açıklarında,  denizde hareketsiz kalan botta 54 göçmen 
Sahil Güvenlik Ekiplerince kıyıya çıkarıldı. 

BM, Libya’dan hareket eden teknenin denize açıldıktan kısa bir süre sonra battığını 
duyurdu. Göçmenleri taşıyan teknenin Sicilya Kanalı’nda battığı belirtildi. İtalya’nın 
Augusta kentine ulaştırılan bazı göçmenler, sivil toplum kuruluşu “Save the Children” 
yetkililerine verdiği bilgide, kendi teknelerinde 120 kişi olduklarını, bunların 40’a yakı-
nının boğularak öldüğünü anlattı. 

Van’ın Başkale ilçesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğu belirtilen 58 göçmen 
Yabancılar Şubesine götürüldü.

Didim ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışan Suriye uyruklu 91 
göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İzmir’de Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin birlikte gerçek-
leştirdiği operasyonlarda 107 göçmen kurtarıldı.

In Ayvalık County, Balıkesir, Turkey, 54 Afghani immigrants seeking illegal asylum to 
Greece via Lesbos Island in boats were rescued by Coastal Security Command just in 
time before drowning. 

At the south of  Behramkale Village, Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 54 immi-
grants in a boat were rescued by the coastal security teams. 

 At the offshore of  Sivrice, Ayvalık County, Balıkesir, Turkey, 51 immigrants in a boat 
were rescued by the coastal security teams. 

At the offshore of  southern part of  Behramkale, Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 
100 immigrants were liberated from the traffickers. 

At the offshore of  Behramkale, Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 48 immigrants in 
a single boat were rescued and brought to Küçükkuyu Harbor. 

In Çağlayık Village of  Kırklareli, Turkey, 34 immigrants seeking illegal asylum via Bul-
garia in a minibus were liberated from the traffickers by the teams of  Provincial Gen-
darmerie Command. 

In Alikahya District, Kocaeli, Turkey, 60 Syrian immigrants, including women and 
children in a bus were rescued and hold by the police department for immigrants and 
foreigners. 

At the offshore of  Sivrice Cape, 113 immigrants in three dinghies were rescued by the 
gendarmerie. 

At the offshore of  Gülpınar Baba Cape, Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 50 immi-
grants in a dinghy were rescued. 

At the offshore of  Sivrice Cape, Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, the coastal secu-
rity teams helped 54 immigrants remained motionless to land to shore. 

UN announced that the boat was submerged in a short time after putting to sea. It 
was informed that the boat transporting immigrants submerged at the offshore of 
Sicilian Strait. Some of  immigrants conveyed to Augusta City, Italy, informed Save the 
Children, a civil society organization, that they were altogether 120 immigrants in their 
boats, however, 40 of  them were drowned. 

In Başkale County, Van, Turkey, 58 Afghani and Pakistani immigrants were detained 
by the Foreigners Department. 

In Didim County, Aydın, Turkey, 91 Syrian immigrants seeking illegal asylum to 
Greece were liberated from the traffickers by the coastal security teams. 

In İzmir, Turkey, 107 immigrants were liberated upon joint operation conducted by 
the Coastal Security Teams and Customs Security Teams. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, a dinghy transporting immigrants seeking ille-
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İzmir’de Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin birlikte 
gerçekleştirdiği operasyonlarda 107 göçmen insan kaçakçılarının elinden 
kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’nden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalı-
şan göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot battı. 6 kişinin öldüğü olayda, 
10 göçmen sağ kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri bölgede, arama kurtarma 
çalışmaları başlattı.

Akdeniz üzerinden İtalya kıyılarına ulaşmaya çalışan yaklaşık 420  göçmen, 
Migrant Offshore Aid Station (MOAS – Açıkdeniz Göçmen Yardım İstasyonu) 
adlı yardım kuruluşunun gemisi tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Ekipleri Bodrum, Balıkesir, Aydın, Menderes ve Çanakkale’de 
toplam 413 göçmeni insan kaçakçılarının elinden kurtardı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Kos Adası’na 
geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu boğulma 
tehlikesi geçiren 10 göçmen kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek iste-
yen 101 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 
gerçekleştirilen operasyonda, aralarında bebek ve kadınların da bulunduğu 
48 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İzmir’de bir kargo şirketine ait kamyonda 60 göçmen boğulmak üzereyken 
polis tarafından kurtarıldı. 

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde tekneleri alabora olan Suriye uyruklu 60 göç-
men, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir’de bir yol üzerinde park halinde duran ve bir kargo şirketine ait olan 
kamyondan şüphelenen Bornova Asayiş Şube ekipleri, içeride adeta baygınlık 
geçiren 20’si çocuk Suriye ve Filistin uyruklu 60 göçmen ile karşılaştı. 

Aydın’ın Nazilli ilçesinden yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya hazırlanan 
21 göçmen jandarma ekipleri tarafından insan kaçakçılarının elinden kurtarıl-
dı.

Kuşadası Körfezi’nden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sisam Adası’na git-
meye çalışan 174 göçmen üç ayrı operasyonda insan kaçakçılarının elinden 
kurtarıldı.

Çanakkale’de, güvenlik güçlerinin yol denetimi yaptığı sırada durdurduğu bir 
midibüste Afganistan uyruklu 38 göçmene rastlanıldı.

gal asylum abroad submerged. 6 were drowned, whereas 10 were res-
cued. Coastal Security Command initiated search and rescue operation 
in the region. 

420 immigrants sailed to reach to Italy via the Mediterranean were rescued 
by the ship of  Migrant Offshore Aid Station (MOAS), an aid agency. 

413 immigrants were liberated from the traffickers by the coastal se-
curity teams in an operation conducted in Bodrum, Balıkesir, Aydın, 
Menderes and Çanakkale, Turkey. 

In Bodrum County, Muğla, Turkey, the boat transporting 10 immi-
grants seeking illegal asylum to Greece via Kos Island submerged. The 
coastal security teams rescued the survivors. 

101 immigrants seeking illegal asylum to Lesbos Island, Greece from 
Ayvacık County, Çanakkale, Turkey were liberated from the traffickers. 

In Ayvalık County, Balıkesir, Turkey, 48 immigrants, including babies 
and women were liberated from the traffickers upon the operations 
conducted by Coastal Security Command. 

In İzmir, Turkey, the police rescued 60 immigrants in a truck of  a car-
rier company just in time before suffocation. 

In Marmaris County, Turkey, Coastal Security Command rescued 60 
Syrian immigrants, whose boat was capsized. 

Bornova Security Forces teams suspected from a truck of  a carrier 
company, which was parked on the road. 60 Syrian and Palestinian im-
migrants about feeling faint inside the truck were rescued. 

In Nazilli County, Aydın, Turkey, 21 immigrants seeking illegal asylum 
were liberated from the traffickers by the gendarmerie teams. 

174 immigrants seeking illegal asylum to Greece via Sesame Island 
from Kuşadası Bay, Turkey, were liberated from the traffickers via three 
operations conducted. 

In Çanakkale, Turkey, security forces stopped a minibus during the 
road inspection. 38 Afghani immigrants were spotted in the minibus. 

40 Syrian and Afghani immigrants, including 11 children spotted in a 
vehicle during the road inspection on Bursa – İzmir Highway in Turkey 
were provided with the health screen in the hospital. 

At least 1 is chocked to death and 15 others were lost upon sinking a 
boat transporting immigrants in Aegean Sea. 21 immigrants were saved 
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Bursa-İzmir yolu üzerinde yapılan yol kontrolünde durdurulan bir araçta Suriye ve Af-
ganistanlı 11’i çocuk 40 göçmen sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Ege Denizi’nde göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 1 kişi öldü, 15 
kişi ise kayıp. Türkiye ve Yunanistan’dan sahil güvenlik ekiplerinin Farmakonisi ve 
Agathonisi Adaları açıklarında yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında 21 kişiye sağ 
ulaşıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Balıkesir - İzmir karayolunda yaptıkları 
kontrollerde şüpheli dört adet minibüsü durdurdu. Araç içerisinde 19’u bayan, 5’i 
çocuk olmak üzere, 81 Afganistan, 26 Pakistan, 4 Mynmar ve 2 İran uyruklu toplam 
113 göçmen Yabancılar Şubeye götürüldü.

Iğdır sınırında düzenlenen operasyonda Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yapacak olan 
29 göçmen alınarak Yabancılar Şubesine götürüldü.

Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçme hazırlığında olan jandarma ekipleri, Behram 
köyü yakınlarında bir otobüste yapılan kontrollerde aralarında kadın ve çocukların da 
bulunduğu 5’i Myanmar, 37’si Afganistan uyruklu 42 göçmen insan kaçakçılarının 
elinden kurtardı. 2 kaçakçı ise yakalanarak gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Antalya’nın Manavgat ilçesi açık-
larında bir gezi teknesinde Suriye uyruklu 362 göçmeni insan kaçakçılarının elinden 
kurtardı.

2.8. AĞUSTOS
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenliğin, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli 
Adası’na gitmek isteyen 412 Suriyeli göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Datça’da denize açılan Suriyeli göçmenler ile kaçakçılar arasında Sömbeki (Simi) 
Adası’na 1 mil kala kavga çıktı. Başından tabancayla vurulan 15 yaşındaki Suriyeli 
göçmen hayatını kaybetti.

Libya’dan yola çıkan ve yaklaşık 550  göçmen taşıyan bir tekne Akdeniz’de alabora 
oldu. Save The Children adlı yardım kuruluşu, faciadan sağ kurtulanlarla yapılan gö-
rüşmelere dayanarak 400 göçmenin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzzetiye köyü yakınlarında bir midibüsü durdurdu. 
Araçta, 42 göçmene rastlanıldı. 1 kaçakçı ve sürücü gözaltına alındı. 

Kırklareli’nde, Jandarma Demirköy ilçesi yakınlarında, yurtdışına gitme hazırlığı yapan 
Suriye uyruklu 55 göçmeni insan kaçakçılarının elinden kurtardı. 2 kaçakçı da gözaltı-
na alındı. 

Muğla, Dalaman açıklarında su aldığı tespit edilen bir teknede 18’i çocuk 73 Suriyeli 

alive upon the search and rescue operations jointly conducted by the coastal security 
teams of  Turkey and Greece around Farmakonisi and Agathonisi Islands. 

The teams of  Balıkesir Provincial Gendarmerie Command conducted operations on 
Balıkesir – İzmir Highway and searched 4 suspected minibuses. Altogether 113 immi-
grants, including 81 Afghani, 26 Pakistani, 4 Myanmar and 2 Iran citizens, together with 
19 women and 5 children were detained by Immigrants and Foreigners Police Depart-
ment. 

 In Iğdır, Turkey, the security forces conducted operations and 29 immigrants pre-
pared for illegal asylum to Turkey were detained by Foreigners Police Department. 

Behramkale, Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, the operation conducted by the gen-
darmerie teams revealed 42 immigrants consisted of  women and children, including 
37 Afghani and 5 Myanmar seeking illegal asylum to Greece via Lesbos Island. The 
immigrants were liberated from the traffickers, two of  traffickers were detained. 

At the offshore of  Manavgat County, Antalya, Turkey, Mediterranean Regional Coastal 
Security Teams liberated 362 Syrian immigrants in an excursion boat from the traffickers.  

2.8. AUGUST 
In Ayvalık County, Balıkesir, Turkey, Coastal Security Command liberated 412 Syrian 
immigrants seeking illegal asylum to Greece via Lesbos Island from the traffickers. 

At the offshore of  Datça County, Muğla, Turkey, Syrian immigrants and traffickers 
quarreled 1 mile before Symi Island. 15-year-old Syrian immigrant was shut dead at his 
head. 

 The boat sailed from Libya transporting about 550 immigrants was capsized in the 
Mediterranean Sea. Save The Children announced that 400 immigrants drowned, as 
determined upon information provided by the survivors. 

In Keşan County, Edirne, Turkey the security teams stopped a minibus near İzzetiye 
Village. 42 immigrants, together with a trafficker and driver were detained. 

Near Demirköy County, Kırklareli Turkey, 55 Syrian immigrants seeking illegal asylum 
were liberated from the traffickers. 2 traffickers were detained by the gendarmerie. 

At the offshore of  Dalaman County, Muğla, Turkey, 73 Syrian immigrants, including 
18 children were rescued from a boat taking on water. 

On its way from to Greece to Kuşadası Harbor, Turkey, a cruise rescued 45 immi-
grants at the offshore of  Samos Island in a sinking boat. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, the coastal security teams rescued 157 Syrian 
and Afghani immigrants in three dinghies at Kadırga Cape, at the offshore of  Sivrice 
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göçmen kurtarıldı. 

Yunanistan’dan Kuşadası’na hareket eden bir kruvaziyer gemisi de Samos adası açık-
larında batmak üzere olan bottaki 45 göçmeni kurtardı. 

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında denetimlerini sürdüren sahil güvenlik ekipleri, 
Kadırga Burnu, Sivrice ve Bademli yakınlarında 3 bottaki Suriye ve Afganistan uyruklu 
157 göçmeni insan kaçakçılarının elinden kurtardı.

Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Marmaris açıklarında “Derinsu “isimli 
yelkenli tekne içerisinde 73 göçmeni kurtardı. 1 insan kaçakçısı yakalanarak gözaltına 
alındı. 

Datça ilçesi açıklarında devriye görevi icra eden Marmaris Sahil Güvenlik botu tara-
fından isimsiz fiber tekne içerisinde 9 erkek, 3 kadın, 2 erkek çocuk ve 2 kız çocuk 
olmak üzere Suriye uyruklu toplam 16 göçmen  bulunduğu tespit edildi.

Datça ilçesi açıklarında bir teknede ise 5 erkek, 7 kadın, 4 erkek çocuk ve 5 kız çocuk 
olmak üzere Suriye uyruklu toplam 21 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Datça-Marmaris açıkları Yassıada üzerinde toplam 9 göçmen insan kaçakçılarının 
elinden kurtarıldı.

Avusturya’da terk edilmiş bir kamyonda havasızlıktan boğularak can veren 71 göçme-
nin cesetlerine ulaşıldı. Olayla ilgili kamyonun şoförü dahil 3 kişi yakalandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, içerisinde bir grup göçmen bulunan üç adet 
lastik botun sürüklendiği bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, 
toplam 114 göçmeni kurtararak kıyıya çıkardı. 

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Ada-
sı’na geçmeye çalışan Suriyeli 42 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 
73 göçmenin bulunduğu balıkçı teknesi, Ege Denizi’nde yaklaşık bir mil açıkta battı. 
Suriye ve Afganistan uyruklu oldukları belirtilen göçmenlerden 3 kişi boğuldu. 70 
göçmen ise Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tunus’ta sahil güvenlik birimleri Bengardan kenti açıklarında botları arızalanan 125 
göçmeni kurtardı.

Bodrum’da, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Kos Adası’na geçmeye çalışan göçmen-
leri taşıyan teknenin batması sonucu 1 göçmen öldü, 9 göçmen kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıkları ile Edremit Körfezi ve Assos açıklarında Sahil Güven-
lik Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 252 Suriyeli göçmen kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde sahil güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonla, las-
tik botlar içinde Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 130 göçmen kurtarıldı.

and Bademli districts. 

At the offshore of  Marmaris, Turkey, Coastal Security Group Command rescued 73 
immigrants in a sailboat named “Derinsu”. A trafficker was detained. 

At the offshore of  Datça County, Muğla, Turkey, Marmaris Coastal Security Com-
mand Boats determined, during work patrol, altogether 16 Syrian immigrants, includ-
ing 9 men, 3 women, 2 boys and 2 girls in a unanimous fiber boat. 

Altogether 21 Syrian immigrants, including 5 men, 7 women, 4 boys and 5 girls in 
spotted in a boat at the offshore of  Datça County, Muğla, Turkey were liberated from 
the traffickers. 

Altogether 9 immigrants spotted on Yassıada Island at the offshore of  Datça-Mar-
maris Counties, Turkey, were liberated from the traffickers. 

In Austria, the dead bodies of  71 immigrants were encountered in an abandoned 
truck, chocked to death. 3 people were detained including the driver. 

Upon information provided on three dinghies, transporting a group of  immigrants, 
adrifting at the offshore of  Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 114 immigrants were 
rescued and brought to the shore by Coastal Security Command. 

 In Ayvalık County, Balıkesir, Turkey, 42 Syrian immigrants in a boat seeking illegal 
asylum to Greece via Lesbos Island were liberated from the traffickers 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, a fishing boat transporting 73 immigrants seek-
ing illegal asylum to Greece via Lesbos Island submerged at 1 km offshore in Aegean 
Sea. 3 of  immigrants determined as being from Syria and Afghanistan drowned. 70 
immigrants were rescued by Coastal Security Command. 

 The coastal security teams of  Tunisia rescued 125 immigrants whose boats were bro-
ken at the offshore of  Bengardan City. 

In Bodrum County, Muğla, Turkey, the boat transporting the immigrants seeking ille-
gal asylum to Greece via Lesbos Island submerged. 1 died, 9 were rescued. 

252 Syrian immigrants were rescued upon operations conducted by Coastal Security 
Command at the offshore of  Ayvalık County, Edremit Bay and Assos County, Balıke-
sir, Turkey. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 130 immigrants, seeking illegal asylum to 
Greece via Lesbos Island in the dinghies were rescued upon operations conducted by 
the coastal security teams. 

The fiber boat transporting 29 immigrants seeking illegal asylum to Greece via Kos 
Island submerged at the offshore of  Akyarlar, Bodrum County, Muğla, Turkey. 5 died, 
24 were rescued. 
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Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında Yunanistan’ın İstanköy Adası’na geçmeye çalışan 
29 göçmenin bulunduğu fiber teknenin batması sonucu, 5 göçmen öldü, 24 göçmen 
kurtarıldı. 

Kırklareli ve Edirne’de 487 göçmen sınırı geçmek isterken jandarma tarafından alına-
rak Yabancılar Şubesine götürüldü.

Sahil Güvenlik ekipleri, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinde devriye görevi esnasın-
da 10 botta bulunan toplam 375 göçmeni insan kaçakçılarının elinden kurtardı.

Suriye uyruklu 33 göçmen, Bodrum’dan bindikleri 8 metrelik lastik botla denize açıl-
dı. Sahilden ayrılan göçmenlerin bindiği bot, Datça Karaköy açıklarında su almaya 
başladı. Deniz ortasında panik yaşayan göçmenler, İnce Burun mevkisinden güçlükle 
karaya çıkmayı başardı. Bölgede devriye görevi yürüten jandarma ekipleri tarafından 
kurtarılan biri 15 aylık olmak üzere 9’u çocuk, 7’si kadın 33 Suriyeli göçmen, Datça 
İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

İtalya’nın güneyindeki Kalabriya bölgesi açıklarında 350 göçmen Hırvatistan Sahil 
Güvenlik Güçleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıkları ile Edremit Körfezi ve Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin 
Assos açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda yasa 
dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 252 Suriyeli göçmen kur-
tarıldı.

İtalyan donanma gemisi, Akdeniz’de Libya ile İtalya arasında kalan bölgede 400 
göçmeni taşıyan tekneye kurtarma operasyonu düzenledi. Aşırı kalabalık teknede 40 
kişinin havasızlıktan öldüğü belirlendi. Hayatta kalan göçmenlerin ise kurtarıldığı be-
lirtildi.

İzmir’de düzenlenen 3 ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak iste-
yen toplam 95 Suriyeli göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı. Operasyonda 6 
insan kaçakçısı da gözaltına alındı.

Muğla, Turgutreis Hüseyin Burnu açıklarında 26 göçmen kurtarıldı. 

Balıkesir, Ayvalık, Güneş Adası açıklarında 42 göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. 

Aydın’ın Kuşadası açıklarında 118 göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Çanakkale, Ayvacık, Behramkale açıklarında 163 göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. 

Kardak kayalıklarında 15 göçmen kurtarıldı. 

Çanakkale, Ayvacık, Kadırga Burnu açıklarında 51 göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. 

Çanakkale, Ayvacık, Sivrice Burnu açıklarında 16 göçmen kurtarıldı.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı Akdeniz’de düzenlediği operasyonlarda 1500 göç-

Foreigners Police Department detained 487 immigrants seeking illegal asylum by 
crossing the border in Kırklareli and Edirne, Turkey. 

At the offshore of  Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 375 immigrants in 10 dinghies 
were liberated from the traffickers by the coastal security teams during their patrol. 

33 Syrian immigrants sailed in 8-meter dinghy in Bodrum County, Muğla, Turkey. The 
dinghy transporting the immigrants began to take water at the offshore of  Karaköy, 
Datça County. Going into panic in the marine environment, hardly landed at İnce-
burun District. 33 Syrian immigrants, including 9 children, one of  whom being 15 
month-old and 7 women were rescued by the gendarmerie teams conducting work 
patrol in the region and brought Gendarmerie Command Center. 

350 immigrants were rescued at the offshore of  Calabria Region of  southern part of 
Italy by Croatian Forces.

252 Syrian immigrants, seeking illegal asylum to Greece via Lesbos Island were res-
cued by Coastal Security Command during the operations performed at the offshore 
of  in Ayvalık County, Edremit Bay of  Balıkesir and in Ayvacık County, Çanakkale, 
Turkey. 

Italian navy boat conducted a rescue operation for a boat transporting 400 immigrants 
within sea waters between Libya and Italy in the Mediterranean. It was determined 
that 40 immigrants suffocated in the excessively crowded boat. It was informed that 
the survivors were rescued. 

In three different operation conducted in İzmir, Turkey, altogether 95 Syrian immi-
grants seeking illegal asylum were liberated from the traffickers. During the operations, 
3 traffickers were detained. 

26 immigrants were rescued at the offshore of  Hüseyin Cape, Turgutreis District, 
Muğla, Turkey. 

42 immigrants spotted at the offshore of  Ayvalık County, Balıkesir, Turkey were 
brought ashore. 

At the offshore of  Kuşadası County, Aydın, Turkey, 118 immigrants were rescued 
ashore. 

At the offshore of  Behramkala District, Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 163 im-
migrants were rescued ashore. 

15 immigrants were rescued from Kardak Islands. 

51 immigrants were rescued ashore at the offshore of  Kadırga Cape, Ayvacık County, 
Çanakkale, Turkey 

16 immigrants were rescued at the offshore of  Sivrice Cape, Ayvacık County, Çanak-



60 61
MÜLTECİ  
ÖLÜMLERİ  
RAPORU 
2015

RAPOR NO: 7 RAPOR NO: 7

REPORT OF 
REFUGEES’ 

DEATH  
CASES

2015

menin kurtarıldığını açıkladı. 

İtalya’da batmak üzereyken tespit edilen bir şişme bota helikopterden cankurtaran 
salları atıldığı ve 54 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Bottaki 50 kadar göçmenin ise deniz-
de boğulduğu tahmin ediliyor.

Çanakkale, Kadırga burnu açıklarında sürüklenen 3 adet lastik bot içinde 117 göçmen 
Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarıldı.

Bodrum’dan yasadışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adasına geçmeye çalışan 
280 göçmen, sabaha karşı yapılan operasyonlarla insan kaçakçılarının elinden kurta-
rıldı.

2 şişme botla yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 130 
göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Ayvalık açıklarında in-
san kaçakçılarının elinden kurtarılarak Cunda Adası’na getirildi.

Çeşme’de lastik botlarla deniz ortasında kalan 148 Suriyeli göçmen Gümrük Muhafa-
za ve Sahil Güvenliğin ortak operasyonuyla kurtarıldı.

Balıkesir’de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı. Kaza yapan araçta 9 göçmen öldü, 30 
göçmen ise yaralandı.

Libya açıklarında 600 kadar Afrikalı göçmen taşıdığı belirtilen tekne alabora oldu. 370 
kişi kurtarıldı. 26 ceset çıkarıldı. 100’den fazla kişi kayıp.

Ayvalık açıklarında şişme botta çocuk ve kadınların da bulunduğu 57 Afganistan uy-
ruklu göçmen kurtarılarak Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. 

Ayvalık, Maden adasında Sahil güvenlik ekiplerince 11’i çocuk, 9’u kadın olmak üzere 39 
Suriyeli göçmen kurtarıldı. 1 insan kaçakçısı ise gözaltına alındı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adasına 
gitmeye çalışan göçmenlerin bindiği lastik botların Görecek Adası yakınlarında bat-
maya başlaması sonrası Sahil Güvenlik Güçleri göçmenleri kurtarmak için çalışma 
başlattı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde Yunanistan’ın Midilli Ada-
sına geçme hazırlığındaki 268 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında ise Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalı-
şan 400 göçmen kurtarıldı.

Bodrum’dan Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adasına geçmeye çalıştıkları belirlenen, 
aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 50 Suriyeli göçmen bindikleri 
2’şer metrelik 2 ayrı lastik bot batmak üzereyken Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafın-
dan kurtarıldı.

kale, Turkey. 

Coastal Security Command of  Italy announced that 1500 immigrants were rescued 
during operations conducted in the Mediterranean. 

It was informed that 54 immigrants in a dinghy were rescued just in time before sink-
ing by life rafts delivered by a helicopter. About 50 immigrants were considered as 
drowned in the sea. 

At the offshore of  in Kadırga Cape, Çanakkale, Turkey, 117 immigrants drifted in 
three dinghies were rescued by Coastal Security Command. 

In Bodrum County, Muğla, Turkey, 280 immigrants seeking illegal asylum to Greece 
via Kos Island were liberated from the traffickers by the operations performed toward 
morning. 

At the offshore of  Ayvalık County, Balıkesir, Turkey, 130 immigrants seeking illegal 
asylum to Greece via Lesbos Island were liberated from the traffickers by the teams of 
Coastal Security Command and brought to Condi Island. 

In Çeşme County, İzmir, Turkey, 148 immigrants stuck in the sea just in dinghies were 
rescued in joint operation conducted by Coastal Security and Custom Enforcement. 

In Ayvalık County, Balıkesir, Turkey, the vehicle transporting immigrants involved in 
an accident. Of  immigrants in the vehicle, 9 died, 30 were injured. 

At the offshore of  Libya, the boat full of  about 600 African immigrants was capsized. 
370 were rescued, 26 corpses were taken out of  sea. More than 100 were missing. 

At the offshore of  Ayvalık County, Balıkesir, Turkey, 57 Afghani immigrants, including 
children and women in a dinghy were rescued by Gendarmerie Command. 

In Maden Island, Ayvalık County, Balıkesir, Turkey, the coastal security teams rescued 
39 Syrian immigrants, including 11 children and 9 women. A trafficker was detained. 

In Bodrum County, Muğla, Turkey, Coastal Security Command initiated an operation 
to save the immigrants seeking illegal asylum to Greece via Kos Island since their din-
ghies began to leak near Görecek Island. 

In Küçükköy District, Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 268 immigrants seeking 
illegal asylum to Greece via Lesbos Island were liberated from the traffickers. 

At the offshore of  Ayvalık County, Balıkesir, Turkey, 400 immigrants to Greece via 
Lesbos Island were rescued. 

Turkish Coastal Security teams rescued altogether 50 Syrian immigrants, women and 
children seeking illegal asylum to Greece via Kos Island just in time when 2 2-meter 
dinghies were about to sink. 
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2.9. EYLÜL
Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen Suriye, Afgan ve İran uy-
ruklu toplam 417 göçmen insan kaçakçılarının ellerinden kurtarıldı. 

Bodrum, Çavuşadası açıklarında yasadışı yollarla Yunanistan’a geçmeye 
çalışan mültecilerin teknesi battı. Batan teknede 17 mülteci boğularak 
hayatını kaybetti.

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi sahilinden lastik botlarla Yunanistan’ın Mi-
dilli Adasına gitmek için hazırlık yapan aralarında kadın ve çocukların 
da bulunduğu Suriye, Afganistan, Burma ve Eritre uyruklu 472 göçmen 
kurtarıldı. 

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy 
Adasına yola çıkan ancak botlarının motoru arızalanınca kürek çekerek bir 
adaya sığınan Suriye uyruklu 50 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafın-
dan kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli 
adasına geçmeye çalışan 46 göçmeni taşıyan lastik botun batması sonu-
cu en az 13 kişi hayatını kaybetti. 26 kişi kayıp.

İzmir’in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye ça-
lışan mültecilerin bulunduğu botun batması sonucu Suriye uyruklu 4 
yaşındaki bir kız çocuğu boğularak öldü, 14 göçmen de Sahil Güvenlik 
Ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Mersin’de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından 
düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 57 göçmen insan kaçakçılarının 
elinden kurtarıldı. 

Datça’da göçmenleri taşıyan tekne battı. Faciada 4’ü çocuk, 11’i kadın 
olmak üzere 22 göçmen öldü. Suda bitkin halde bulunan 211 göçmen ise 
kurtarıldı. 

Seferihisar’da 2 Suriyeli göçmen boğularak hayatını kaybetti.

İzmir-Çeşme otoyolu, Seferihisar kavşağında polis minibüslerde araların-
da kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 göçmeni can yelekle-
riyle birlikte kurtardı. 

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi sahilinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın 
Midilli Adasına geçmek için hazırlık yapan 787 göçmen jandarma tarafın-
dan kurtarıldı. Operasyonda 7 kaçakçı gözaltına alındı.

Aydın’ın Didim ilçesinden Yunanistan’ın Leros Adasına geçmeye çalışır-

2.9. SEPTEMBER 
Altogether 417 Syrian, Afghani and Iranian immigrants seeking illegal asylum 
to Greece via Lesbos Island were liberated from the traffickers. 

The boat transporting immigrants seeking illegal asylum to Greece at the 
offshore of  Çavuş Island, Bodrum County, Muğla, Turkey capsized. 17 in the 
boat chocked to death. 

At the offshore of  in Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 472 immigrants 
including women and children from Syria, Afghanistan, Burma and Eritrea 
seeking illegal asylum to Greece via Lesbos Island on the dinghies were pre-
vented just before sailing. 

The coastal security teams rescued 50 Syrian immigrants seeking illegal asy-
lum to Greece via Kos Island from Bodrum County, Muğla, Turkey, however, 
rowed to an island when the boat ride was broken. 

At least 13 immigrants died, 26 lost as a result of  a dinghy submerged in the 
way from in Ayvacık County, Çanakkale, Turkey to Greece via Lesbos Island, 
transporting 46 immigrants seeking illegal asylum. 

 4-year-old Syrian girl chocked to death and 14 were rescued by the coastal 
security teams just in time during the attempt of  altogether 15 immigrants 
seeking illegal asylum to Greece via from in Çeşme County, İzmir, Turkey. 

 57 Syrian immigrants seeking illegal asylum were liberated from the traffick-
ers during the operation conducted by Mediterranean Regional Coastal Secu-
rity Command in Mersin, Turkey. 

In Datça County, Muğla, Turkey, a boat transporting immigrants submerged. 
22 immigrants, including 11 women and 4 children died. 211 immigrants ex-
hausted struggling in the sea were rescued. 

In Seferihisar County, İzmir, Turkey, 2 Syrian immigrants chocked to death. 

The police rescued 100 immigrants including women and children wearing 
life vests in the minibus at Seferihisar Crossroad of  İzmir – Çeşme Highway. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 787 immigrants seeking illegal asylum 
to Greece via Lesbos Island were liberated from the traffickers by the opera-
tion of  the gendarmerie. During the operation, 7 traffickers were detained. 

 In Didim County, Aydın, Turkey, 28 immigrants, including 11 children in an 
old fish boat chocked to death in attempt of  illegal asylum to Greece via Les-
bos Island. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 414 immigrants seeking illegal asylum 
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to Greece via Lesbos Island were liberated from the traffickers during the operation 
of  the coastal security teams. 

117 immigrants were spotted during the security inspection of  the security teams in 
Edirne, Turkey. The immigrants were provided health screening and taken under the 
custody of  Foreigners Department. 

 In Ayvalık County, Balıkesir, Turkey, 61 Syrian immigrants seeking illegal asylum to 
Greece via Lesbos Island were liberated from the traffickers by the coastal security 
teams. 

The tragedies were occurred one after another in two hours in Bodrum County, 
Muğla, Turkey, when 12 immigrants in two dinghies seeking illegal asylum to Greece 
via Lesbos Island died. In the first dinghy, altogether 8 immigrants, including 2 chil-
dren and second dinghy, altogether 4 immigrants, including 3 children chocked to 
death. 9 were rescued and search and rescue operation were initiated to rescue 2 im-
migrants lost in the sea. 

In Muğla, Turkey, the coastal security teams liberated 312 immigrants from the traf-
fickers in 7 operations performed during the day. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, the Gendarmerie spotted 350 immigrants. 
They were provided with the health screening. 

In Bodrum County, Muğla, Turkey, 12 chocked to death upon submerge of  two im-
migrant boats. 

In Aliağa County, İzmir, Turkey, altogether 115 immigrants, including 30 women, 49 
men and 26 children were spotted in exhausted state due to anaerobic conditions at 
Tüpraş Crossroad on Çanakkale Road. 2 Turkish and 1 Syrian traffickers were detained. 

 31 Syrian immigrants were liberated from the traffickers, who seeking illegal asylum 
to Italy via Cyprus by the ship that was brought to Anamur, Turkey, via outlawed 
manner. 

2.10. OCTOBER
Around Sivrice Village, Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, the boat sailed disregard-
ing unfavorable weather conditions began taking water at the offshore of  the Aegean 
Sea. Altogether 26 immigrants, including 8 children in submerged dinghy in a short 
time were rescued by the operation of  the coastal security teams. 

On the shore of  Behramkale Village, Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 98 Syrian 
and Iraqi immigrants, including women and children seeking illegal asylum to Greece 
via Lesbos Island were rescued by the teams of  Ayvacık Gendarmerie Command. 10 
traffickers were detained. 

ken bindikleri eski balıkçı teknesi batan 1’i çocuk 28 göçmen hayatını kaybetti.

Sahil güvenlik ekipleri  Çanakkale’nin Ayvacık sahillerinde başlattığı operasyonlarda 
şişme botlarla Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek isteyen 414 göçmeni insan ka-
çakçılarının elinden kurtardı.

Edirne’de yol üzerinde denetim yapan güvenlik güçlerinin yol uygulamasında 117 
göçmene rastlanıldı. Göçmenler sağlık kontrolünden sonra Yabancılar Şubesine gön-
derildi. 

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Midilli Adası’na geçmeye çalışan 61 
Suriyeli göçmen Sahil Güvelik ekipleri tarafından insan kaçakçılarının elinden kurtarıl-
dı.

Bodrum’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek için iki saat arayla denize açılan 
göçmenlerin içinde bulunduğu iki ayrı lastik bot batarken çifte facia yaşandı. İlk botta 
2’si çocuk 8, ikinci botta ise 3’ü çocuk 4 kişi olmak üzere toplam 12 göçmen öldü. 
9 kişinin kurtulduğu olayda suda kaybolan 2 kişinin bulunması için arama kurtarma 
çalışması başlatıldı.

Muğla’da Sahil Güvenlik ekipleri bir gün içinde yaptıkları 7 operasyonda toplam 312 
göçmeni kaçakçıların elinden kurtardı.

Ayvacık’ta Jandarma 350 göçmeni ele geçirdi ve sağlık kontrolleri için hastaneye sevk 
etti. 

Bodrum’da iki ayrı mülteci teknesinin batması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Aliağa’da, Çanakkale yolu Tüpraş kavşağı girişinde bir kamyonun kasasında havasız-
lıktan bitkin düşmüş 30 kadın, 49 erkek ve 26 çocuk olmak üzere toplam 115 göçme-
ne rastlanıldı. 2 Türk ve 1 Suriyeli kaçakçı yakalanarak gözaltına alındı. 

Suriye’den yasa dışı yollarla Anamur’a getirilen ve Kıbrıs’tan gelecek gemi ile İtalya’ya 
gitmeyi bekleyen 31 Suriyeli  göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı. 

2.10. EKİM
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice köyü yakınlarında fırtınaya rağmen denize açılan 
göçmenleri taşıyan bot, Ege Denizi açıklarında su almaya başladı. Kısa sürede sulara 
gömülen botta bulunan 8’i çocuk 26 göçmen Türk Sahil Güvenlik Ekiplerinin operas-
yonu ile kurtarıldı.

Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Behramkale köyü sahilinde yasa dışı 
yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçme hazırlığında olan ve aralarında kadın ve 
çocukların da bulunduğu Suriye ve Irak uyruklu 98 göçmeni kurtardı. 10 insan kaçak-
çısı ise gözaltına alındı.
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Turhal otobüs terminalinde bir otobüste yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan 
girmiş 42 Afgan uyruklu göçmene rastlanıldı. Göçmenlere insani yardımların yapıl-
masının ardından yasal işlemler için Yabancılar Şubesine götürüldü.

Libya ‘da göçmenlere ait olduğu tespit edilen 40 ‘tan fazla ceset kıyıya vurdu.

Aydın’ın Didim ilçesi, Taşburun koyundan 2 ayrı tekne ile Ege Denizi’ne açılan 93 
göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçılar tarafından kurtarıldı. Teknenin alabora 
olması sonucu denize düşen 1’i bebek 2 göçmen kayıplara karıştı.

Kardak Kayalıkları’nın batısında bir göçmen teknes battı. 17 metrelik eski tur tekne-
sindeki göçmenlerden 12’si çocuk 19 kişi öldü. 138 göçmenin Yunan Sahil Güven-
lik ekipleri ile Yunan balıkçılar tarafından kurtarıldığı da duyuruldu. 180 göçmenin 
bulunduğu belirtilen teknede kayıp 23 kişi için arama kurtarma çalışmaları yapıldığı 
açıklandı.

Yunanistan’ın Midilli Adası yakınlarında, 250 göçmenin bindiği teknenin batması üze-
rine göçmenler Türk balıkçılar tarafından kurtarılarak Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 
götürüldü.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Ekipleri, Midilli Adasına gitmeye ha-
zırlandığı belirlenen Afganistan ve Suriye uyruklu 108 göçmeni insan kaçakçılarının 
elinden kurtardı.

Gülpınar köyünde durdurulan bir minibüste Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu 45 
göçmene rastlanıldı. Göçmenler işlemleri tamamlandıktan sonra Ayvacık Emniyet 
Müdürlüğü Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. 2 kaçakçı ile minibüs 
sürücüsünü gözaltına aldı.

Fethiye’de bir koydan 10 metrelik oldukça eski Amerikan bayraklı sailing yata bindi-
rilen 18’i çocuk, 12’si kadın, 39’u erkek toplam 69 Suriyeli göçmen yasa dışı yollarla 
Yunanistan’ın Rodos adasına hareket etti. Bir anda su almaya başlayan yat aniden 
geriye dönmeye çalıştı. Bu sırada Sahil Güvenlik yetişerek çocuk kadın toplam 69  
göçmeni kurtardı.

Çeşme’den, Yunanistan’ın Sakız Adası’na gitmek için denize açılan Suriyeli göçmen-
lerin zodyak botu Kara Mahmut Burnu güneyinde olumsuz hava koşullarının etkisiyle 
battı. Botta bulunanlardan 1 göçmen boğularak öldü.  Aralarında çocukların da bulun-
duğu 43 Suriyeli göçmen Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı’na bağlı helikopter ve 
botla kurtarıldı.

Türkiye sahillerinden Yunanistan’a geçmek için denize açılan göçmenlerin botu ka-
yalıklara çarparak battı. Botta bulunan 58 göçmenden 45’i kurtulurken 2’si çocuk 3 
göçmen yaşamını yitirdi. Kayıp 10 göçmenin bulunması için çalışma başlatıldı.

During the search operation conducted in Bus Terminal of  Turhal County, Tokat, 
Turkey, 42 Afghani immigrants were spotted. The immigrants were provided with hu-
manitarian aid and subjected to legal proceedings at Foreigners Administration. 

More than 40 corpses were spotted in Libya, considered as being immigrants. 

In Didim County, Aydın, Turkey, 93 immigrants sailing in Aegean Sea from Taşburun 
Bay were rescued by the teams of  Coastal Security Command and fishermen. 2 immi-
grants, including a baby lost in the sea upon capsizing the boat. 

An immigrant boat submerged at the west of  Kardak Islands. 19 immigrants, includ-
ing 12 children in an old tour boat lost their lives. It was informed that 138 immigrants 
were rescued by Greece Coastal Security Teams and Greek fishermen. The search and 
rescue operations were initiated to save 23 immigrants lost in the boat transporting 
altogether 180 immigrants. 

Near Lesbos Island of  Greece, Turkish fishermen rescued 250 immigrants in a boat 
that submerged. The rescued immigrants were transported to in Ayvacık County, 
Çanakkale, Turkey. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, Coastal Security Teams liberated 108 Afghani 
and Syrian immigrants seeking illegal asylum to Greece via Lesbos Island from the 
traffickers. 

In Gülpınar Village, Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 45 immigrants from Afghan-
istan, Syria and Palestine were spotted in a minibus. Upon legal proceedings, the im-
migrants were given under custody of  Repatriation Center, Ayvacık Security Depart-
ment. 2 traffickers and minibus driver were detained. 

In Fethiye County, Muğla, Turkey, a 10-meter American flag old yacht, transporting 
altogether 69 Syrian immigrants, including 12 women, 18 children and 39 men, seeking 
illegal asylum to Greece via Rhodes Island tried to return back after sailing from a bay 
when it began to take water instantaneously. 69 immigrants in the yacht were rescued 
by the coastal security teams. 

The zodiac boat transporting Syrian immigrants seeking illegal asylum to Greece via 
Chios Island from Çeşme County, İzmir, Turkey, submerged at the south of  Kara 
Mahmut Cape due to unfavorable weather conditions. An immigrant in the boat 
chocked to death. 43 Syrian immigrants, including children were rescued by the heli-
copter and boat of  Aegean Coastal Security Regional Command. 

The dinghy sailed from Turkish coast, transporting immigrants seeking illegal asylum 
to Greece hit the rocks and submerged. 45 of  58 immigrants in the dinghy were res-
cued, 3 including 2 children chocked to death. The operation was initiated to rescue 10 
lost immigrants. 
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2.11. KASIM
Çanakkale ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Ayvacık ilçesinde Gülpınar beldesi 
sahilleri, Kadırga ve Esmece burunları, Yeşil Liman, Sivrice, Bademli, Koru Oba mev-
kilerinde 8 noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yasa dışı yollarla Yunanistan’a 
gitmek için bekleyen İran, Irak, Afgan ve Suriye uyruklu yaklaşık 1300 göçmen insan 
kaçakçılarının elinden kurtarıldı. Operasyonda 3 insan taciri ile birlikte, 1 tabanca, 4 
bot, 6 bot motoru ele geçirilirken, sahilde 1 de erkek cesedi bulundu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yolları kullanarak Yunanistan’ın Midilli 
Adası’na geçmeye çalışan 4 grup halindeki çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 
222 göçmenden bir kısmını taşıyan şişme bot aşırı yükten dolayı alabora oldu. Ala-
bora olan botta bulunan göçmenlerden büyük olanlar kendi imkanlarıyla kurtulurken, 
çocukları ise denizden Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli askerler kurtardı. 

Ayvalık açıklarında 4 ayrı noktada kurtarılan göçmenler Cunda Adası’nda karaya çıkar-
tıldı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, sahilde 1 i kadın 4 erkek toplam 5 
cesede ulaştı. 

Behramkale köyü, Yeşil Liman sahilinde 2 erkek göçmen cesedine ulaşıldı. 

Gülpınar Köyü, Acıdere Mevkii sahilinde 1’i kadın 2 göçmen cesedine ulaşıldı.

Ahmetçe Köyü, Sazlık mevkiinde 5 erkek göçmen cesedi bulundu. Cesetlerden birinin 
altı aylık, diğerlerinin birkaç günlük olduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik ekipleri bölgede 
çalışma başlattı.

Ayvacık sahilinden Yunanistan’ın Midilli Adasına geçmek isteyen 55 göçmenin bulun-
duğu bot fırtına sebebiyle battı. Sahil Güvenlik ekipleri, 1 i kız 4 çocuğun cansız bede-
nine ulaştı. Can yelekleriyle hayata tutunan diğer göçmenler ise kurtarıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın’ın Didim ilçesi Batıköy Mahallesi mev-
kiinde yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçme hazırlığındaki 39 göçmeni insan kaçak-
çılarının elinden kurtardı.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi ile Sislioba köyünde, yasa dışı yollardan yurt-
dışına çıkma hazırlığı yapan 4 gruba ulaşıldı. Operasyonda 1’i Afganistan, 36’sı Suriye 
uyruklu 37 sığınmacı insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Bozcaada açıklarında düzensiz göç yaptığından şüphelenilen Ukrayna bayraklı ‘Rus’ 
isimli tekneye operasyon düzenlendi. Teknede 84 göçmen kurtarıldı ve 4 Ukrayna uy-
ruklu kaçakçı yakalandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunan adalarına giden 2 grup halinde bulunan  top-
lam 95 göçmenin botları su alınca göçmenler zor anlar yaşadı. Sahil Güvenlik ekipleri 

2.11. NOVEMBER 
Gendarmerie Commands of  Çanakkale and Bursa conducted simultaneous operations 
at 8 locations on the coasts of  Gülpınar District, Kadırga and Esmece Capes, Yeşil 
Liman, Sivrice, Bademli, Koru Oba Districts of  Ayvacık County, Çanakkale, Turkey. 
About 1300 immigrants from Iran, Iraq, Afghanistan and Syria seeking illegal asylum 
to Greece were liberated from the traffickers. During the operation, 1 gun, 4 dinghies, 
6 boat rides in addition to 3 traffickers, were captured. The corpse of  a man was also 
found on the coast. 

At the offshore of  Ayvalık County, Balıkesir, Turkey, the dinghy transporting part of 
222 immigrants seeking illegal asylum to Greece via Lesbos Island in group of  four, 
majority of  who were consisted from women and children was capsized as a result of 
excessive load. Grown immigrants got out of  the water, while the soldiers of  Coastal 
Security Command rescued the children. 

The immigrants rescued at 4 locations at the offshore of  Ayvalık County, Balıkesir, 
Turkey were landed onto Cunda Island. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, the teams of  County Gendarmerie Command 
spotted altogether 5 corpses, including 1 woman and 4 men. 

The corpses of  2 men were found on Yeşil Liman coast, Behramkale Village, Ayvacık 
County, Çanakkale, Turkey. 

2 corpses, including 1 woman were found on Acıdere Coast, Gülpınar Village of 
Ayvacık County, Çanakkale, Turkey.

In Sazlık District of  Ahmetçe Village, Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 5 male 
corpses were found. The corpses were diagnosed as one belonged to the children of 
one being six month- and remaining few days- old. Coastal Security Command initiat-
ed operation in the region. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, a dinghy transporting 55 immigrants seeking 
illegal asylum to Greece via Lesbos Island submerged due to storm. Coastal Security 
Command found the corpses of  4 children, including a girl. Remaining immigrants 
were rescued, thanks to their life vests. 

In Batıköy District, Didim County, Aydın, Turkey, 39 immigrants seeking illegal asylum 
to Greece were liberated from the traffickers by Provincial Gendarmerie Command. 

In İğneada District and Sislioba Village, Demirköy County, Kırklareli Turkey, 4 groups 
of  immigrants were spotted seeking illegal asylum. Upon the operation conducted, 
altogether 37 immigrants, including 1 Afghani and 36 Syrian were liberated from the 
traffickers. 

The operation was conducted to Ukrainian flag named “Russian” ship upon the suspi-
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95 göçmeni son anda kurtardı.

Çanakkale’de yasadışı dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışan 188 göçmen insan 
kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden farklı saatlerde 4 lastik botla yola çıkan 456 göç-
men, sahil güvenlik ekipleri tarafından insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahillerinden Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek için 
lastik botlarla denize açılan 236 kişi Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaptığı operasyonla 
kurtarıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Basmane bölgesinden  Serinkuyu kavşağına doğru giden 
minibüste  aralarında kadın ve çocukların da olduğu 35 Suriyeli göçmeni insan kaçak-
çılarının elinden kurtardı. Sürücü gözaltına alınırken, minibüste yapılan aramada ise 
29 can yeleği, 6 can simidi ve 2 pompa bulundu.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına git-
meye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 71 Afgan, 4 İran uyruklu 
göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan mülteci-
leri taşıyan bot battı. 5 kişi sağ olarak kurtarılırken 15 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Yunanistan’ın İstanköy Adasına yarım mil uzaklıkta alabora olan lastik bottaki 18 Suri-
yeli göçmenden 9’u ölürken 2’si kayboldu. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri kayıplar için 
arama kurtarma çalışması başlattı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 65  göçmen 
insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı. Vakayla ilgili 3 insan kaçakçılığı zanlısı gözaltı-
na alındı.

Ege Denizi’nin İstanköy Adası civarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 9 
göçmen hayatını kaybetti.

Çanakkale- İzmir yolu üzerinde 2 midibüste  36 göçmene rastlanıldı. Göçmenler  Ça-
nakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye 
çalışırken yakaladığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suri-
yeli 102 göçmeni sağlık kontrollerini yaptırmak üzere hastaneye sevk etti. 

Çanakkale’den Yunanistan’ın Midilli Adasına tekneyle geçmeye çalışan göçmenlere 
Sahil Güvenlik ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 91 göçmen insan ka-
çakçılarının elinden kurtarıldı.

Ege denizinden çocuk ve kadınların da bulunduğu 205 Suriye ve Afgan uyruklu göç-
men kurtarıldı. Denizde yakalanan göçmenler Küçükkuyu limanına indirildi. Göçmen-

cion of  involving into irregular migration business. 84 immigrants were rescued from 
the ship. 4 Ukrainian traffickers were detained. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 95 immigrants seeking illegal asylum to Greece 
in 2 groups faced difficulties when their boat took water. The coastal security teams 
rescued the immigrants just in time. 

In Çanakkale, Turkey, 188 immigrants seeking illegal asylum to Greece were liberated 
from the traffickers. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 456 immigrants sailed with 4 dinghies at differ-
ent times were liberated from the traffickers by the coastal security teams. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 236 immigrants seeking illegal asylum to 
Greece via Lesbos Island were rescued upon the operation conducted by the coastal 
security teams. 

In İzmir, Turkey, 35 Syrian immigrants, including women and children in a minibus 
travelling from Basmane District to Serinkuyu Crossroad were liberated from the traf-
fickers by Security Department. The driver was detained, 29 life vests, 6 flotation rings 
and 2 pumps were confiscated found during the search in the minibus. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 71 Afghani and 4 Iranian immigrants, including 
women and children seeking illegal asylum to Greece via Lesbos Island were liberated 
from the traffickers. 

In Bodrum County, Muğla, Turkey, a dinghy transporting the immigrants seeking ille-
gal asylum to Greece submerged. 5 were rescued, 15 were informed as lost. 

18 Syrian immigrants seeking illegal asylum to Greece via Kos Island in a dinghy cap-
sized at 1 km distance to the destination. 9 died, 2 lost. The coastal security teams of 
Greece initiated research and rescue operation for the missing. 

65 immigrants were liberated from the traffickers during the operation conducted by 
Çanakkale Provincial Security Command. 3 suspected traffickers were detained. 

Near Kos Island of  Aegean Sea, 9 immigrants lost their lives upon capsizing their din-
ghies. 

36 immigrants were spotted on Çanakkale – İzmir Highway, İzmir in 2 minibuses. The 
immigrants were detained by Çanakkale Provincial Security Command. 

The coastal security teams detained 102 Syrian immigrants, including women and chil-
dren on their way seeking illegal asylum to Greece via Lesbos Island. The immigrants 
were provided with health screening. 

In Çanakkale, Turkey, the operation was conducted by the security teams against the 
immigrants seeking illegal asylum to Greece via Lesbos Island. During the operation 
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ler daha sonra işlemlerinin yapılması için Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine götürüldü.

Çanakkale açıklarında göçmenleri Yunanistan’ın Midilli Adasına taşıyan ahşap bir tek-
ne battı.  14 göçmen boğularak hayatını kaybetti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Kaleiçi semtinde aralarında çocuk ve bebeklerinde 
bulunduğu toplam 24 Suriyeli  göçmeni tespit etti. Göçmenler Yabancılar Şubesi’ne 
teslim edildi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına tekneyle geçmeye çalışan 
79 göçmen kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adasına gitmeye çalışan göç-
menlerin bulunduğu bir tekne battı. Kazada 14 göçmen hayatını kaybetti, 27 göçmen 
ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyü, Sokakağzı Limanı mevkisinde 
Midilli’ye geçme hazırlığında 225 Suriye ve Afganistanlı göçmeni insan kaçakçılarının 
elinden kurtardı. 

Sahil güvenlik ekipleri Bademli köyü açıklarında bir botta bulunan 50 Afganistan uy-
ruklu göçmeni insan kaçakçılarının elinden kurtararak kıyıya çakardı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na 
geçmeye çalışan 387 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Çeşme’nin motoru bozularak mahsur kalan ve su almaya başlayan lastik bottaki ara-
larında çocukların da bulunduğu 32 mülteci son anda sahil güvenlik ekipleri tarafın-
dan kurtarılara Çeşme Dalyan Sahil Güvenlik İskelesine çıkarıldı. 

Boğaz adasında gümrük muhafaza ile sahil güvenlik botları tarafından denizden kurta-
rılan 93 göçmen kurtarılarak Alaçatı Marina’ya taşındı.

Bodrum’dan İstanköy’e geçmeye çalışan göçmenlerin içinde bulunduğu üç lastik bot-
tan biri battı. Yaklaşık 30 Suriyeli göçmen denizde ölüm kalım savaşı verdi. 2 göçmen 
çocuk ise öldü. Yaklaşık iki saat can yelekleriyle mücadele veren göçmenler Yunan 
Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’nde lüks bir yatta 131 Suriye uyruklu göçmen insan ka-
çakçılarının elinden kurtarıldı. Şişme botların kış şartlarında tehlikeli olması üzerine 
insan kaçakçıları lüks yatları kullanmaya başladı.

Aydın’ın Didim İlçesi açıklarında alabora olan lastik bottaki 13 göçmenden 1’i yaşa-
mını yitirirken, 11’i kurtarıldı. Ölen erkek göçmenin eşinin de kayıp olduğu bildirildi. 
Kurtarılan göçmenler arasında çiftin iki çocuğunun da olduğu belirtildi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Midilli Adasına geçmek için arala-
rında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 144 göçmen, 

91 immigrants were liberated from the traffickers. 

In Aegean Sea, 205 Syrian and Afghani immigrants, including women and children 
were rescued. The immigrants were brought to Küçükkuyu District, Edremit County, 
Balıkesir, Turkey. Afterwards, they were dispatched to Ayvacık County, Çanakkale, 
Turkey for legal procedures. 

A wooden boat full of  immigrants seeking illegal asylum to Greece via Lesbos Island 
was capsized in Aegean Sea. 14 immigrants chocked to death. 

In Kaleiçi District, Edirne, Turkey, 24 Syrian immigrants, including babies and chil-
dren were spotted by Provincial Security Department. The immigrants were detained 
by Foreigners Department. 

In Aliağa County, İzmir, Turkey, 79 immigrants seeking illegal asylum in a boat to 
Greece Islands were rescued. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, the boat transporting immigrants seeking illegal 
asylum to Greece via Lesbos Island was capsized. During the accident, 14 immigrants 
chocked to death. 27 immigrants were rescued by the coastal security teams. 

At the offshore of  Bademli Village, Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, Gendarmerie 
Command teams liberated 225 Syrian and Afghani immigrants seeking illegal asylum 
to Greece via Lesbos Island from Koyunevi Village from the traffickers. 

At the offshore of  Bademli Village, Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 50 Afghani 
immigrants in a dinghy were liberated from the traffickers and brought ashore. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 387 immigrants seeking illegal asylum to 
Greece via Lesbos Island were liberated from the traffickers. 

In Çeşme County, İzmir, Turkey, 32 immigrants including children in a dinghy stuck 
in the sea due to failure of  the boat ride and began taking water were rescued by the 
coastal security teams just in time and landed at Dalyan Coastal Security pier. 

93 immigrants in a dinghy were rescued at Boğaz Island by the coastal security teams 
and carried to Alaçatı Marina. 

One of  three dinghies transporting immigrants seeking illegal asylum from Bodrum 
County, Muğla, Turkey to Greece via Kos Island capsized. About 30 immigrants strug-
gled in the sea to stay alive. 2 children chocked to death. The immigrants with their life 
belt were rescued after 2-hour life and death struggle. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 131 Syrian immigrants in a luxury yacht were 
liberated from the traffickers. It was noted that the immigrants preferred more reliable 
ways for seeking illegal asylum under winter conditions. 

At the offshore of  Didim County, Aydın, Turkey, of  13 immigrants in a capsized 
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Behramkale köyü Biber Deresi mevkisi ile Koyunevi Köyü, Sokakağzı koyuna getirildi. 

Küçükkuyu beldesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlıkları yapan 63’ü Su-
riye, 39’u Afganistan uyruklu 102 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 56 Suriyeli göçmen 
sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi. Göçmenleri taşıyan kamyonetin sürücüsü 
ise gözaltına alındı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adasına git-
meye çalışan 363 göçmen kurtarılarak Küçükkuyu beldesindeki rıhtıma getirildi.

Muğla’nın Fethiye İlçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Rodos adasına geçmeye 
çalışan çoğunluğu Suriyeli 129 göçmen Ölüdeniz Jandarma Komutanlığı ve Sahil Gü-
venlik Komutanlığı işbirliği ile insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 40 Suriyeli göçmen 
Yabancılar Şubeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaabdullah Burnu önlerinde lastik bot içeri-
sinde 10’u çocuk 40 Suriyeli göçmeni insan kaçakçılarının elinden kurtararak kıyıya 
çıkardı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahillerinden Midilli Adası’na gitmek için lastik botlarla 
denize açılan 264 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerininde kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde su alan bir botta bulunan 40 şahıs ise son anda kur-
tarıldı.

Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için Kadırgaburnu civarından denize açılan iki 
bottan biri su alıp batma tehlikesi geçirdi. Botta bulunan 42 göçmen yardım istedi. 
Sudaki Afganlıları denizden toplayan Sahil Güvenlik Komutanlığı aralarında bebek ve 
çocukların da bulunduğu grubu hızla Küçükkuyu’ya getirdi. Göçmenlere giyecek ve 
yiyecek dağıtıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Sivrice koyundan Yunanistan’ın Midilli Adasına 
gitmek isteyen mültecilerin bulunduğu 3 lastik bot fırtına nedeniyle battı. Çoğunluğu 
Afganistan uyruklu olan mültecilerden 3’ü çocuk 1’i kadın 4 göçmen öldü. 135 göç-
men son anda sahil güvenlik ekipleri ve bir kuru yük gemisi tarafından kurtarıldı. 

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan arama ve kimlik kontrolleri so-
nucunda 38 göçmene rastlandı. Göçmenler gerekli yasal işlemlerin yapılması amacı 
ile  Bursa Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, kaçakçı olduğu bildirilen 2 şüp-
heli gözaltına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesi ile merkeze bağlı Doyran ve 
Vaysal köylerindeki kontrollerde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Fas, Afga-

dinghy, 11 were rescued, 1 chocked to death. It was informed that the spouse of  the 
chocked man was lost. Two children of  the couple were also rescued. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 144 Syrian and Afghani immigrants, including 
women and children seeking illegal asylum to Greece via Lesbos Island were deported 
to Biber River district, Behramkale Village and Sokakağzı Bay of  Koyunevi Village. 

In Küçükkuyu District, Edremit County, Balıkesir, Turkey, 102 immigrants, including 
63 Syrian and 39 Afghani, seeking illegal asylum were liberated from the traffickers. 

In Çeşme County, İzmir, Turkey, 56 Syrian immigrants seeking illegal asylum were 
provided with the health screening. The driver of  the van transporting the immigrants 
was detained. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 363 immigrants seeking illegal asylum to 
Greece via Lesbos Island were rescued and landed at Küçükkuyu Dock. 

In Fethiye County, Muğla, Turkey, 129 immigrants consisted mainly from Syrians seek-
ing illegal asylum to Greece via Rhodes Island were liberated from the traffickers in 
co-operation of  Ölüdeniz Gendarmerie Command and Coastal Security Command. 

In Çeşme County, İzmir, Turkey, 40 Syrian immigrants seeking illegal asylum were de-
ported to Foreigners Department. 

In Çeşme County, İzmir, Turkey, 40 Syrian immigrants, including 10 children in a 
dinghy at the offshore of  Karaabdullah Cape were liberated from the traffickers and 
brought ashore. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 264 immigrants seeking illegal asylum to 
Greece via Lesbos Island by dinghies were rescued by the coastal security teams. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 40 persons in a dinghy taking water were res-
cued just in time. 

In Edremit County, Balıkesir, Turkey, one of  two dinghy sailed from Kadırga Cope 
seeking illegal asylum to Greece via Lesbos Island was imperiled to submerge due to 
taking water. 42 immigrants in the dinghy cried for help. Coastal Security Command 
rescued the Afghanis, including babies and children from the water and rushed to 
Küçükkuyu District. The immigrants were provided with clothing and food. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 3 dinghy transporting immigrants seeking illegal 
asylum to Greece via Lesbos Island sailed from Sivrice Bay submerged due to storm. 
Consisted of  mostly Afghani immigrants, 4 immigrants, including 1 woman and 3 chil-
dren chocked to death. 135 immigrants were rescued by the coastal security teams and a 
freighter. 

In Gemlik County, Bursa, Turkey, 38 immigrants were spotted during the search op-
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nistan ve Suriye uyruklu 161 göçmeni Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve İspanyol ve İtalyan sahil güvenlik ekipleri, 
Akdeniz’in Libya açıklarında 633 göçmeni kurtardı. 509 erkek, 81 kadın, 43 çocuk ve 
8 cesedin kurtarma operasyonunda İtalyan donanmasından 2 gemi, MSF’den “Dig-
nity I” ve “Bourbon Argos” gemileri ve İspanyol jandarmasının “Rio Segura” gemisi 
yer aldı. Kadınlardan birisinin “Dignity I” adlı gemide doğum yaptığı bildirildi.

Ege Denizinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına gitmeye çalışan göç-
menleri taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 25 kişi 
sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir’in Foça ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa’ya geçmeye çalışan çoğunluğu Suriye 
uyruklu 88 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İstanbul’un Pendik ilçesindeki ormanlık alanda 61 Afgan vatandaşına rastlandı. 28’i 
çocuk 61 Afgan’ın naylon branda altında kendilerini yağmur ve soğuktan korumaya 
çalıştıkları görüldü.

Çanakkale’de düzenlenen operasyonda, 3 yük kamyonunda 350 göçmen insan kaçak-
çılarının elinden kurtarıldı. 

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinden yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek için yola 
çıkan 107 göçmenin bulunduğu 2 bot, su almaya başladı. Yardım isteyen göçmenleri  
Sahil Güvenlik ekipleri kurtararak kıyıya çıkardı.

Balıkesir’in Edremit ilçesi açıklarında şişme botlar ile Midilli Adasına gitmeye çalışan, 
aralarında kadın  ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 30 göç-
men, Sahil Güvenlik  ekiplerince insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarma tarafından durdurulan yolcu otobüsünde 
Türkiye’ye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 90’ı Afganistan, 2’si İran uyruklu 
toplam 92 göçmen İl Göç İdaresine işlemleri için götürüldü.

Bulgaristan sınır polisinin, Türk sınırından geçmeye çalışan 50 kadar mülteciyi gözal-
tına almak isterken direnişle karşılaşması üzerine havaya ateş açtığı bildirildi. Polisin 
ifadesine göre seken kurşunlar bir mülteciye isabet etti. Hastaneye sevk edilen mülte-
ci yolda hayatını kaybetti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 12’si 
kadın, 11’i çocuk toplam 40 Suriye uyruklu  göçmeni sağlık kontrolleri için hastaneye 
sevk etti. 1 kaçakçı ise gözaltına alındı.

İstanbul’dan İzmir’in Dikili ilçesine gelen 127 Afganistanlı göçmen, yasa dışı yollarla 
Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek istedi. Dikili’ye ulaştıklarında insan tacirleri tara-
fından hava şartları bahane edilerek çocuk ve kadınların da bulunduğu grup İstanbul’a 
geri gönderildi. İki otobüse bindirilen göçmenlerden 50 kilometre gittikten sonra 

eration in a bus. The immigrants were detained by Bursa Immigration Administration 
for the legal procedures, while 2 suspected were arrested. 

In Lalapaşa County, Edirne, Turkey, 161 immigrants from Morocco, Afghanistan and 
Syria seeking illegal asylum were spotted in Doyran and Vaysal Villages. The immi-
grants were detained by Immigration Administration. 

Médecins Sans Frontières (MSF) - Doctors Without Borders and Spanish and Italian 
the coastal security teams rescued 633 immigrants, including 509 men, 81 women and 
43 children, including 8 corpses at the offshore of  Libya in the Mediterranean. 2 ships 
from Italian navy, “Dignity I” and “Bourbon Argos” ships of  MSF and Rio Segura”, 
ship of  Spanish Gendarmerie took part in the rescue operation. It was informed that a 
woman gave birth a child in “Dignity I”. 

At the Aegean Sea, according to initial information, the boat transporting immigrants 
seeking illegal asylum to Greece via Lesbos Island submerged. 12 chocked to death, 25 
were rescued by the coastal security teams. 

In Foça County, İzmir, Turkey, 88 immigrants mainly from Syria seeking illegal asylum 
to Europe were liberated from the traffickers. 

In Pendik County, Istanbul, Turkey, 61 Afghani, including 28 children citizen were 
spotted. The immigrants were taken shelter under nylon sheeting against the rain and 
cold. 

In Çanakkale, Turkey, 350 immigrants in 3 transporters seeking illegal asylum were 
liberated from the traffickers by the operation conducted. 

At the offshore of  Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 2 dinghy transporting 107 immi-
grants seeking illegal asylum began taking water. Upon cry for help, the immigrants were 
rescued by the coastal security teams. 

At the offshore of  Edremit County, Balıkesir, Turkey, 30 Syrian and Afghani immi-
grants, including women and children seeking illegal asylum to Greece via Lesbos Is-
land were liberated from the traffickers by the coastal security teams. 

In Tosya County, Kastamonu, Turkey, altogether 92 immigrants, including 90 Afghanis 
and 2 Iranians seeking illegal asylum were spotted in a passenger bus. The immigrants 
were detained by Provincial Immigration Administration for legal procedures. 

It was informed that Bulgarian border police fired gun in the air upon resistance of 
about 50 immigrants seeking illegal asylum via passing through Turkish border. The po-
lice department announced that a bullet ricochet and hit to an immigrant, who died on 
the way to the hospital. 

In Edirne, Turkey, altogether 40 Syrian immigrants, including 12 women and 11 chil-
dren, seeking illegal asylum were detained and dispatched to the hospital for health 
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otobüs şoförü tarafından para istendi. Ücret ödeyemeyeceklerini söyleyen mülteciler 
şoförler tarafından Karaağaç’ta otobüsten indirildi. Aralarında çok sayıda çocuk ve 
kadının bulunduğu 127 Afganlı göçmen, yol kenarında bulunan bir zeytinlikte bekler-
ken, Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından fark edildi. 127 Afgan’ı İlçe 
Jandarma Komutanlığı’na götüren ekipler, göçmenlerin sağlık muayenelerini yaptırdı. 

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adasına geçmek isteyen mül-
teci teknesi aşırı yük ve dalgalı deniz nedeniyle su alarak battı. Teknede bulunan 24 
göçmende biri kadın 2 çocuk kayıp olurken 21 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafın-
dan kurtarıldı.

Yasadışı yollarla Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın Kos Adasına gitmeye 
çalışan 170 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinden 17 metre uzunluğundaki yelkenli tekneyle Yunanistan’ın 
Rodos Adasına geçmeye çalışan, aralarında 4 bebeğin de bulunduğu Suriye, İran ve 
Suudi Arabistan uyruklu 72 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir’in Buca ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen yaklaşık 
200 Suriye uyruklu göçmen, şoförü tarafından bir otoparka terk edilmiş haldeki kam-
yonun kasasında bulundu.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahillerinden Yunanistan’ın Midilli Adasına yasa dışı yol-
larla geçmek için lastik botlarla denize açılan 51 göçmen, 2 mil açıkta Sahil Güvenlik 
ekiplerince kurtarıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerinin yaptığı yol kontrollerinde, bir 
otobüste Afganistan, Pakistan uyruklu toplam 70 göçmene rastlandı.

Aydın’da Jandarma ekiplerinin düzenlediği 3 ayrı operasyonda 210 göçmen insan 
kaçakçılarının elinden kurtarıldı. Olaylarla ilgili olarak 8 kaçakçı gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eskihisar-Topçular feribotunda yaptıkları 
kontrolde kamyon kasasında 8’i çocuk 34 göçmene rastladı. Göçmenlerden 2’sinin 
Irak, 32’sinin Suriye uyruklu olduğu tespit edildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınarak 
adliyeye sevk edildi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda insan kaçakçılığı 
yapan 3 kişi gözaltına alındı. 54 Suriye uyruklu göçmen ise ellerinden kurtarıldı. Ka-
çakçılarda 1 adet zodyak bot ve 1 adet tekne motoruna rastlandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda 90 Suriye ve 4 Sudan 
uyruklu olmak üzere toplam 94 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre yolunda devriye gezerken şüphelendikleri 
2 aracı durdurdu. Araçlarda Afganistan uyruklu 12 göçmene rastlandı. Araçta 1 tane 
deniz botu ve 11 tane can yeleği ele geçirildi.

screening by Provincial Security Department. 

It is informed that, in Dikili County, İzmir, Turkey, 127 Afghani immigrants seeking illegal 
asylum to Greece via Lesbos Island travelled from Istanbul. The immigrants, including 
women and children, were sent back to Istanbul when they arrived to Dikili by the traffick-
ers on account of  unfavorable weather conditions. On the way back to Istanbul, the driver 
of  the bus requested the ticket fees from the immigrants after 50 km voyage. Refusing 
to pay for the bus ticket, the immigrants were left in the lurch by the drivers in Karaağaç 
County. Provincial Gendarmerie Command spotted 127 Afghani immigrants, including 
innumerable women and children waiting in the olive groves. 127 Afghanis were deported 
to Gendarmerie Command Center to provide health screening in the hospital. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, the boat transporting the immigrants seeking 
illegal asylum to Greece via Lesbos Island submerged due to excessive loading and 
heavy sea. Of  24 immigrants in the boat, 21 immigrants rescued by the coastal security 
teams; 1 woman and 2 children were lost in the sea. 

In Bodrum County, Muğla, Turkey, 170 immigrants seeking illegal asylum to Greece 
via Kos Island were liberated from the traffickers. 

In Fethiye County, Muğla, Turkey, 72 immigrants from Syria, Iran and Saudi Arabia, 
including 4 babies in 17-meter sailing boat seeking illegal asylum to Greece via Rhodes 
Island were liberated from the traffickers by the coastal security teams. 

In Buca County, İzmir, Turkey, about 200 Syrian immigrants seeking illegal asylum to 
European countries were spotted as desolated in the truck haulage, left by its driver in 
a parking lot. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 51 immigrants sailed in dinghies seeking illegal 
asylum to Greece via Lesbos Island were rescued by the coastal security teams at 2- 
mile offshore. 

In Batman, Turkey, the road inspection conducted by Provincial Gendarmerie teams, 
70 immigrants from Afghanistan and Pakistan were spotted in a bus. 

In Aydın, Turkey, 210 immigrants were liberated from the traffickers during 3 opera-
tions conducted by the Gendarmerie. 8 traffickers found guilty were detained. 

In Yalova, Turkey, 34 immigrants, including 8 children were spotted in truck haulage 
during the inspection conducted on the ferry by the Gendarmerie. The immigrants 
included 2 from Iraq, 32 from Syria. The truck driver was detained and subjected to 
legal proceedings. 

In Kuşadası County, Turkey, 3 traffickers accused for human smuggling were detained 
during the operation conducted by Provincial Gendarmerie Command. 54 Syrian im-
migrants were liberated. The traffickers possessed 1 zodiac boat and 1 boat ride. 
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Antalya’da, Yunanistan’ın Meis adasına geçmeye çalışan 6’sı çocuk Suriye uyruklu 11 
göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Biga’nın Yolindi köyünün dağlık bölgesinde 350  göçmeni taşıyan dört otobüsten 
biri ağaca çarptı. Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otobüslerdeki toplam 350  
göçmeni olay yerinden alıp ilçe merkezine getirdi. Gözaltına alınan 4’ü otobüs şoförü, 
2’si de kaçakçı olmak üzere toplam 6 kişi ifadelerinin ardından Biga Adliyesi’ne sevk 
edildi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midili Adası’na lastik 
botlarla gitmeye çalışan Suriye ve Afganistan uyruklu 320 göçmene rastlandı. Sahil 
Güvenlik Komutanlığınca Küçükkuyu beldesine getirilen göçmenler ifadelerinin ardın-
dan Ayvacık’taki Yabancılar Şubesine sevk edildi. 

Kırklareli’nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 4 ayrı gruptan toplam 88 
göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İzmir’in Foça ilçesi açıklarında, Avrupa’ya deniz yoluyla geçmeye çalışan 109 göçmen 
fırtına nedeniyle botları batmak üzereyken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından son anda 
kurtarıldı. Çoğunluğu Suriye ve Afgan uyruklu olan 109 göçmen arasında kadın ve 
çocukların da bulunduğu belirtildi.

Balıkesir’in Ayvalık İlçesi sahilinden denize açılan Suriyeli göçmenlerin içinde bulun-
duğu lastik bot Midilli açıklarında batarken 8 aylık bir göçmen bebek öldü. Çalışma-
larda 34 mülteci de kurtarıldı. 

İçindeki 200 göçmenle birlikte Leros Adası yakınlarındaki bir kayalığa oturan göçmen 
teknesi için Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtarma çalışması başlattığı belirtildi.

Libya üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan ve çoğunluğu Afrika kökenli olan 289 
göçmen Libya güvenlik güçleri tarafından başkent Trablus’ta düzenlenen operasyonla 
insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Jandarma ekipleri Çanakkale’nin Acıdere mevkisinde aralarında kadın ve çocukların 
da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 124 göçmene rastladı. Göçmenler insan 
kaçakçılarının elinden kurtarıldı. 

Sahil güvenlik görevlileri Yeşil Liman mevkisi açıklarında şişme bottaki Suriye, Burma 
ve Pakistan uyruklu 89 göçmeni insan kaçakçılarının elinden kurtardı. 

Datça’nın Gerence ve Gereme sahillerinde göçmenlere ait 1’i kadın 2 kişinin cesedi 
bulundu. 

Avrupa ülkelerine gitmek için yola çıkan 140  göçmen Kıbrıs açıklarında Sahil Gü-
venlik Ekipleri tarafından kurtarıldı. Aralarında çocuklarında bulunduğu 140 göçmen 
Limassol yakınlarında bulunan İngiliz üssü Ağrotur’a taşındı.

Altogether 94 immigrants, 90 from Syria and 4 from Sudan were liberated from the 
traffickers during the operations conducted by Gendarmerie of  Didim County, Aydın, 
Turkey. 

In Biga County, Çanakkale, Turkey, the teams of  Security Department during pa-
trolling stopped 2 suspected vehicles on the orbit road. 12 Afghani immigrants were 
spotted in the vehicles. A dinghy and 11 life vests in the vehicles were confiscated. 

In Antalya, Turkey, 11 Syrian immigrants, including 6 children, to Greece via Meis Is-
land, were liberated from the traffickers. 

In Yolindi Village, Biga County, Çanakkale, Turkey, one of  4 busses carrying 350 im-
migrants hit a tree. All immigrants in the bus were taken under the custody by County 
Gendarmerie Command in the center from the place of  accident. Altogether 6 per-
sons, including 4 bus drivers and 2 traffickers were detained and subject to legal pro-
ceedings in Biga Courthouse. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 320 Syrian end Afghani immigrants were spot-
ted, seeking illegal asylum to Greece via Lesbos Island in dinghies. The immigrants 
were deported to Küçükkuyu District by Coastal Security Command and legal pro-
ceedings were initiated by Ayvacık Foreigners Administration. 

In Kırklareli, Turkey, altogether 88 immigrants from 4 different groups seeking illegal 
asylum were liberated from the traffickers. 

At the offshore of  Foça County, İzmir, Turkey, 109 immigrants seeking illegal asylum 
to Europe via seaway were rescued by the coastal security teams just in time before 
their dinghies submerge under storm. The immigrants, mostly from Syria and Afghan-
istan included women and children. 

At the offshore of  Ayvalık County, Balıkesir, Turkey, a dinghy transporting Syrian im-
migrants seeking illegal asylum to Greece submerged near Lesbos Island. An 8-month 
immigrant baby chocked to death. 34 immigrants rescued by the operations. 

It was informed that Greece Coastal Security initiated rescue operation on behalf  of 
the boat grounded near Lesbos Island, transporting 200 immigrants. 

289 immigrants, majority of  who from Africa seeking illegal asylum to Europe via 
Libya were liberated from the traffickers in the operations conducted in Tripoli, capital 
city, by Libyan security forces. 

In Acıdere District, Çanakkale, Turkey, 124 immigrants, including women and children 
from Syria and Afghanistan were spotted by the Gendarmerie Command. The immi-
grants were liberated from the traffickers. 

89 immigrants from Syria, Burma and Pakistan seeking illegal asylum in a dinghy spot-
ted at the offshore of  Yeşil Liman District, Araklı County, Trabzon, Turkey were res-
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Urla’nın Balıklıova mahallesinde Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ildırı Ma-
hallesi yol ayrımında, içinde 12 kadın, 10 çocuk ve 28 erkek Suriyeli göçmen bulunan 
midibüsü durdurdu. Midibüste kaçakçı oldukları iddia edilen 2 Türk vatandaşı gözaltı-
na alındı.

İzmir‘in Aliağa ilçesinde, Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Avrupa ülkelerine 
deniz yoluyla geçmeye çalışan 44’ü çocuk 99 Suriye uyruklu göçmeni insan kaçakçı-
larının elinden kurtardı.

2.12. ARALIK
İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye 
çalışan 59 göçmen kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak isterlerken 
botları batan 122 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kemalköy’de sınırı yasa dışı 
yollardan geçmek isteyen Suriye uyruklu 18 göçmeni İl Göç İdaresine teslim etti.

Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında bindikleri bir şişme botla Meis’e gitmek isteyen 34 
göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda deniz yoluyla Yuna-
nistan adalarına geçmeye çalışan 39 Suriyeli göçmeni insan kaçakçılarının elinden 
kurtardı.

Aydın’ın Söke ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 12 göç-
men kurtarıldı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde, yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışırken teknelerinin 
bozulmasıyla denizin ortasında mahsur kalan 62 Suriyeli ve 46 Afganistan uyruklu 
olmak üzere toplam 108 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akhisar-Balıkesir Selçikli Mahallesi kavşağında, İzmir’den İstanbul’a giden otobüste 
bulunan 16’sı çocuk 56 Afgan göçmen insan kaçakçıların elinden kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’nde  jandarma tarafından farklı milletlerden toplam 385 
göçmen İl Göç İdaresine sevk edildi.

Aydın’ın Didim ve Söke ilçelerinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek iste-
yen 203 Suriyeli göçmen kurtarıldı.

Çanakkale’de yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmek isteyen Suriye uyruklu 27 göç-
men İl Göç İdaresine sevk edildi.

Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na 
gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 7 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

cued by the coastal security teams. 

In Gerence and Gereme Shores, Datça County, Muğla, Turkey, the corpses of  2 immi-
grants, including 1 woman were spotted. 

140 immigrants seeking illegal asylum to European countries were rescued by Coastal 
Security Command at the offshore of  Cyprus. Including children, the immigrants were 
transported to Akrotiri British Base in Limassol. 

In Balıkove District, Urla County, İzmir, Turkey, Gendarmerie Command teams 
stopped a minibus transporting 50 Syrian immigrants, including 12 women and 10 
children and 28 men at Ildırı District Junction. 2 Turkish citizens, suspected to be traf-
fickers in the minibus were detained. 

In Aliağa County, İzmir, Turkey, 99 Syrian immigrants, including 44 children, seeking 
illegal asylum in Europe via seaway were liberated from the traffickers by Gendarmerie 
Command.  

2.12. DECEMBER
At the offshore of  Çeşme County, İzmir, Turkey, 59 immigrants seeking illegal asylum 
to Greece Islands were rescued. 

At the offshore of  Ayvalık County, Balıkesir, Turkey, 122 immigrants seeking illegal 
asylum abroad were rescued by the coastal security teams just in time from their sink-
ing dinghy.

In Kemalköy District, Edirne, Turkey, 18 immigrants seeking illegal asylum by passing 
the border were detained by Provincial Gendarmerie Command and transferred to 
Immigration Administration. 

In Kaş County, Antalya, Turkey, 34 immigrants seeking illegal asylum to Meis Island in 
a dinghy were liberated from the traffickers by the coastal security teams. 

In Didim County, Aydın, Turkey, 39 Syrian immigrants seeking illegal asylum to Greece 
by sea were liberated from the traffickers with the operation by Gendarmerie Command. 

In Söke County, Aydın, Turkey, 12 immigrants seeking illegal asylum to Greek islands 
were rescued. 

 In Çeşme County, İzmir, Turkey, altogether 108 immigrants, including 62 Syrians and 
46 Afghanis seeking illegal asylum stuck in the sea due to failure of  their boats were 
rescued by the coastal security teams. 

In Selçikli District Crossroad, Akhisar County, Balıkesir, Turkey, 56 Afghani immigrants, 
including 16 children were rescued from the bus stopped by of  İzmir – Istanbul Highway.

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, altogether 385 immigrants from various coun-
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Bodrum’dan Yunanistan’a geçmeye çalışan  göçmenlerin içinde bulunduğu tekne bat-
tı, 4 göçmen öldü. 58 kişinin kurtarıldığı olayda denizde olması muhtemel  göçmenler 
için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çeşme’de yasadışı yollarla Sakız Adası’na geçmeye çalışan sığınmacıların bindiği şiş-
me bot alabora olarak battı. Sahil Güvenlik ekipleri  72 göçmeni kurtarırken, 2 Iraklı 
göçmen çocuğun ise cansız bedeni bulundu.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya hazırlanan Suriye 
uyruklu 20 göçmen kurtarıldı. 3 kaçakçı ise gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri,  Kaş’ın Çukurbağ Yarımadası önlerinde Meis ada-
sına Lastik bot ile geçmeye çalışan göçmenleri tespit etti. 17 erkek, 6 kadın, 2 kız ve 
3 erkek çocuk olmak üzere toplam 28 Suriye uyruklu göçmen Sahil Güvenlik ekipleri 
tarafından kurtarıldı.

Yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan aralarında 3 Güney Afrika 
Cumhuriyeti vatandaşın da bulunduğu toplamda 119 göçmen Edirne’de insan kaçak-
çılarının elinden kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına gitme-
ye çalışan 49 göçmen kurtarıldı.

Antalya´dan Yunanistan´a geçmek isteyen göçmenleri taşıyan tekne battı. 3 göçmen 
öldü, 17 göçmen ise Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kayıp 3 göç-
men için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Aydın’ın Didim ilçesinde yasadışı yollardan yurtdışına gitmeye hazırlanan 73’ü Suriye-
li 83 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Ege Denizinde Türkiye’den denize açılan bir tekne alabora olurken, 10 göçmenin 
cansız bedenine teknenin altında ulaşıldı. Bir kız çocuğunun ise cansız bedeni karaya 
vurdu. Sahil güvenlik yetkilileri kıyıya 20 metre mesafede alabora olan tekneden suya 
düşen 15 kişinin kurtarıldığını söylerken 2 göçmenin hâlâ kayıp olduğunu belirtti. 

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri 60 göçmeni boğulmaktan kur-
tardı. 

Kadırga Burnu açıklarında fiber bir teknenin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri 
tarafından 11 göçmen denizden çıkarılarak ölümden kurtarıldı.

tries were detained by Provincial Immigration Administration. 

In Didim and Söke Counties, Aydın, Turkey, 203 Syrian immigrants seeking illegal asy-
lum to Greece Islands were liberated. 

In Çanakkale, Turkey, 27 Syrian immigrants seeking illegal asylum to Greece were de-
tained by Provincial Immigration Administration. 

At the offshore of  Ezine County, Çanakkale, Turkey, 7 Afghani immigrants seeking 
illegal asylum to the Lesbos Island, Greece were liberated from the traffickers. 

In Bodrum County, Muğla, Turkey, the boat transporting immigrants seeking illegal 
asylum to Greece submerged, 4 chocked to death, 58 were rescued. The search and 
rescue operation was initiated to spot possible immigrants in the sea. 

In Çeşme County, İzmir, Turkey, a dinghy transporting the immigrants seeking illegal 
asylum to Greece via Chios Island capsized. 72 were rescued by the coastal security 
teams, while the dead bodies of  2 Iraqi children were spotted. 

In Marmaris County, Muğla, Turkey, 20 Syrian immigrants seeking illegal asylum were 
liberated from the traffickers, 3 traffickers were detained. 

At the offshore of  Çukurbağ Cape of  Kaş County, Alanya, Turkey, Coastal Security 
Command determined the immigrants in a dinghy seeking illegal asylum to Greece via 
Meis Island. Coastal Security Command rescued altogether 28 Syrian immigrants, in-
cluding 17 men, 6 women and 2 girls and 3 boys. 

In Edirne, Turkey, 119 immigrants, including 3 South African, seeking illegal asylum to 
European countries were liberated from the traffickers. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, 49 immigrants seeking illegal asylum to Greece 
via Lesbos Island were rescued. 

The boat transporting the immigrants seeking illegal asylum from Antalya, Turkey, to 
Greece submerged, 3 died, 17 were rescued by the coastal security teams of  Turkey 
and Greece. The search and rescue operations were initiated for 3 lost. 

In Didim County, Aydın, Turkey, 83 immigrants, including 73 Syrian immigrants seek-
ing illegal asylum were liberated from the traffickers. 

In Aegean Sea, the boat sailing from Turkey capsized at 20 m to the shore. 10 dead 
bodies were spotted at the bottom of  the boat. The corpse of  a girl was washed up 
onto the shore. The coastal security teams informed that 15 fell in the sea were res-
cued from the sea and 2 still lost. 

In Ayvacık County, Çanakkale, Turkey, Coastal Security Command rescued 60 immi-
grants from drowning. 

At the offshore of  Kadırga Cape in Assos District, Çanakkale, Turkey, the coastal se-
curity teams rescued 11 immigrants from the sea just in time upon report received. 
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3. SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN NELER YAPILMALI?

Can güvenliği sebebiyle yaşanan göçlerin tarihi, dünya tarihi kadar eskidir. Tarih bo-
yunca insanlar yaşamlarını sürdürebilmek maksadıyla, görece daha güvenli olarak 

kabul 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 sınırlan-
dırmaması gerektiği açıktır. Bununla birlikte ulusal ve uluslararası mevzuatta “mülteci 
ve sığınmacı” kavramlarının ne olduğunu izah etmek durumundayız. 

3.1. Birleşmiş Milletlerin Kabul Ettiği Mülteci Tanımı
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 mensu-
biyeti 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 sonu-
cu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku 
nedeniyle dönmek istemeyen her şahıs mülteci” olarak tanımlanmaktadır.

3.2. Türkiye’de Mülteci ve Sığınmacı Kavramları
Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “mülteci” durumunda bulunan kişilere uygu-
lanacak haklar ve usullerle ilgili ulusal mevzuatında yapılan önemli bir ayırım bulun-
maktadır. Türkiye yukarıda sözü edilen 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne bir “coğrafi sınır-
lama” ile taraf olduğundan dolayı, “mülteci” durumunda olup korunma ihtiyacı bulunan 
yabancıları ‘Avrupa ülkelerinden gelenler’ ve ‘Avrupa dışındaki ülkelerden gelenler’ olarak 
ikiye ayırmaktadır. 

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

3. THINGS TO DO TO SOLVE PROBLEMS

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 ca-
lamities 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 question. It is clear that in no way the national boundaries appeared 
after XIXth century could be the reason for restricting migration movements in this re-
gard 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 na-
tional and international legislations.  

3.1. Definition of Refugee Accepted by UN
Following a meeting held in Geneva by the United Nations in 1951, the word “refu-
gee” 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.

3.2. Concepts of Refugees and Asylum Seekers in Turkey
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 
cited 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 
protection, also known as temporary asylum. In the national legislation, individuals 
“that come from European countries” and hold a status compatible with the state-
ment in the Geneva Convention of  1951, and is eligible for the description of  “ref-
ugees” are referred to as refugees while individuals that come from “non-European 
countries” are referred to as asylum seekers. 
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3.3. 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 teo-
rik 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 birisi-
dir. Bu sebeple Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Kuzey Kafkasya ülkelerinde 
(Çeçenistan, Dağıstan, İnguşetya, Kabardin-Balkarya-Karaçay), Tataristan’da ve Başkurtis-
tan’da bağımsızlık hareketlerinin bastırılması ve bu bölgelerde tam anlamıyla bir Rus 
hakimiyetinin kurulması sebebiyle söz konusu ülkelerden son 20 yılda Türkiye, Azer-
baycan, Gürcistan  üzerinden Avrupa’ya doğru yoğun bir mülteci akını bulunmaktadır.

Türkiye bu bölgelerden gelen sığınmacılara 1951 Cenevre Sözleşmesi uyarınca mül-
tecilik statüsü vermeyi kabul etmesine rağmen, çok az istisna dışında bu yükümlülü-
ğünü 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.

3.4. Mülteci Ölümlerinin Önüne Geçebilmek İçin  
Yapılması 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.

3.4.1. Göçmenlerin Geldikleri Ülkelerdeki  
  Diktatörlük Rejimleri Desteklenmemelidir

Dünya genelindeki mülteci sayısının İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en yüksek ra-

3.3. 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 devel-
oped 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 Cau-
casian countries (Chechnya, Dagestan, Ingushetia, Kabardey-Balkaria-Karachai) after 
collapse of  the Soviet Union, and from Tatarstan and Bashkortostan where liberation 
movements 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.

3.4. Measures for Preventing Immigrant Fatalities 
The leaders of  all nations of  the world have to make their best to solve immigrant prob-
lem 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. 

3.4.1. 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 high-
est ever since World War II. The migration and immigrants flow to the regions consid-
ered 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-
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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. Suri-
ye, Eritre, Somali ve Afganistan gibi ülkelerdeki iç karışıklıklar ve baskılar sona erme-
diği 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 göz-
lemlenmektedir, Çatışmaların yaşandığı bölgelerde halkların iradelerine uygun devlet 
anlayışı 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 belirlemeli, mültecilere temel haklarını sağlamalıdır. Uzun vadede ise göçe 
kaynaklık eden sebeplerin sona erdirilmesi için etkin bir politika yürütmelidir. Özellikle 
İslam coğrafyasında terör estiren diktatörler desteklenmemeli ve bölge halklarının 
iradeleri göz önünde bulundurularak politikalar geliştirilmelidir. 

Dünyada şu anda halihazırda 60 milyon mülteci bulunduğunu hatırlatmakta fayda 
var. Bu gerilimlerin yaşandığı bölgelerde bölge halkının beklentilerine uygun devlet 
modelleri tesis edilmedikçe, yerel aktörlerin, sivil toplumun mobilize edilmeleri söz 
konusu olmadıkça, dünya bu krizleri yaşamaya devem edeceğe benziyor. Dünya lider-
lerinin 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 
bulunan Batı halkları için de ciddi bir sınav niteliği taşımaktadır. Avrupa’daki STK’ların 
büyüyen bu mülteci sorununun çözümü için üzerlerine düşen büyük bir sorumlulu-
ğu bulunmaktadır. Avrupa Birliği kamuoyunun, sivil toplumun, devletleri üzerindeki 
baskıyı arttırması ve mümkün olduğunca fazla sayıda mülteciyi kendi ülkelerine kabul 
etme konusunda ciddi girişimlerde bulunmaları gerekmektedir. Bu girişimler gelecek-
te daha da büyüyeceği öngörülen medeniyetler çatışmasının önüne geçmede ciddi bir 
adım olacaktır. 

3.4.2. Göçmenlere Mültecilik Hakkı Tanınmalıdır
Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika’dan, Avrupa’ya doğru yaşanan göçlerin en temel sebe-
binin savaşlar olduğu açıktır. 2014 yılında olduğu gibi 2015 yılı içerisinde de denizler 
yoluyla sığınmacı olabilmek için yolculuk yapan göçmenlerin önemli bir kısmını Suri-
yelilerin oluşturması bunu kanıtlamaktadır. 

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 provided 
with basic human rights within international public media and western countries in par-
ticular. 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 related to specif-
ic 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 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. 

3.4.2. 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. A substantial portion of 
the immigrants that set out by seaway in the hope of  becoming asylum seekers in 2014 
is from Syria, which confirms the afore cited statement.

It is known that very few Syrians, together with their families, moved towards the Europe-
an 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 immigrants 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 Convention of  1951, should aid and 
help individuals that seek shelter for reason of  “security of  life”

3.4.3. 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  refugee upon the asylum seekers, 
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Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılı öncesinde çok az sayıda Suriyelinin sığınmak 
için aileleriyle birlikte tekne yoluyla Avrupa kıyılarına hareket ettiği bilinmektedir. Bu 
durum Ortadoğu’dan Avrupa’ya doğru yaşanan göçlerin temel sebebinin “can güvenli-
ği” olduğu, “daha iyi bir yaşam” talebinin ise ikinci sırada geldiğini göstermektedir.

Aynı şekilde Kuzey Afrika kıyılarından Avrupa kıyılarına doğru yaşanan göçlerde de 
Libyalıların birinci sırayı alması, ülkede yaşanan iç çatışmaların bir neticesi olarak 
görülmelidir. Kişi başına düşen milli gelirin hem Muammer Kaddafi iktidarı dönemin-
de, hem de 2011’deki halk devrimi sonrasında yüksek olduğu Libya’da insanların “can 
güvenliği” gerekçesiyle göç etmeye çalıştıkları açıktır. Bir başka göçmen kitlesini ise 
Somali ve Afganistan vatandaşları oluşturmaktadır. Bu her iki ülkede de, hem gruplar 
arası çatışma hem de yabancı 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 ülke-
leri başta olmak üzere tüm ülkeler “can güvenliği” sebebiyle kendilerine sığınan tüm 
insanlara gerekli kolaylığı göstermek zorundadırlar.

3.4.3. İnsan Kaçakçılığı Ağır Bir Şekilde Cezalandırılmalıdır
Avrupa ülkelerinin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin, sığınmacılara mülteci statüsü-
nün verilmesi konusundaki isteksizlikleri ve çıkardıkları zorluklar, göçmenlerin yasa 
dışı yollara tevessül etmelerini sağlamaktadır.

Göçmenlerin içinde bulunduğu bu zor durumdan istifade eden çeşitli suç örgütleri 
“insan onuruna yakışmayacak ve göçmenlerin hayatlarını hiçe sayan şartlardaki deniz vasıtalarıy-
la” 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 sunulma-
maktadır.

TBMM 30 Ocak 2003 yılında aldığı kararla “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın Ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, 
Durdurulmasına Ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol”ü imzalayarak 4804 numaralı ka-
nunla insan ticaretini kesin bir dille yasaklamıştır. Buna göre “İnsan ticareti, kuvvet 
kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, 

leaves the immigrants with no choice but attempting through illegal means.

Varied crime organisations that take advantage of  the difficult situation the immi-
grants 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 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 alterna-
tive is offered to the immigrants that have to quit their home land for reason of  secu-
rity of  life.

The Grand National Assembly of  Turkey made a decision on January 30, 2003, 
according 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 trafficking by virtue of  the law number 4804 Accordingly, “human trafficking 
is described as the act of  transportation from one point to another, boarding or ac-
cepting individuals 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 peo-
ple  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 speci-
fied 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 coun-
try 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.

3.4.4. 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 
associated with the act of  human trafficking, in a strictly confidential manner, and 
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hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başka-
sı üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya başkala-
rına kazanç veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir 
yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması” şeklinde tanımlan-
mıştır. 

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 veri-
lir” denilmektedir. 

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 
sayarak “insan kaçakçılığı” yapan kişilere verilen cezaların arttırılması gerekmektedir.

3.4.4. 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 yü-
rüterek insan ticareti mağdurlarının özel hayatlarını ve kimliklerini koruyacaktır. Taraf Devletler, 
insan ticareti mağdurlarının fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden iyileşmelerini sağlamak için 
önlemler alınıp uygulanmasını değerlendirecektir. Devletler, mağdurların anlayabilecekleri bir dil-
de özellikle 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 çocuk-
ların özel ihtiyaçlarını dikkate almak; insan ticareti mağdurlarının fiziksel güvenliğini sağlamak 
için çaba göstermek ve kendi iç hukuk sisteminin insan ticareti mağdurlarına gördükleri zararlar 
için tazminat alma olanağını veren önlemleri içermesini temin etmekle” yükümlü kılınmıştır.      

Bu sözleşmeye taraf olan ve göç alan devletlerden Yunanistan ve İtalya ile sınırları 
transit kullanılan Türkiye insan ticareti mağduru kişileri yukarıda ifade edilen haklar-
dan yararlandırmak durumundadır. Oysa ki, ne yazık ki, taraf ülkeler mağdurlara suçlu 

protect the private life and identity of  the victims inter alia other measures. The Con-
tracting Parties 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 specific needs of  the victims of  human trafficking and of  children in par-
ticular 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, asy-
lum 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  Pro-
tocol No. 4, that recognizes further rights and freedoms other than those provided under Con-
vention 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 400 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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muamelesi yapmakta; bu yargılayıcı dil medyada da kendini göstermektedir. Göçmen-
lerden “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 
yetecek kadar geniştir. Dünyamızda illegal statüde hiç kimse olamaz. Kişi kendi doğa-
cağı 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 Korun-
masına İlişkin Sözleşme ile bu Sözleşme’ye ek birinci Protokol’de tanınmış bulunan 
haklardan ve özgürlüklerden başka haklar ve özgürlükler tanıyan 4 numaralı protoko-
lün 2. Maddesi’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. 
Suriye’de 400 bine yakın sivilin yaşamını yitirdiği iç savaşın sonlanabilmesi için BM 
daimi üyelerinin “veto hakkını” bir silah olarak kullanmamaları, insan hayatının her şey-
den daha kıymetli olduğu gerçeğine gözlerini kapatmaları sorunu çözmede en önemli 
adım olacaktır. Halkların kendi iradelerinin siyasi ve sosyal hayata yansımaları talep-
lerine saygı duyulmalıdır. Ancak bu şekilde hareket edildiğinde “mülteci sorunu” büyük 
oranda çözülecektir. 


