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Giriş

Başta Ortadoğu olmak üzere Kafkasya ve 
Orta Asya ülkelerinde yaşanan savaşlar ve 

yönetimlerin uyguladığı yaygın insan hakları 
ihlalleri sebebiyle bu ülkelerden Avrupa ve 
Amerika kıtasına (Amerika Birleşik Devletleri 
ve Kanada) doğru bir mülteci akını yaşan-
maktadır.

Bu mültecilerin önemli bir kısmı Avrupa 
ve Asya arasında bir geçiş ülkesi olması 
sebebiyle Türkiye kıyılarından, çoğunlukla 
Akdeniz ve Ege Denizi, nadiren de Karadeniz 
üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine 
ulaşmaya çalışmaktadırlar.

Mültecilerin insan kaçakçılarına son derece 
yüksek ödemeler yaparak çıktıkları bu yol-
culuk esnasında, denizde kapasitelerinin çok 
üstünde yolcu taşıyan, "çoğunlukla balıkçı 
tekneleri"ni kullanmakta ve bu yolculukların 
bir kısmı ölümle neticelenmektedir.

Bu rapor, yasadışı yolculuk ve insan kaçakçı-
lığı esnasında teknelerde bilerek batırılma ya 
da batma sebebiyle yaşanan kazaların sonuç-
larını ve mülteci ölümlerini konu almaktadır.

2014 yılının Ocak ayı ile Aralık ayı içerisinde 
yaşanan tekne facialarındaki kayıp, ölüm ve ya-
ralanma vakaları incelenmektedir.

Bu rapor, yasadışı 
yolculuk ve 
insan kaçakçılığı 
esnasında 
teknelerde bilerek 
batırılma ya da 
batma sebebiyle 
yaşanan kazaların 
sonuçlarını ve 
mülteci ölümlerini 
konu almaktadır
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This report 
incorporates 
results of accidents 
emerging from 
deliberate sinking 
or ordinary sinking 
during illegal 
human trafficking, 
as well as the 
refugees’ death 
cases.

FOREWORD

Refugees flock to Europe and to the 
Continent of America (United States 
of America and Canada) primarily 

from the Middle East, Caucasia and Central 
Asia because of the warfare and violation of 
human rights by the hand of governments in 
power in these countries.

A significant part of these refugees seek to 
arrive in the European countries b resorting to 
illegal means  through the Turkish coasts, and 
mostly through the Mediterranean and Ae-
gean Sea and rarely through Black Sea as the 
afore-given territory is a transition country in 
between Europe and Asia.

Refugees pay prohibitively expensive pric-
es to human traffickers for the journey during 
which "mostly fishing boats" well above the 
capacity are used for passenger transportation 
and part of the journey result in death.

This report incorporates results of accidents 
emerging from deliberate sinking or ordinary 
sinking during illegal human trafficking, as 
well as the refugees' death cases.

Loss, death and injury cases reported in Jan-
uary and December 2014 are examined in this 
report.
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1   TANIM

Birleşmiş Milletler 1951 yılında Cenevre'de yapılan bir 
toplantı sonrasında "mülteci" kavramını uluslararası hu-

kuk açısından tanımlamıştır. Buna göre; "1 Ocak 1951’den önce 
meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir 
toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, 
zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı 
olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından 
yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak 
istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu ön-
ceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya döne-
meyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her 
şahıs mülteci olarak tanımlanmaktadır.

1.1- Türkiye'de Mülteci ve Sığınmacı Kavramları

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

Bu ayrıma göre, ‘Avrupa ülkelerinden gelen’ ve mülteci du-
rumunda bulunan kişilere Türkiye’de “iltica” hakkı tanınmakta; 
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 1   DESCRIPTION

Following a meeting held in Geneva by the United Nations in 
1951, the word "refugee" was described in terms of international 

law. According to this, "any individual, who is, for justifiable reasons, 
afraid of oppression due to his or her race, religion, nationality, affilia-
tion 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.

1.1- Concepts of Refugees and Asylum Seekers in Turkey

However, the national legislation of Republic of Turkey makes a sig-
nificant 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 aforecited 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 Eu-
ropean countries and hold a status as a refugee are granted " right of 
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‘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 yarar-
landırılmaktadır. Ulusal mevzuatta, durumu 1951 Cenevre Söz-
leşmesi’nde yer alan “mülteci” tanımına uyan kişilerden, ‘Avrupa 
ülkelerinden gelenler’ mülteci, ‘Avrupa dışındaki ülkelerden ge-
lenler’ ise sığınmacı olarak tanımlanmıştır.

1.2- Türkiye'de BMMYK'nın Görev Sahasına Giren  
Mülteciler

Türkiye'de iltica başvurusu yapmış olan kişilerden, bu baş-
vurularının değerlendirilme aşamasında "sığınmacı" olarak bah-
sedilmektedir. Sığınmacıların başvurularının değerlendirilip, 
ilticalarının kabul edilmeleri halinde kendilerine mülteci denil-
mektedir. Fakat, bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
Avrupa ülkelerinden gelen sığınmacıların başvurularını büyük 
çoğunlukla reddetmiştir. Avrupa ülkelerinden gelen kişilerin 
teorik olarak sığınma başvurularını kabul ederek "geri gönder-
meme" ilkesi uyarınca ikamet izni vermesi gereken Türkiye'nin 
pratikte Norveç, Danimarka, İsviçre gibi gelişmiş Avrupa ülke-
lerinden sığınma başvurusu alması bugüne kadar yaşanmış bir 
hadise değildir.

Avrupa ülkelerinin tek istisnası Rusya Federasyonu'dur. Rus-
ya, Avrupa Konseyine üye ülke olması sebebiyle Türkiye Cum-
huriyeti'nin "iltica hakkı" tanıdığı ülkelerden birisidir. Bu se-
beple Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kuzey Kafkasya 
ülkelerinde (Çeçenistan, Dağıstan, İnguşetya, Kabardin-Balkar-
ya-Karaçay), Tataristan'da ve Başkurtistan'da bağımsızlık hare-
ketlerinin bastırılması ve bu bölgelerde tam anlamıyla bir Rus 
hakimiyetinin kurulması sebebiyle söz konusu ülkelerden son 
20 yılda Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan  üzerinden Avrupa'ya 
doğru yoğun bir mülteci akını bulunmaktadır.

Türkiye bu 
bölgelerden gelen 

sığınmacılara 
1951 Cenevre 

Sözleşmesi 
uyarınca mültecilik 

statüsü vermeyi 
kabul etmesine 
rağmen, çok az 

istisna dışında bu 
yükümlülüğünü 

yerine 
getirmemiştir.
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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 statement in the Geneva Convention of 1951, and is eligible for the 
description of "refugees" are referred to as refugees while individuals that 
come from "non-European countries" are referred to as asylum seekers. 

1.2- Refugees in the Field of Duty of UNHCR in Turkey

Individuals that applied for asylum-seeking in Turkey are referred to 
as "asylum seekers" while their applications are evaluated.  In case ap-
plications filed by the asylum seekers are evaluated and their seeking 
asylum is approved, they are then called "refugees". 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 coun-
tries, and to grant them a residence permit pursuant to the principle of " 
non-refoulement", and it has not yet been observed that Turkey received 
an application for asylum from developed European countries such as 
Norway, Denmark, and Switzerland etc.

The only exception for the European countries is the Russian Feder-
ation. 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 Eu-
rope through Turkey, Azerbaijan, Georgia from North Caucasian coun-
tries (Chechnya, Dagestan, Ingushetia, Kabardey-Balkaria-Karachai) 
after collapse of the Soviet Union, and from Tatarstan and Bashkorto-
stan where liberation movements were suppressed and surrendered for a 
complete Russian dominance.

Although turkey accepted to confer upon asylum-seekers from the 
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Türkiye bu bölgelerden gelen sığınmacılara 1951 Cenevre Sözleşmesi 
uyarınca mültecilik statüsü vermeyi kabul etmesine rağmen, çok az istis-
na dışında bu yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Genellikle Türkiye, 
başvuruları kısa süre içerisinde olumsuz olarak cevaplandırmaktadır.

Bunlar dışında kalan Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika gibi bölgelerden 
gelen kişilerin sığınma başvuruları Türkiye'de bulunan Birleşmiş Mil-
letler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından değerlendirilmektedir. 
Fakat bu değerlendirme süreci yıllarca sürebilmektedir.

2   DENİZLERDE YAŞANAN 
GÖÇMEN SORUNU

2.1- Mülteciler Neden Türkiye'de Kalmak İstemiyorlar?

Çoğunlukla Türkiye'ye sığınmış olan kişiler daha iyi bir hayat umu-
duyla Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Türkiye'ye 2011 yı-
lından bu yana gelmeye devam eden ve 2014 yılı itibariyle sayıları 2 Mil-
yonu bulan Suriyeli sığınmacılar da dahil olmak üzere Iraklı, Filistinli ya 
da Kafkasyalı hiçbir kimse mülteci statüsüne sahip değildir.

Mülteci statüsü kişiye eğitim, barınma ve güvenlik gibi pek çok alan-
da güvence tanımaktadır. BMYK (Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserli-
ği), Mültecilere sağlanması gereken hakları şu şekilde tanımlamaktadır: 

"Her mülteci güvenli sığınma hakkına sahiptir. Fakat uluslararası ko-
ruma fiziksel güvenlikten fazlasını içerir. Mültecilere en azından ülkede 
yasal olarak ikamet eden diğer yabancılara sağlananlarla eşit haklar ve 
yardım, her bireyin sahip olması gereken temel ihtiyaçlar dahil olmak 
üzere, verilmelidir. Böylece, mülteciler düşünce ve dolaşım özgürlüğü, 
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aforecited regions a stats of asylum seeking pursuant to the Geneva Con-
vention 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.

2  IMMIGRATION ISSUE AT SEAS

2.1- Why do Refugees not want to stay in Turkey?

Most of the time, individuals that seek shelter in Turkey attempt to 
reach the European countries in the hope of a better life. None of the in-
dividuals from Iraq, Philistine or Caucasia, including the Syrian asylum 
seekers that have been flocking to Turkey since 2011 and outnumber 2 
millions as of 2014, do hold a refugee status.

The refugee status provides a number of assurances such as education, 
boarding, and security. UNHCR defines the rights that must be vested 
in refugees as follows:

"Each refugee is entitled to a safe boarding. However, international 
protection means more than just physical protection. Refugees must be 
provided with equal rights and aids, including the basic needs every 
individual is entitled to, at least as much as other foreigners that legally 
reside in the c-country. In this way, the refugees may enjoy basic civil 
rights such as freedom of thinking and travelling, and not being sub-
ject to torture and derogatory treatment. Likewise, social and economic 
rights are also given to refugees as to other individuals. Each refugee 
must be able to benefit from healthcare services. Each adult refugee 
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işkenceye ve onur kırıcı muameleye tabi olmama gibi temel medeni hak-
lardan yararlanırlar.  Benzer biçimde, sosyal ve ekonomik haklar diğer 
bireylere olduğu gibi mültecilere de tanınır. Her mülteci sağlık hizmet-
lerinden yararlanabilmelidir. Her yetişkin mülteci çalışma hakkına sa-
hip olmalıdır. Hiçbir mülteci çocuk okula gitmekten alıkonulmamalı-
dır. "1

Ancak Türkiye'deki sığınmacılar çerçevesi tam olarak çizilmemiş "mi-
safir" statüsünde hayatlarını sürdürmekte ve yüz binlerce kişi herhangi 
bir hukuki güvenceden yoksun durumdadırlar. Bu durum Türkiye'de 
yaşayan sığınmacıların refah düzeyi daha yüksek ve mülteci statüsünü 
tanıyan Avrupa ülkelerine gitme isteklerini doğurmaktadır.

Mülteci statüsünün verdiği haklardan yararlanamamaya en temel 
örnekler, sağlık ve eğitim haklarında yaşanan mahrumiyetlerdir. Türki-
ye'deki hiçbir Kafkasyalı sığınmacı sağlık hizmetinden ücretsiz olarak 
yararlanamamaktadır. Hatta 18 yaşından küçük çocuklar dahi sağlık 
konusunda hiçbir güvenceye sahip değillerdir. Suriyeli sığınmacılara ise 
geçici bir düzenlemeyle sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanın-
mıştır.

Aynı şekilde sığınmacılar düzenli bir ikamete sahip olamadıklarından 
çocuklarının eğitim alma hakları da kısıtlanmış durumdadır. İlk öğre-
timin zorunlu olduğu Türkiye'de binlerce sığınmacı çocuk, düzenli bir 
ikamet iznine sahip olamadığı için eğitim alamamaktadır.

Çocukların eğitim gibi en temel ihtiyaçları STK'lar eliyle karşılan-
maya çalışılmaktadır. Temel eğitimin (okuma-yazma) karşılanması için 
İMKANDER 2010 yılından bu yana Muhacir Okulu adı altında Türkçe 
eğitiminin temel alındığı bir eğitim hizmeti vermektedir.2

Başta Suriyeliler olmak üzere Türkiye'de bulunan yüz binlerce sığın-

1  Mülteci Hakları Nelerdir? http://www.unhcr.org.tr/?content=30&page=29

2  İMKANDER Muhacir Okulu, http://www.imkander.org.tr/?aType=basak
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must have the right of employment. No child refugees should be pre-
vented from going to school."1

However, the framework of asylum seekers is not clearly defined in 
Turkey, they lead their life as "guests", and hundreds of thousands of 
them are deprived of legal safety.  This encourages asylum seekers living 
in Turkey to attempt to go to European countries where the level of wel-
fare is much higher and where the status of refugee is actually granted.

Basic examples for not being able to enjoy the rights granted under 
the status as a refugee are the deprivation of healthcare and education 
rights. No Caucasian asylum seeker in Turkey may benefit from health-
care services for free of charge. Not even children under 18 years of age 
have any health insurance of any kind. On the other hand, the Syrian 
asylum seekers have been provided with a right to enjoy healthcare ser-
vices by virtue of a temporary arrangement.

Likewise, as asylum seekers do not have a regular residence, the edu-
cation right of their children is limited. Thousands of asylum seeker chil-
dren cannot have education due to lack of residence permit in Turkey 
where elementary education is a must.

It is the NGOs that try to meet the basic needs of children, such 
as education. To meet the needs and requirements for basic education 
(reading and writing), İMKANDER has provided an educational service 
with a concentration of Turkish education under the name of School for 
Refugees.2

Hundreds of thousands of asylum seekers that are currently living 
in Turkey, mainly from Syria, wish to go to Europe, United States of 
America and Canada through legal means if and once they are given a 
chance to.

1 What are the rights of refugees? http://www.unhcr.org.tr/?content=30&page=29

2 İMKANDER School for Refugees, http://www.imkander.org.tr/?aType=basak
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macı kendilerine imkan tanınması, yasal yollardan kabul edilmeleri ha-
linde Avrupa, Amerika Birleşik Devleri ve Kanada'ya gitmek istemekte-
dirler.

2.2- Ötekileştirici Yaklaşımlar

Sığınmacılar ve göçmenler ulaşmaya çalıştıkları Avrupa ülkelerinde 
çok sıcak karşılanmıyorlar. Özellikle Yunanistan'ın göçmenlere karşı sert 
tavır aldığı, bazı göçmenlerin botlarını maksatlı olarak batırarak Türkiye 
kara sularına doğru gönderdiği iddiaları çeşitli medya organlarına yan-
sıdı.

Akdeniz'de göçmen teknelerinin ulaşmaya çalıştığı bir diğer ülke olan 
İtalya'da bazı grupların göçmenlere karşı "ötekileştirici" bir dil kullana-
rak çeşitli eylemler yapması 2014 yılında karşılaşılan ciddi problemler-
den birisi oldu.  Milano kentinde ülkenin ayrılıkçı partisi Lega Nord 40 
bin kişinin katılımıyla "İstilaya hayır" sloganı altında göçmenlerin İtal-
ya'ya kabulüne karşı miting düzenledi. 

Göstericiler, Sicilya Adası yakınlarında yaşanan mülteci teknesi fa-
ciasının ardından yürürlüğe konan ve İtalya karasularına yaklaşan göç-
men teknelerine İtalyan ordusu tarafından can güvenliği sağlayan "Mare 
Nostrum" yasasını protesto ettiler. Lega Nord Partisi Genel Sekreteri 
Matteo Salvini, Şengen anlaşmasına son verilmesini istediklerini belirtti 
ve "Diğer Avrupa ülkeleri gibi bizim Deniz Kuvvetlerimiz sınırlarımızı 
korumak için çalışmalı, kaçak göçmenleri taşıyan tekneleri kurtarmak 
için değil. Biz ülkemizde daha fazla kaçak göçmen istemiyoruz. Her ka-
çak göçmen için günde 40 Euro harcıyoruz ve onları 3 yıldızlı otellerde 
ağırlıyoruz. Salı günü Marie Le Pen ile Strasbourg'da Şengen anlaşması-
nın durdurulmasını ve sınırların kontrol edilmesini isteyeceğiz" şeklinde 
konuştu.3

3 Göçmenleri İstemeyen İtalyanlar Meydanlara İndi http://www.haberler.com/
gocmenleri-istemeyen-italyanlar-meydanlara-indi-6603552-haberi/
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2.2- Marginalising Approaches

Neither asylum seekers not immigrants are warmly welcomed in the 
European countries to which they seek to go. It was reported in certain 
media organs that Greece, in particular, was very harsh on immigrants, 
caused the boats carrying the immigrants to sink deliberatively and di-
rected them towards the Turkish territorial seas.

Another country of destination the immigrant boats try to arrive in 
the Mediterranean is Italy where certain groups employed a "marginal-
ising" language towards immigrants, and made a set of protests against 
them, which was one of the severe problems observed in 2014. The sep-
aratist party Lega Nord gathered against the acceptance of immigrants in 
Italy under the slogan "No to Invasion" in the city of Milan where 40 
thousand people were present.

The protestors protested the "Mare Nostrum" law, which was put 
into action after the disaster of refugees' boat nearby the Sicily Island, 
and which stipulates that the Italian arm provides security of life with 
the immigrants' boats that draw near the territorial waters of Italy. Mat-
teo Salvini the Secretary General of Lega Nord party stated that they 
wished an end is put to Schengen agreement, and reflected as follows: 
"As in the case of other European countries, our marine forces should 
also work for the protection of our boundaries, not for the protection of 
the boats that carry illegal immigrants. We no longer wish to see illegal 
immigrants in our country. We spend 40 EURO per illegal immigrant 
per day; that means they accommodate in 3-star holidays. With Marie 
Le Pen in Strasbourg on Tuesday, we will want the Schengen agreement 
ends, and the boundaries are controlled."3

Another anti-immigration approach was from James Brokenshire, 
the Deputy Interior Minister of Safety and Immigration in the U.K. 

3 not Wanting Immigrants on their Territories, Italians Protest http://www.haberler.
com/gocmenleri-istemeyen-italyanlar-meydanlara-indi-6603552-haberi/
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Bir başka göçmen karşıtı yaklaşım İngiltere'nin Güvenlik ve Göçten 
Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı James Brokenshire'dan geldi. Bakan 
Yardımcısı,  Afrika ülkelerinden Akdeniz’i aşarak gelmeye çalışan mültecileri 
kurtarma çalışmalarının sona ermesi gerektiğini; Akdeniz’i teknelerle geç-
meye çalışan mültecilerin kurtarılmasının daha çok kaçak göçmeni teşvik 
ettiğini savundu.4 

2.3- TEKNE FACİALARININ SEBEPLERİ

Türkiye'ye sığınan ya da Türkiye'ye yasal yollardan gelerek Ege ve 
Akdeniz'den Avrupa kıyılarına geçmeye çalışan "göçmen"lerin hiçbirisi 
Türkiye'de mülteci statüsünde bulunamamaktadırlar.

Bu kişiler, yolculuk yapmaya elverişli olmayan çoğunlukla balık-
çı tekneleriyle hareket etmektedirler. Bu teknelere kapasitesinden çok 
daha fazla kişi alındığından uzun süre yolculuk etmelerine imkan bu-
lunmamaktadır. 

2.3.1- İnsan Kaçakçılığı ve Yasadışı Göçmenlik

2000 yılında imzalanan Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi'ne ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Ka-
çakçılığına Karşı Protokol, göçmen kaçakçılığına bir tanım getirmiştir. 
Buna göre; Göçmen Kaçakçılığı; doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 
maddî menfaat elde etmek maksadıyla, yabancı bir devlet tâbiiyetinde 
bulunan veya vatansız olan veya Türkiye’de sürekli olarak oturmasına 
yetkili mercilerce izin verilmemiş bulunan kimselerin Türkiye’ye yasal 
olmayan yollardan girmelerini veya ülkede kalmalarını, bu kişilerin veya 
Türk vatandaşlarının yasal olmayan yollardan ülke dışına çıkmalarını 
sağlamaktır.

Yasa Dışı Göç; bir kişinin, yasal olarak bulunduğu ülkeyi terk ederek 

4 İngiliz yetkiliden çıkış. http://sozcu.com.tr/2014/dunya/ingiliz-yetkiliden-
multeci-teknelerini-kurtarmayin-cikisi-635873/
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The Deputy Minister stated that works to save the refugees coming from 
African country by passing through Mediterranean should end, adding 
that attempts to save the illegal refugees seeking to pass through Medi-
terranean on boats encourage more of them.4 

2.2- REASONS FOR BOAT DISASTERS

None of the "immigrants" that seek shelter in Turkey or attempt to go 
to the European coasts through illegal means by passing through Aegean 
and Mediterranean hold a status of refugees in Turkey.

They mostly get of fishing boats that are not eligible for cruising. As 
these fishing boats illegally accept more passengers above the capacity, 
the attempted immigrants are incapable of cruising for a long time.

2.2.1- Human Trafficking and Illegal Immigration

Protocol on Illegal Immigrants by Land, Sea and Air annexed to 
the United Nation's Charter Against Transnational Organised Crimes, 
which was signed in 2001, brought a definition to immigrant traffick-
ing. According to this, immigrant trafficking involves individuals with 
a foreign nationality or stateless individuals or individuals that have not 
been conferred upon with a permanent residence in Turkey by the rele-
vant competent authorities, and yet that have entered in Turkey through 
illegal means or stay in the country in order to acquire tangible materials 
either directly or indirectly; and/or individuals or Turkish citizens that 
leave the country through illegal means.

Illegal Immigration refers to an action that an individual leaves the 
country he or she is legally allowed to live and goes to another country 
through illegal means, or refuses to leave the country after legal due time 

4 Scold by the British Authority. http://sozcu.com.tr/2014/dunya/ingiliz-yetkiliden-
multeci-teknelerini-kurtarmayin-cikisi-635873/
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başka bir ülkeye yasa dışı yollardan girmesi, yasal yollar-
dan girdikten sonra süresi içinde ülkeyi terk etmemek su-
retiyle, o ülkede, yasal izin sahibi olmaksızın uzun süreli 
olarak yaşaması ve/veya çalışmasıdır.

Sığınmacıların daha iyi bir hayat yaşama talepleri insan 
kaçakçılığı adı altında yasadığı bir sektörün oluşmasına 
sebebiyet vermiştir. Zaten zor şartlar altında Türkiye'ye 
ulaşabilen sığınmacılar, çok yüksek meblağlar ödeyerek 
suç örgütlerinin ellerine kendilerini teslim etmektedirler. 
Türkiye'de insan kaçakçılığına yönelik cezai yaptırımların 
çok güçlü olduğu söylenemez.

 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı 
Yeni Türk Ceza Kanununun 79. maddesi ile bu suçu işle-
yenler için öngörülen cezalar ağırlaştırılarak göçmen kaçak-
çılığı suçu yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; doğrudan 
veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek amacıyla, 
yasal olmayan yollardan, bir yabancıyı ülkeye sokan ya da 
yabancının ülkede kalmasına, Türk vatandaşı ya da yaban-
cının yurt dışına çıkmasına olanak sağlayan kişi, üç yıldan 
sekiz yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası 
ile cezalandırılır. Bu suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesin-
de işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. 
Suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi ha-
linde ise tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbir-
leri uygulanır.

Göçmen kaçakçılığı örgütlerine ilişkin operasyonlar so-
nucunda, sayıları yüz binlerle ifade edilen yasa dışı göç-
menlerin bu geçişlerini organize ederek kolay yolla büyük 
miktarlarda para kazanan çok sayıda göçmen kaçakçısı ya-
kalanmıştır. 

Yunanistan'da yayınlanan Eleftheros Tipos Gazetesi'n-
deki bir habere göre Türkiye-Yunanistan arasındaki insan 

Sığınmacıların daha 
iyi bir hayat yaşama 

talepleri insan 
kaçakçılığı adı altında 

yasadığı bir sektörün 
oluşmasına sebebiyet 

vermiştir. Zaten 
zor şartlar altında 

Türkiye’ye ulaşabilen 
sığınmacılar, çok yüksek 
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etmektedirler.
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Asylum seekers’ demand 
for a better life has 
paved the ground for an 
emerging industry named 
human trafficking. 
Already exposed to 
very harsh conditions 
to reach  Turkey, the 
asylum seekers become 
volunteer captives to 
crime organisations 
and pay prohibitively 
expensive costs in return 
for their hop.

even if he or she has entered in that country through le-
gal means, and lives in that country for a prolonged time 
in the absence of a legal permit for doing so.

Asylum seekers' demand for a better life has paved the 
ground for an emerging industry named human traffick-
ing. Already exposed to very harsh conditions to reach  
Turkey, the asylum seekers become volunteer captives 
to crime organisations and pay prohibitively expensive 
costs in return for their hop. It cannot be said that penal 
sanctions against human trafficking are solid and strong.

Punishment anticipated for anyone that commits 
such crime is aggravated under Article 79 of the New 
Turkish Criminal Code Number 5237 that entered into 
force on June 1, 2005, thus the crime of immigrant traf-
ficking has been re-arranged. According to this, any 
person that lets a foreigner in the country through illegal 
means in order to obtain tangible interests either directly 
or indirectly, or enables a foreigner to star in the country, 
and enables a Turkish citizen or a foreigner to go abroad 
will be sentenced to imprisonment up to three years to 
eight years and judicial fine up to ten thousand days. 
In case such crime is committed by an organisation, the 
fines to be imprisoned are increased by half. If the crime 
is committed by a legal entity, safety measures are ap-
plied specific to these about the legal entity.

As a result of operations against the immigrant traf-
ficking organisations, a great number of immigrant 
traffickers that organised transit of hundreds of thou-
sands of illegal immigrants for making easy money were 
caught.

According to the news published on Eleftheros Tipos 
daily newspaper in Greece, the economic cost of hu-
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kaçakçılığının ekonomik bedelinin şöyle olduğu ifade edilmektedir: 

Lüks yat ile kaçırılma: 10.000 Euro

Kaptanlı kayık: 4.000 Euro

Şişme bot: 2.000 Euro5 

İzmir’in Menderes İlçesi açıklarında göçmenleri taşıyan “Mariah” 
adlı teknenin batması ve sekiz kişinin ölmesiyle sonuçlanan facianın ar-
dından Jandarma ekipleri, MİT Bölge Başkanlığı ile düzenlenen ortak 
operasyonda bir işyerine baskın yapılmış, baskında zanlılara ait kasaya el 
konulmuştu. Kasadan göçmenlerden alınan paraların kayıtlarının tutul-
duğu çok sayıda defter, göçmenlere verilen şifrelerin yazıldığı kâğıtlarla 
4 bin 500 TL, 6 bin Euro, 6 bin 50 Dolar para ele geçirildi. İn san ta-
cirlerinin tut tu ğu def ter de, han gi mül te ci den ne ka dar pa ra al dık la rı, 
saa ti ve ta ri hi ya zı yordu. Dört ay  boyunca tu tu lan def ter de, Yu na nis tan’ a 
ka çı rı lan la rın isim le ri nin ta ma mı bu lu nur ken gön de ri len le rin üze ri de 
tek tek çi zil mişti.  Ele ge çi ri len def ter de, or ga ni za tör le rin dört ay lık dö-
nem de 5,5 mil yon Eu ro ve 2,3 mil yon Do lar ge lir el de et ti ği tespit edil-
mişti. 6 Bu bize insan kaçakçılarının nasıl bir gelir elde ettiklerine dair 
somut veri sunmaktadır.

1998 yılında 98, 1999 yılında 187, 2000 yılında 850, 2001 yılında 
1.155, 2002 yılında 1.157, 2003 yılında 937, 2004 yılında 956, 2005 yı-
lında 834, 2006 yılında 951, 2007 yılında 1.242 ve 2008 yılında 1.305, 
2009 yılında 1.027, 2010 yılında 750, 2011 yılında 625, 2012 yılında 
505, 2013 yılında 783 olmak üzere toplam 13.362 göçmen kaçakçısı 

5 Kaçak göçmen ticaretinde fiyat tarifesi. http://www.azinlikca.net/bati-trakya-
haber/turkiyeden-yunanistana-kacak-gocmen-ticaretinde-fiyat-tarifesi-232014.
html

6 İzmir'deki tekne faciasında şok ayrıntı http://yasam.bugun.com.tr/kanli-para-
cetenin-defterinde-haberi/1069775
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man trafficking to and from Turkey and Greece is as follows:

Trafficking on a luxury boat: 10.000 Euro

Rowboat with a captain: 4.000 Euro

Inflatable boat: 2.000 Euro5 

After the disaster that ended up with eight deaths when the boat 
named “Mariah” sank with the immigrants aboard offshore the district 
of Menderes in Izmir, the gendarme teams performed a shared operation 
in collaboration with the Regional Directorate of National Intelligence 
Organ, and swooped in a business place an seizes a safe box owned by the 
suspects. The safe box contained a number of notebooks where records 
of the monetary values collected from the immigrants were kept in addi-
tion to the pieces of papers were the passwords given to the immigrants 
were noted and monetary values of 4 thousand 500 TL, 6 thousand 
EURO and 6 thousand 50 Dollars. The amount, date and time of the 
money collected from the refugees were written on the books kept by the 
human traffickers. The books were obviously kept for a period of four 
months, the full list of the immigrant illegally trafficked to Greece was 
found, and the ones sent off were stricken off. It was observed from the 
notebook thus seized that the organisers earned 5.5 million Euro and 
2.3 million Dollars in a period of four months. 6 This gives us concrete 
data about the undeserved income o the human traffickers.

13.362 immigrant traffickers, more specifically 98 in 1998, 187 in 
1999, 850 in 2000, 1.155 in 2001, 1.157 in 2002, 937 in 2003, 956 
in 2004, 834 in 2005, 951 in 2006, 1.242 in 2007 and 1.305 in 2008, 
1.027 in 2009, 750 in 2010, 625 in 2011, 505 in 2012, 783 in 2013, 

5 Pricing for Illegal Immigration. http://www.azinlikca.net/bati-trakya-haber/
turkiyeden-yunanistana-kacak-gocmen-ticaretinde-fiyat-tarifesi-232014.html

6 A Shocking Detail in the Boat Disaster in Izmir http://yasam.bugun.com.tr/kanli-
para-cetenin-defterinde-haberi/1069775
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kolluk kuvvetlerince yakalanarak adalete teslim edilmiştir.7

Yine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre;  2001 
yılında 19, 2002 yılında 70, 2003 yılında 18, 2004 yılında 12, 2005 
yılında 28, 2006 yılında 27, 2007 yılında 51, 2008 yılında 379, 2009 
yılında 155, 2010 yılında 39 tekne güvenlik güçleri tarafından  göçmen 
taşıdıkları gerekçesiyle yakalanmıştır.8 

3 AYLARA GÖRE DENİZLERDE YAŞANAN 
GÖÇLER; TEKNE KAZALARI  ve  
ÖLÜM OLAYLARI

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 
Ege Denizi'nde 2014 yılında Ocak-Temmuz ayları arasında  175 

olayda toplam 3 bin 897 göçmen kurtarılırken 32 göçmen kaçakçılığı 
zanlısı yakalandı.

Yıl içerisinde sadece Ege Denizinde 509 olayda 12bin 621 göçmen 
yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı. 67 insan 
taciri tutuklandı. Bu sayı 2013 yılında 6 bin 937 kişi olarak kayıtlara 
geçmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ortadoğu ve Ku-
zey Afrika’dan 207 bin göçmenin 2014 yılında deniz yoluyla Avrupa’ya 
ulaşmaya çalıştığını açıkladı. Suriyeliler ve Eritreliler bu konuda ilk iki 

7 Emniyet Genel Müdürlüğü http://www.egm.gov.tr/Sayfalar/yasadisi-goc-ve-
gocmek-kacakciligi.aspx

8 a.g.e.
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were caught by the law enforcers to be brought to justice.7

Again, in the light of data reported by the General Directorate of 
Security Affairs, the security forces captured 19 in 2001, 70 in 2002, 18 
in 2003, 12 in 2004, 28 in 2005, 27 in 2006, 51 in 2007, 379 in 2008, 
155 in 2009, 39 in 2010 on the grounds that they engaged in immigrant 
transportation.8 

3 IMMIGRATION AT SEAS BY MONTHS:  
BOATING ACCIDENTS AND DEATH 
CASES

According to the data obtained from the General Directorate of Se-
curity in Republic of Turkey, 3 thousand 897 immigrants were saved in 
175 incidents in January and July in 2014 in the Aegean Sea, and 32 
immigrant trafficker suspects were caught.

12 thousand 621 immigrants in 509 incidents in the Aegean Sea 
throughout the year were caught trying to transit in Greece through il-
legal means. 67 human traffickers were arrested. The given number was 
recorded as 6 thousand 937 people in 2013.

The office of the United Nations high commissioner for refugees re-
ported that 207 thousand immigrants from the Middle East and North 
Africa tried to reach Europe by sea in 2014. Syrian and Eritreans ranked 
in the first in this matter. Majority of the migrants tried to arrive in Italy, 
Malta and Greece.

7 Directorate General of Security http://www.egm.gov.tr/Sayfalar/yasadisi-goc-ve-
gocmek-kacakciligi.aspx

8 ibid.



24
MÜLTECİ  
ÖLÜMLERİ  
RAPORU 
2014

RAPOR NO: 6

sırada yer aldı. Göçmenlerin birçoğu İtalya, Malta ve Yunanistan’a ayak 
basmaya çalıştılar. 

Avrupa Sınır Dairesi (Frontex) deniz yoluyla Avrupa'ya 2014'te 
182.156 göçmenin ulaştığını açıklamıştır.9

2014 yılında  Akdeniz’de hayatını kaybeden göçmenlerin  sayısının 
resmi rakamlara göre 3 bin 419’a ulaştığı bilinmektedir.

İtalya’ya geçmek isterken yakalanan göçmen sayısının 2014 yılında 
144 bin olduğu İtalyan makamları tarafından açıklanmıştır. Bu da gün-
de ortalama 400 göçmenin Avrupa'ya ulaşamadığını göstermektedir.10

3.1- Ocak 2014

Mora yarımadasının Korent Körfezi'nde 35 kaçağı taşıyan bir balıkçı 
teknesi Yunan Sahil Güvenliği tarafından yakalandı.

Ege Denizi'nde Bulamaç (Farmakonisi) Adası açıklarında göçmen ta-
şıyan teknenin batması sonucu, 12 kişi kayboldu. 16 kişi kurtarıldı.11

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında çalkantılı denizde batma teh-
likesi altındaki göçmen teknesi İtalyan donanması tarafından kurtarıldı. 
Donanmadan yapılan açıklamada, insan kaçakçılarına ait olduğu belir-
tilen teknedeki Pakistan, Eritre, Nijerya, Somali, Zambiya ve Mali uy-
ruklu 233 göçmenin bir firkateynle Sicilya Adası'na getirildiği bildirildi. 
Açıklamada, can yeleği olmayan, 10 metrelik bir teknede bulunan göç-
menlerin donanmaya ait başka bir gemi tarafından dün akşam kurtarıl-
dığı kaydedildi.12

9 BBC

10 İki günde 2 bin göçmen.  http://tr.euronews.com/2014/10/04/italya-2-gunde-2-
bin-kacak-gocmen-yakaladi/

11 Ege'de kaçak göçmen taşıyan tekne battı http://www.hurriyet.com.tr/
gundem/25607310.asp

12 Kaçak göçmenler ölümden döndü. http://www.milliyet.com.tr/kacak-gocmenler-
olumden-dondu/dunya/detay/1816445/default.htm
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The Frontex reported that 182.156 immigrants reached Europe by 
sea in 2014.9

The number of immigrants that lost their life in Mediterranean in 
2014 is known to have reached 3 thousand 419 according to official 
reporting.

The number of immigrants that were caught trying to transit pass 
to Italy was reported to be 144 thousand in 2014 by the competent 
authorities in Italy. This means average 400 immigrants cannot reach 
Europe per day.10

3.1- January 2014

A fishing boat carrying 35 illegal immigrants at the Korent Bay of 
Morea was caught by the Greek Coast Guard.

As the boat that was carrying immigrants offshore in the island Far-
makonisi sand, 12 people were lost. 16 people were saved.11

The immigrants' boat that was about to sink in the short sea of the 
Lampedusa Island in Italy was saved by the Italian Navy. The navy an-
nounced that 233 illegal immigrants that were reported to be for Paki-
stan, Eritrea, Nigeria, Somalia, Zambia and Mali were brought to the 
Island of Sicily on a frigate. It was further reported that the immigrants 
that had no life jackets and were jam packed on a 10 m boat were saved 
by another boat owned by the navy the night before.12

69 asylum seekers were found in a villa that was used as a summer 

9 BBC

10 2 Thousand Immigrants in 2 Days.  http://tr.euronews.com/2014/10/04/italya-2-
gunde-2-bin-kacak-gocmen-yakaladi/

11 A boat Trafficking Illegal Immigrants Sink in the Aegean http://www.hurriyet.
com.tr/gundem/25607310.asp

12 Illegal Immigrants Escape Death. http://www.milliyet.com.tr/kacak-gocmenler-
olumden-dondu/dunya/detay/1816445/default.htm
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Mersin'de Toroslar ilçesi Kepirli köyü civarında yazlık olarak kulla-
nılan bir villada 69 sığınmacı bulundu. Villa çevresinde yapılan araştır-
mada ise jandarma devriyelerini fark edip kaçan 30 mülteci, villanın 1 
kilometre ilerisindeki ormanlık alanda ağaçların içerisinde ele geçirildi. 
Yapılan tespitlerde, 75'i erkek, 13'ü kadın, 11'i de çocuk olan mülte-
cilerden 27'sinin Suriye, 60'ının Burma, 11'inin Afganistan, 1'inin de 
Irak uyruklu olduğu belirlendi. Mülteciler, jandarma ekiplerine, göçmen 
kaçakçılığı yapan organizatörlere kendilerini Avrupa ülkelerine götür-
meleri karşılığında kişi başı 5 bin TL ödediklerini, denizde Akdeniz Sa-
hil Güvenlik Bölge Komutanlığı birimlerinin aldığı önlemler nedeniyle 
kendilerini yurt dışına götürecek geminin sahile yanaşamadığını ve jan-
darma devriyelerine yakalanmamak için bu köye geldiklerini söylediler. 
Öte yandan, yakalanan mültecilerin üzerinde, denizde oluşabilecek tek-
ne veya gemi kazasına karşı önlem olarak can yeleği bulunduğu da be-
lirlendi.13

Kuşadası Körfezi açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması 
sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de kayboldu.14

3.2- Şubat 2014

Ceuta ile Fas arasında yasal geçişin sağlandığı tek yer olan Ta-
rajal sınırı yakınlarında, 400 kadar göçmen denizden yüze-
rek İspanya'ya geçmeye çalıştı. Bu göçmenlerden 200 kada-
rı sahildeyken Fas güvenlik güçleri tarafından durduruldu.  
Denize atlayan göçmenlerden 150 kadarı hemen yakalanarak gözaltına 
alındı. Denize atlayan göçmenlerden bazıları bölgedeki Hasan II has-
tanesine kaldırıldı. İspanya'ya ulaşmaya çalışan en az 11 göçmenin ise 

13 Mersin'de 99 kaçak göçmen. http://www.haberler.com/mersin-de-99-kacak-
gocmen-yakalandi-5524388-haberi/

14 Kuşadası’nda göçmen teknesi battı. http://www.timeturk.com/tr/2014/01/24/
kusadasi-nda-gocmen-teknesi-batti.html#.VJGeC14h7A
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house in the nearby Village of Kepirli in Toroslar district in the province 
of Mersin. Following the researches around the villa, 30 refugees that 
urged to run away after noticing the gendarme  patrols were caught in 
the woodland 1 km further off the villa. Following the findings it was 
determined that 75 of the refugees thus caught were male, 13 were fe-
male, 11 were children, 27 were from Syria, 60 from Burma, 11 from 
Afghanistan and 1 from Iraq. The refugees stated to the gendarme teams 
that they paid 5 thousand TL per person to the human traffickers in 
return for being taken to Europe, adding that the boat that would take 
them to abroad could not come along the beach due to measures taken 
by the Mediterranean Coast Guard Command, and they were brought 
to the village for not being caught by the gendarme. In addition, it was 
observed that the refugees that were so caught wore life jackets against 
boating accidents at sea.13

As the boat that was carrying immigrants offshore in the Gulf of 
Kuşadası sank, 1 died and 7 were lost.14

3.2- February 2014

Near Tarajal, the point of legal transit somewhere in between Ceu-
ta and Morocco, nearly 400 immigrants attempted to reach Spain by 
swimming across the sea. 200 of the immigrants were stopped by the 
Moroccan security forces when they were on the beach. Around 150 
f them that jumped into the sea in a rush were instantly caught and 
detained. Some of the immigrants that jumped into the sea were taken 
to Hasan II hospital situated in the region. At least 11 immigrants were 

13 99 Illegal Immigrants in Mersin. http://www.haberler.com/mersin-de-99-kacak-
gocmen-yakalandi-5524388-haberi/

14 An Immigrant's Boat Sinks in Izmir. http://www.timeturk.com/tr/2014/01/24/
kusadasi-nda-gocmen-teknesi-batti.html#.VJGeC14h7A
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boğulduğu belirtildi.15

Ege Denizi’nde çeşitli ülkelerden 42 göçmen teknede bulundu. Ya-
kalanan göçmenlerin 32 Eritre, 6 Suriye, 1 Afganistan, 1 Filistin, 1 Irak 
ve 1 Gana vatandaşı olmak üzere 40 erkek, 2 kadın olduğu belirlendi. 
Olayla ilgili 3 göçmen kaçakçısı da Alaçatı İlçe Jandarma Komutanlı-
ğı’na teslim edildi. 16

İzmir'in Doğanbey açıklarında batmak üzere olan bottan 9 Suriye, 1 
Eritre, 4 Afganistan, 7 Myanmar ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere 22 
erkek ve bir kadın göçmen kurtarıldı.17

Tunus sahil güvenlik güçlerinin, ülke açıklarında batmak üzere olan 
bir teknedeki 98 Afrikalı göçmeni kurtardığı bildirildi. 18

6 Eylül 2012 tarihinde İzmir'in Menderes İlçesi’ndeki Ahmetbeyli sa-
hilinde, kaçak yollardan ’Sailor’ adlı tekneyle Yunanistan’a götürmek is-
tedikleri tamamı Suriyeli 36’sı çocuk 63 kişinin ölümüne neden olan 2’si 
tutuklu 6 sanığın 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 
karar verildi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan kaptan Burhan Yıl-
maz’a 20 yıl, yardımcıları Mustafa Mucuk’a 12.5 yıl, tutuksuz sanıklar-
dan Hacı Çoban’a 5 yıl, Suriye uyruklu Sezar İbrahim ve Milat Korkis’e 
ise 2.5 ay hapis cezası verdi.19

15 İspanya'da kaçak göçmen dramı. http://www.milliyet.com.tr/ispanya-da-kacak-
gocmen-drami-11/dunya/detay/1832995/default.htm

16 Ege Denizi'nde 42 kaçak göçmen yakalandı. http://www.ensonhaber.com/ege-
denizinde-42-kacak-gocmen-yakalandi-2014-02-21.html

17 Ege Denizi'nde bottaki kaçaklar kurtarıldı. http://www.denizhaber.com.tr/ege-
denizinde-bottaki-kacaklar-kurtarildi-haber-53867.htm

18 98 Kaçak Göçmen Batmak Üzereyken Kurtarıldı. https://www.avrupagazete.
com/dunya/40274-98-kacak-gocmen-batmak-uzereyken-kurtarildi.html

19 63 Ölüm 20 yıl. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/25829596.asp
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reported dead in attempt to reach Spain.15

42 immigrants from varied countries were found aboard in the Aege-
an Sea. 32 of the caught immigrants were reported to be from Eritrea, 
6 from Syria, 1 from Afghanistan, 1 from Philistine, 1 from Iraq, and 
1 from Ghana, among whom there were 40 men and 2 women. 3 im-
migrant traffickers were delivered to district gendarmerie command in 
Alaçatı. 16

9 Syrian, 1 Eritrean, 3 Afghan, 7, Myanmar and 2 Palestinian immi-
grants, 22 of whom were men and one of whom was woman were saved 
from a sinking boat offshore in Doğanbey, Izmir.17

It was reported that Tunisian coast guard teams saved 98 African immi-
grants on a boat that was about to sink in the open seas of the country. 18

4 out of 6 suspects, 2 of whom were detained, stood high criminal 
court for causing death of 63 immigrants- 36 of whom were Syrian 
children- attempting to take them to Greece on a boat named "Sailor' 
through illegal means from Ahmetbeyli beach in Menderes district in 
the province of Izmir on September 6, 2012. The court board sentenced 
the captain Burhan Yılmaz to 20 years of imprisonment, the crew mem-
ber Mustafa Mucuk to 12.5 years of imprisonment, the released suspect 
Hacı Çoban to 5 years of imprisonment and the Syrian citizen Sezar 
Ibrahim and Milat Korkis to 2.5 months of imprisonment.19

15 Illegal Immigrant Tragedy in Spain. http://www.milliyet.com.tr/ispanya-da-
kacak-gocmen-drami-11/dunya/detay/1832995/default.htm

16 42 Illegal Immigrants Caught in the Aegean Sea. http://www.ensonhaber.com/
ege-denizinde-42-kacak-gocmen-yakalandi-2014-02-21.html

17 Immigrants Aboard Saved in the Aegean Sea. http://www.denizhaber.com.tr/
ege-denizinde-bottaki-kacaklar-kurtarildi-haber-53867.htm

18 98 Illegal Immigrants Saved from Sinking. https://www.avrupagazete.com/
dunya/40274-98-kacak-gocmen-batmak-uzereyken-kurtarildi.html

19 63 Dead vs. 20 Years. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/25829596.asp
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İtalyan Donanması 24 saat içerisinde 1100 göçmeni kurtardı. 
Göçmenlerin, Afrika'nın kuzeyinden dokuz tekneyle yola çıktıkları 
kaydedildi. 20

3.3- Mart 2014

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme-
ye çalışan Suriyeli göçmenleri taşıyan tekne battı. Suriyeli 17 göçmeni 
taşıyan sürat teknesi, Midilli Adası'na yaklaşık 1 mil uzaklıkta battı. Ba-
lıkçılar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. 7 Suriyelinin cesedine 
ulaşıldı. Ölenler, Midilli'deki bir hastanenin morguna kaldırıldı. Yuna-
nistan olayla ilgili soruşturma başlattı.21

Muğla’nın Bodrum ilçesinde göçmenleri taşıyan teknenin batması so-
nucu 4 kişi öldü. 3 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. 22

3.4- Nisan 2014

İzmir Valiliği Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi yakınlarında 16 göç-
meni taşıyan tekne battı. Polyester teknenin batması sonucu üç kişinin 
cesedine ulaşıldı. Üç kişi ise kurtarıldı. Kıyıya yaklaşık 4 kilometre uzak-
ta batan teknedeki 10 kişi ise kayboldu.23

Bozcaada'nın 20 mil güneyinde su alan bir botun içinde  5'i çocuk, 
6'sı kadın toplam 29 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Ayva-

20 1100 Göçmen. http://www.dw.de/bir-gecede-1100-g%C3%B6%C3%A7men-
kurtar%C4%B1ld%C4%B1/a-17412296

21 Yine Bir Kaçak Göçmen Teknesi Faciası! Cesetlere Ulaşıldı Mı? http://www.
mansettv.com/haber/yine-bir-kacak-gocmen-teknesi-faciasi-cesetlere-ulasildi-
mi-98217.html 

22 Bodrum'da göçmen teknesi battı. http://www.iha.com.tr/haber-bodrumda-
gocmen-teknesi-batti-4-olu-asayis-341369/

23 16 kaçak göçmen taşıyan tekne Ege'de battı http://www.posta.com.
tr/turkiye/HaberDetay/16-kacak-gocmen-tasiyan-tekne-Ege-de-batti.
htm?ArticleID=224440
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The Italian Navy saved 1100 immigrants within 24 hours. It was re-
ported that the immigrants set sail from the northern part of Africa on 
nine boats in groups. 20

3.3- March 2014

The boat that was carrying Syrian immigrants from Ayvalık district 
in the province of Balıkesir, to the Lesbos Island in Greece sank. The 
speedboat that was carrying 17 Syrian immigrants sank nearly 1 mile off 
the Lesbos Island. The fishermen notified the coast guard of the circum-
stance. Dead bodies of 7 Syrian immigrants were found. The dead were 
taken to the morgue of a hospital seated in Lesbos. An investigation as 
initiated for the incidence in Greece.21

4 died as the boat carrying them in Bodrum district in the province of 
Muğla sank. 3 injuries were saved. 22

3.4- April 2014

A boat trafficking 16 immigrants in a close distance from Gümüldür 
town in Menderes district in the province of Izmir sank. As the polyester 
boat sank, 3 dead bodies were found. Three immigrants were saved. 10 
are lost to the boat that sank in nearly 4 km off the shore.23

29 people, 5 of whom were children and 6 f whom were women were 
saved from the boat that was taking on water in 20 miles south in Tene-

20 1100 Immigrants. http://www.dw.de/bir-gecede-1100-g%C3%B6%C3%A7men-
kurtar%C4%B1ld%C4%B1/a-17412296

21 Another Illegal Immigrants' Boat Tragedy! Are the Bodies Found Yet? http://
www.mansettv.com/haber/yine-bir-kacak-gocmen-teknesi-faciasi-cesetlere-
ulasildi-mi-98217.html 

22 An Immigrants' Boat Sinks in Bodrum. http://www.iha.com.tr/haber-bodrumda-
gocmen-teknesi-batti-4-olu-asayis-341369/

23 A Boat Human Trafficking 16 Illegal Immigrants Sink in the Aegean Sea. http://
www.posta.com.tr/turkiye/HaberDetay/16-kacak-gocmen-tasiyan-tekne-Ege-
de-batti.htm?ArticleID=224440
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cık'ın Gülpınar Köyü sahilinden Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları 
belirlenen 1'i Suriye, diğerleri Afganistan uyruklu 29 mülteci, Gürpınar 
Jandarma Karakolu'na getirildi.24

İzmir Dikili’nin Bademli açıklarında 17 Suriye, bir Eritre, bir Orta 
Afrika Cumhuriyet uyruklu 19 göçmen kurtarıldı.

Çanakkale Bababurnu açıklarında 26 Afganistan, 6 Burma’dan 32 
göçmen kurtarıldı.

Kuşadası açıklarında 13 Suriye, 8 Eritre, 3 Kolombiyalı 24 göçmen 
kurtarıldı. 

Kuşadası Dipburnu açıklarında toplam 22 göçmen kurtarıldı.

Çanakkale’nin Küçükkuyu açıklarında batan botta, 15 Suriye uyruk-
lu göçmen kurtarıldı, hipodermi tehlikesi yaşayan göçmenler hastaneye 
sevk edildi.

Kuşadası Güzelçamlı açıklarında 15 Afganistan ve 5 Suriye uyruklu 
20 göçmen kurtarıldı.

Kuşadası Bayrak Adası açıklarında 18 erkek göçmen kurtarıldı.

3.5- Mayıs 2014

Ege Denizi'nde Sisam adasının 4.5 mil açığında tekne battı. Küçük 
bir sürat teknesinin refakatinde göçmen taşıyan yelkenli tekne, şiddetli 
rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Kaza yerine giden Yunan sahil güvenlik 
botlarının yanı sıra, üç balıkçı teknesi ve bir Yunan savaş gemisi göç-
menlerden 36'sını kurtardı. Alabora olan teknenin ambarında  25-28 
göçmenin gizlendiği ileri sürüldü. Yetkililer, ambardaki göçmenlerin ha-
yatlarını kaybetmiş olmalarından endişe ediyor.25

24 Su alan botta 29 kaçak. http://www.mansettv.com/haber/su-alan-botta-29-
kacak-gocmen-sahil-guvenlik-kurtardi-102079.html

25 Kaçak göçmen teknesi alabora oldu: 25 kişi kayıp http://www.cnnturk.com/
haber/dunya/kacak-gocmen-tasiyan-tekne-alabora-oldu-en-az-25-kisi-kayip
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dos. Determined to be trying to reach the Lesbos Island from Gülpınar 
Village in Ayvacık, 11 Syrian immigrants, inter alia 29 refugees from 
Afghanistan were delivered to Gürpınar Gendarmerie Station.24

19 immigrants, including 17 Syrians, one Eritrean, 1 Central African 
Republic citizen were saved in the offshore in Bademli, Dikili in the 
province of Izmir.

32 immigrants, including 26 Afghan and 6 Burma citizens were saved 
in the offshore of Bababurnu in Çanakkale.

24 immigrants, including 13 Syrians, 8 Eritreans, 3 Colombians, were 
saved in the offshore of Kuşadası. 

22 immigrants were saved in the offshore of Dipburnu in Kuşadası.
15 Syrian immigrants were saved from a sinking boat in the offshore 

of Küçükkuyu in Çanakkale. Undergoing a risk of hypodermia, the im-
migrants were hospitalised.

20 immigrants including 15 Afghan and 5 Syrian citizens were saved 
in the offshore of Güzelçamlı in Kuşadası.

18 male immigrants were saved in the offshore of Bayrak Island in 
Kuşadası.

3.5- May 2014

A boat sank in the offshore of Samos Island in the Aegean Sea the 
sailboat that was trafficking immigrants in the company of a small 
speedboat keeled over due to strong wind. The Greek coast guard teams 
rushed to the scene of incident and saved 36 immigrants on the boats 
in addition to three fishing boats and one Greek warship. It was alleged 
that 25 to 28 immigrants were hiding in the warehouse of the keeled-
over boat. The competent authorities worry that the immigrants hiding 
in the warehouse might have perished.25

24 29 Immigrants Aboard Taking on Water. http://www.mansettv.com/haber/su-
alan-botta-29-kacak-gocmen-sahil-guvenlik-kurtardi-102079.html

25 Illegal Immigrants' Boat Keeled Over: 25 Are Reported Lost http://www.cnnturk.
com/haber/dunya/kacak-gocmen-tasiyan-tekne-alabora-oldu-en-az-25-kisi-kayip
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Akdeniz'de Libya açıklarında 130 göçmeni taşıyan tekne battı. Çalış-
malar sonucu 52 kişi kurtarıldı. Biri kadın 4 kişinin cesedi bulundu. 74 
kişi ise kayboldu. Trablus kentinin 60 kilometre doğusunda bulunan 4 
cesedin Mali, Gana ve Gambiyalı 3 erkek ile Kamerun uyruklu bir ka-
dına ait olduğu anlaşıldı. Kurtarılan 52 kişiden 20'sinin Mali, 14'ünün 
Gambiya, 12'sinin Senegal, 2'sinin Gine-Bissau, 2'sinin Burkina Faso, 
birinin Kamerun ve birinin Gana uyruklu oldukları anlaşıldı.26

3.6- Haziran 2014

İtalya’nın Sicilya Adası açıklarında göçmen taşıyan bir tekneye operas-
yon düzenleyen İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, Sicilya Kanalı’nda, 550 
civarındaki göçmeni taşıyan balıkçı teknelerinden birine yapılan arama-
da 30 cesetle karşılaştı. İtalya Donanması’na ait gemiler, sadece iki gün 
içerisinde, küçük balıkçı tekneleriyle bu ülkeye ulaşmaya çalışan 5 bine 
yakın  göçmeni kurtardı. Aralarında 2 hamile kadının da olduğu bildi-
rilen bu kişilerin, havasızlıktan ölmüş olabileceği belirtilirken, hayatta 
kalanların ise Pozzalo Limanı’na götürüldüğü açıklandı. 

İtalya açıklarında alabora olan iki ayrı teknedeki 400’e yakın göçmen 
yaşamını yitirdi. 27

İtalya sahil güvenlik ekipleri Akdeniz’de Suriye uyruklu, 140’ı çocuk 
toplam 288 göçmeni kurtardı. 20 metrelik ahşap bir tekneyle İtalya kı-
yılarına ulaşmaya çalışırken bulunan göçmenlerin Libya’dan yola çıktığı 
tespit edildi.28

Yemen'e kaçak yollardan girmeye çalışan göçmenleri taşıyan bir tekne-

26 Libya'da göçmen teknesi battı. http://www.ensonhaber.com/libyada-
gocmenleri-tasiyan-tekne-batti-2014-05-08.html

27  Yine kaçak göçmen taşıyan bir tekne, yine ölüm. http://www.ulusalkanal.com.
tr/dunya/yine-kacak-gocmen-tasiyan-bir-tekne-yine-olum-h31275.html

28  http://tr.euronews.com/2014/06/14/suriyeli-kacak-gocmenler-italya-kiyilarinda/
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A boat trafficking 130 immigrants sank in the offshore of Libya in 
the Mediterranean. 52 were saved thanks to dedicated works. 4 dead 
bodies, including a female dead body, were found and 74 were reported 
to be lost. 4 dead bodies found in 560 km east to the city of Tripoli were 
identified to be of 3 men from Mali, Ghana and Gambia and one female 
from Cameroon. 20 out of 52 people that were saved were reported to 
be from Mali, 14 from Gambia, 12 from Senegal, 2 from Gine-Bissau, 2 
from Burkina Faso, one from Cameroon and one from Ghana.26

3.6- June 2014

Italian Coast Guard teams launched an operation against a boat traf-
ficking immigrants in the offshore of the Sicily Island in Italy, and surpris-
ingly found 30 dead bodies in one of the fishing boats that was trafficking 
nearly 550 immigrants in the Canal of Sicily. Only in two days, the ship 
of the Italian Navy saved nearly 5 thousand immigrants in an attempt to 
trespass the country by sea in small fishing boats. The dead immigrants, 
including 2 pregnant women, are reported to possibly have died from lack 
of air. It was reported that the survivors were taken to the port of Pozzalo.

Nearly 400 immigrants trafficked on two separate boats that keeled 
over in the offshore of Italy died. 27

Coast guards of Italy saved 288 immigrants, including 140 children, 
from Syria in the Mediterranean. Caught in an attempt to reach the Ital-
ian coasts in a 20 m wooded boat, the immigrants were found to have 
set sail from Libya.28

As the boat trafficking immigrants seeking illegal entrance in Yemen 

26 An Immigrants' Boat Sinks in Libya. http://www.ensonhaber.com/libyada-
gocmenleri-tasiyan-tekne-batti-2014-05-08.html

27 Another Human Trafficking Boat Another Death Case. http://www.ulusalkanal.
com.tr/dunya/yine-kacak-gocmen-tasiyan-bir-tekne-yine-olum-h31275.html

28 http://tr.euronews.com/2014/06/14/suriyeli-kacak-gocmenler-italya-kiyilarinda/
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nin batması sonucu 62 kişi hayatını kaybetti. Kızıldeniz'de Yemen açık-
larında meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin 60'ının Somali ve 
Etiyopyalı göçmenler, ikisinin ise gemi mürettebatı olduğu anlaşıldı. 29

3.7-Temmuz 2014

37 göçmenin bindiği 8 metrelik bir tekne battı. Sahil Güvenlik ekip-
leri, Çanakkale açıkları Sisam Adası yakınında batan teknede 2 kişinin 
kaybolduğunu açıkladı. Kurtarılan göçmenlerin ifadelerinden 19 erkek, 
12 kadın ve 6 çocuk olmak üzere toplam 37 kişi oldukları, saat 23.30 
sularında denize açıldıkları, yaklaşık 4 saat sonra teknenin battığı, 15 
kişinin yüzerek sahile çıktığı, dört kişininse ise tekneyle birlikte battığı 
öğrenildi. Arama kurtarma operasyonu neticesinde, Sahil Güvenlik botu 
tarafından iki erkek göçmen sağ olarak kurtarıldı. 

Kuzey Afrika’dan İtalya’nın Lampedusa Adası’na giden teknede 19 
göçmen havasızlıktan öldü. Göçmenlerin teknenin eskiyen motorunun 
saldığı karbon monoksit gazından zehirlendiği düşünülüyor.30

Muğla ve Çanakkale’de düzenlenen operasyonlarda ise toplam 77 göç-
men kurtarıldı, iki organizatör yakalandı. Muğla’nın Datça ilçesi açıkla-
rında arama kurtarma operasyonu düzenledi. Operasyonda 12 erkek, 3 
kadın ve 1 erkek çocuk olmak üzere 16 Suriye uyruklu göçmen kurtarıl-
dı, iki Türk organizatör yakalandı. 

Çanakkale'nin Behramkale ilçesi Kadırga Burnu açıklarında 25 erkek, 
2 kadın ve 1 kız çocuk olmak üzere 27 Suriye ve 1 Irak uyruklu göçmen 
kurtarıldı. 

Çanakkale’nin Midilli Adası tarafı açıklarında 25 erkek, 6 kadın, 1 

29 Yemen'e giden göçmen teknesi battı. http://www.aljazeera.com.tr/haber/
yemene-giden-gocmen-teknesi-batti

30 http://tr.euronews.com/2014/07/19/italya-ya-giden-teknede-19-kacak-gocmen-
havasizliktan-oldu/



37

RAPOR NO: 6

REPORT OF 
REFUGEES’ 

DEATH  
CASES

2014

sank, 62 of them died. In the accident that happened in the offshore of 
Yemen in Red Sea, 60 of the dead were reported to be from Somalia and 
Ethiopian while two of them were the crew. 29

3.7-July 2014

An 8 m long boat trafficking 37 immigrants sank. The coast guard 
teams reported 2 were lost in close distance from the boat that sank in 
Samos Island in Çanakkale. It was understood from the statement of the 
survivor immigrants that here were 37 of them, including 19 men, 12 
women and 6 children, that they set sat at around 11:30 p.m. whereas 
the boat sank nearly in 4 hours, 15 of them swam to the beach, whereas  
four of the sank aboard. Following the search and rescue operation, two 
male immigrants were saved alive by the coast guard boat. 

19 immigrants died out of lack of air on the boat sailing to Lampedu-
sa Island in Italy from North Africa. It is considered that the immigrants 
died out of carbon monoxide gas released from the worn-out engine of 
the boat.30

During the operations launched in Muğla and Çanakkale, 7 immi-
grants were saved, 2 trafficking organisers were caught. A search and 
rescue was performed in the offshore of Datça district in the province of 
Muğla. 16 Syrian immigrants, including 3 women, 1 boy, were saved in 
the operation and two Turkish organisers were caught. 

27 Syrian and 1 Iraqi immigrants, including 25 men, 2 woman and 1 
girl, were saved in the offshore of Kadırga Burnu in Behramkale district 
in Çanakkale. 

29 Immigrants' Boat Heading Yemen Sinks. http://www.aljazeera.com.tr/haber/
yemene-giden-gocmen-teknesi-batti

30 http://tr.euronews.com/2014/07/19/italya-ya-giden-teknede-19-kacak-gocmen-
havasizliktan-oldu/
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erkek ve 1 kız çocuk olmak üzere 33 göçmen kurtarıldı. Göçmenler ve 
yakalanan organizatörler, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı.
Teknedeki 17 göçmenden 12'si kurtarılırken, 2'si kadın 4'ünün cesedine 
ulaşıldı, 1 kişi ise kayboldu.31

3.8- Ağustos 2014

Akdeniz'de, Libya açıklarında Afrikalı  göçmenleri taşıyan teknenin 
batması sonucu 153 kişinin kaybolduğu bildirildi. Afrikalı 170 göçmeni 
taşıyan teknenin alabora olduğu belirtildi. Sahil Güvenlik birimlerinin 
17 kişiyi kurtardığı, ancak diğer göçmenler için denizde arama çalış-
malarının devam ettiği kaydedildi.Teknenin aşırı yük sebebiyle batmış 
olma ihtimali üzerinde durulurken, Libya üzerinden Avrupa'ya geçmek 
isteyen Afrikalı göçmenleri taşıdığı ifade edildi. 32    

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi açıklarında mültecileri taşıyan tekne battı. 
Sahil Güvenlik ekipleri 12 göçmeni denizden sağ olarak kurtarırken bir 
kişinin kayıp olduğu bildirildi.33

Mersin'in Tarsus İlçesi sahili açıklarında kaçak yolla Yunanistan 'a 
geçmek için bir balıkçı teknesinde gizlenen 57 Suriyeli kurtarıldı. 

3.9- Eylül 2014

Muğla'nın Bodrum İlçesi Akyarlar Mahallesinden 5 metrelik fiber 
tekne ile açılan 1’i kadın 13 Suriyeli göçmen teknelerinin su almaya 

31  http://www.denizhaber.com.tr/ayvalik-aciklarinda-kacak-gocmenleri-tasiyan-
tekne-batti-4-olu-1-kayip-haber-56685.htm

32  Libya'da "kaçak göçmen" taşıyan tekne battı. http://www.haber7.com/afrika/
haber/1193829-libyada-kacak-gocmen-tasiyan-tekne-batti

33 Mülteci teknesi battı, bir kayıp. http://www.haberler.com/multeci-teknesi-batti-
bir-kayip-6426568-haberi/
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33 immigrants, including 25 men, 6 women and 1 girl, were saved 
in the offshore towards the Lesbos Island in Çanakkale. The immigrants 
and traffickers that were caught were delivered to gendarme.

A boat trafficking immigrants in the offshore of Ayvalık in Balıkesir 
sank. 12 out of 17 immigrants aboard were saved, 4 dead bodies, includ-
ing 2 females, were found and 1 is lost.31

3.8- August 2014

As the boat, trafficking African immigrants in the offshore of Libya in 
the Mediterranean, 153 people were reported to be lost.  It was report-
ed that the boat trafficking the African immigrants keeled over. It was 
further reported that the coast guard units saved 17, and the searches 
continued for other immigrants.  It was also emphasised that the boat 
might have sank due to overload, and the boat was trafficking African 
immigrants that attempted to transit pass t Europe across Libya. 32    

A boat trafficking refugees in the offshore of Ayvalık district in Balıke-
sir sank. The coast guard teams saved 12 immigrants alive and one per-
son was reported to be lost.33

57 Syrians hiding in a fishing boat attempting o transit pass to Greece 
through illegal means in the off shore of Tarsus district in Mersin were saved. 

3.9- September 2014

13 Syrian immigrants, including 1 woman, that sat sail on a 5 m long 
fibre boat from Akyarlar Borough in the district of Bodrum in Muğla 

31 http://www.denizhaber.com.tr/ayvalik-aciklarinda-kacak-gocmenleri-tasiyan-
tekne-batti-4-olu-1-kayip-haber-56685.htm

32 "Illegal Immigrants" Boat Sinks in Libya. http://www.haber7.com/afrika/
haber/1193829-libyada-kacak-gocmen-tasiyan-tekne-batti

33 Refugees' Boat Sinks, One is Lost. http://www.haberler.com/multeci-teknesi-
batti-bir-kayip-6426568-haberi/
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başlaması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım istedi. Saat 
02.00 sularında Akyarlar açıklarındaki olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik 
ekibi tekne batmak üzereyken göçmenleri bota nakletti. Kurtarma ope-
rasyonu sırasında insan kaçakçısı organizatör jet ski ile kaçtı.34

Suriyeli 345 mülteciyi taşıyan küçük bir tekne Doğu Akdeniz’de bat-
ma tehlikesi geçirdi. SOS sinyali veren teknenin imdadına, Rus turistleri 
İsrail’e götüren Kıbrıs Rum Yönetimi bandıralı bir yolcu gemisi yetişti. 
Çoğu kadın ve çocuk 345 mülteci taşıyan tekne, İtalya’ya ulaşma umu-
duyla yola çıktı. Ancak kısa süre sonra, tekne Akdeniz’in dalgalarına 
dayanamamaya başladı. Batma tehlikesi geçiren teknenin kaptanı, SOS 
sinyali vermeye başladı. Sinyali alan Rum yetkililer, Kıbrıs adasının do-
ğusunda kontrolsüz şekilde seyreden teknenin bulunduğu noktaya, böl-
gede bulunan Salamis Filoxenia adlı yolcu gemisini yönlendirdi.35 

Akdeniz'de Libya açıklarında bir teknenin batması sonucu 500'den 
fazla göçmen hayatını kaybetti. Batan tekneden kurtulmayı başaran iki 
Filistinli, Malta'nın 300 deniz mili açıklarında seyreden teknenin kaza 
sonucu değil, insan kaçakçıları tarafından kasten batırıldığını ileri sürdü. 
Dünya Göç Örgütü'ne (IOM) göre 500 kişinin ölümüne neden olan 
facia son yıllarda meydana gelmiş en büyük göçmen felaketi. Batan tek-
neden kurtulmayı başaran Filistinliler önce İtalya'nın Pozallo kentine 
getirildi. IOM yetkilileriyle görüşen Filistinliler, 6 Eylül'de kendilerinin 
de içinde bulunduğu göçmen teknesinin Mısır'ın Dimyat limanından 
yola çıktığını aktardı. Açıklamada Suriyelilerin, Filistinlilerin, Mısırlı-
ların ve Sudanlıların bulunduğu teknede tek başına gelen göçmenlerin 
haricinde çocuklu ailelerin de bulunduğu kaydedildi. 

34 Kaçak göçmenler so anda kurtarıldı.  http://www.trthaber.com/haber/turkiye/
kacak-gocmenler-son-anda-kurtarildi-143665.html

35 Kıbrıs Kıbrıs olalı böyle mülteci görmedi. http://www.hurriyet.com.tr/
dunya/27283575.asp
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asked for help from the coast guard command as their boat began to take 
on water. The coast guard team arrived in the scene arrived in the scene 
of incident at around 02:00 a.m. in the offshore of Akyarlar and trans-
ferred the immigrants to a safe boat when their boat as about to sink. 
The human trafficker ran away on a jet ski during the rescue operation.34

A small boat trafficking 345 Syrian refugees passed the danger of sink-
ing in the offshore of East Mediterranean Sea. A passenger ship, bearing a 
flag of Greek Cypriot Administration that was taking Russian tourists to 
Israel, came to help the sinking boat that transmitted SOS signals at the 
time. Trafficking 345 refugees, majority of whom were women and chil-
dren, were reported to have sat sail in the hope of reaching Italy. However, 
the boat could no longer resist the wild Mediterranean waves after a short 
while. Captain of the sinking boat transmitted SOS signal. Receiving the 
SOS signal, authorities in the Greek Cypriot Administration directed the 
passenger ship named Salamis Filoxenia to the point where the trafficking 
boat was navigation out of control in the east of the Cyprian island.35 

As a boat sank in the offshore of Libya in the Mediterranean Sea, over 
500 immigrants perished. Two Palestinians survived the accident, and 
claimed that the boat did not sink by accident in 300 nautical miles off 
the shore but by the human traffickers that sank it deliberately. Accord-
ing to the International Organisation for Migration (IOM), the disaster 
resulting in 500 deaths was the greatest disaster in recent years. The Pal-
estinians that survived the accident were firs taken to the city of Pozallo 
in Italy. Having been interviewed by the IOM authorities there, the Pal-
estinians expressed that the trafficking boat that also carried themselves 
began to set sail from the Damietta Harbour in Egypt n September 6. It 

34 Illegal Immigrants Saved at the Last Moment.  http://www.trthaber.com/haber/
turkiye/kacak-gocmenler-son-anda-kurtarildi-143665.html

35 Refugees in Cyprus http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27283575.asp
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Filistinli göçmenler tarafından verilen bilgiye göre yolculuk boyun-
ca iki insan kaçakçısı, 500'den fazla yolcuyu daha küçük bir tekneye 
binmek için zorladı. Ancak göçmenler bunu reddetti. Zira binmeleri is-
tenilen tekne çok daha dayanıksızdı. Kaçakçılar ısrarlarını yineledi ve 
teknelerini değiştirmeyi reddeden göçmenler de isyan çıkardı. İnsan ka-
çakçıları da 500 göçmenin bulunduğu tekneyi arka tarafından batırıp 
diğer gemiye geçerek kaçtı. 36

İzmir ili Seferihisar ilçesi Doğanbey önlerinde 31 Afganistan, 6 Myan-
mar ve 1 Suriye uyruklu toplam 38 göçmen kurtarıldı. 

Muğla ili Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında lastik bot içerisinde dü-
zensiz göçmen grubu tespit edildi, yapılan arama kurtarma operasyonu 
neticesinde tamamı Myanmar uyruklu toplam 41 göçmen kurtarıldı. 

Aydın ili Didim ilçesi Menderes önlerinde lastik bot içerisinde göç-
men grubu tespit edildi, yapılan arama kurtarma operasyonu neticesinde 
39 erkek, 5 kadın ve 1 erkek çocuk olmak üzere 34 Suriye, 7 Eritre, 1 
Uganda, 1 Gambiya ve 2 Nijerya uyruklu toplam 45 göçmen kurtarıldı. 

İzmir ili Çeşme ilçesi önlerinde lastik bot içerisinde göçmen grubu 
tespit edildi, yapılan arama kurtarma operasyonu neticesinde 33 erkek, 
2 kadın ve 2 erkek çocuk olmak üzere toplam 37 Suriye uyruklu göçmen 
kurtarıldı. 

Balıkesir ili Altınova ilçesi Marda çayı önlerinde “DENİZ” isimli fi-
ber tekne içerisinde göçmen grubu tespit edildi, yapılan arama kurtarma 
operasyonu neticesinde tamamı Suriye uyruklu toplam 12 erkek göç-
men kurtarıldı. 

Muğla ili Bodrum ilçesi Şapka Limanı açıklarında Türk Bayraklı “SE-
ASONG” isimli fiber tekne içerisinde göçmen grubu tespit edildi, yapı-

36 İki cani tekneyi batırdı. http://www.sabah.com.tr/dunya/2014/09/17/isyan-
cikinca-iki-cani-tekneyi-batirip-kacti
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was also reported in their statement that there Syrian, Palestine, Egyptian 
and Sudanese immigrants in addition to families with children aboard. 

In the light of the information provided by the Palestinian immigrants, 
two human traffickers forced over 500 passengers to get on a smaller boat 
during the navigation. Nevertheless the immigrants refused to do so as the 
boat the human traffickers pointed at was not seaworthy at all. The human 
traffickers insisted, thereupon the immigrants refusing to change the boats 
rebelled aboard. Thereupon, human traffickers sank the boat carrying 500 
immigrants on the astern, passed to the other boat and ran away. 36

38 immigrants, including 31 Afghans, 6 Myanmarese and 1 Syrian, were 
saved nearby Doğanbey in Seferihisar district in the province of Izmir.

An irregular group of immigrants were determined in a dinghy in the 
offshore in Yalıkavak in Bodrum district in the province of Muğla, as a 
result of the search and rescue operation, 41 immigrants, all of whom 
were Myanmarese, were saved.

A group of immigrants was determined in a dinghy nearby Menderes 
in Didim district in the province of Aydın. As a result of the search and 
rescue operation, 45 immigrants, including 34 Syrians, 7 Eritreans, 1 
Ugandan, 1 Gambian, and 2 Nigerians- 39 of whom were men, 5 were 
women and 1 was a boy-were saved.

A group of immigrants was determined in a dinghy nearby Çeşme in the 
province of Izmir. As a result of the search and rescue operation 37 Syrian 
immigrants- 2 of whom were women and 2 of whom were boys- were saved. 

A group of immigrants was determined in a fibre boat called "DENİZ" 
nearby the Marda Creek in Altınova district in the province of Balıkesir. 
As a result of the search and rescue operation, 23 male immigrants, all of 

36 Two  Butchers Sink the Boat. http://www.sabah.com.tr/dunya/2014/09/17/isyan-
cikinca-iki-cani-tekneyi-batirip-kacti
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lan arama kurtarma operasyonu neticesinde 10 erkek üzere 7 Suriye, 3 
Filistin uyruklu toplam 10 göçmen kurtarılmış, 1 Türk göçmen kaçak-
çısı yakalandı. 

Balıkesir ili Altınova ilçesi önlerinde lastik bot içerisinde düzensiz 
göçmen grubu tespit edilmiş, yapılan arama kurtarma operasyonu ne-
ticesinde 32 erkek, 5 kadın, 7 erkek çocuk ve 3 kız çocuk olmak üzere 
toplam 47 Suriye uyruklu göçmen kurtarıldı.

Muğla ili Bodrum ilçesi önlerinde fiber tekne içerisinde düzensiz göç-
men grubu tespit edilmiş, yapılan arama kurtarma operasyonu netice-
sinde tamamı 12 erkek, 1 kadın olmak üzere toplam 13 Suriye uyruklu 
göçmen kurtarılmıştır. 

İzmir ili Çeşme ilçesi Karada kuzeyinde lastik bot içerisinde düzensiz 
göçmen grubu tespit edildi, yapılan arama kurtarma operasyonu netice-
sinde 38 erkek,  9 kadın ve 1 erkek çocuk olmak üzere 47 Suriye, 1 Eritre 
uyruklu toplam 48 göçmen kurtarıldı.

Muğla ili Bodrum ilçesi Karga adası önlerinde 24 erkek, 2 kadın ve 
1 kız çocuk olmak üzere toplam 27 Suriye uyruklu göçmen kurtarıldı.

İzmir ili Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında 25 erkek,  9 kadın olmak 
üzere 2 Kamerun, 2 Komoros, 1 Siera Leone, 1 Yemen, 2 Kongo, 1 Fil-
dişi, 5 Mali, 20 Eritre uyruklu toplam 34 göçmen kurtarıldı.

Aydın ili Kuşadası körfezinde 39 erkek, 2 kadın ve 1 erkek çocuk ol-
mak üzere toplam 42 Suriye uyruklu göçmen kurtarıldı. 

Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Madra çayı civarında 9 erkek ve 2 kadın 
olmak üzere toplam 11 Suriye uyruklu göçmen kurtarıldı. 

İzmir ili Karaburun ilçesi Eğri liman 41 erkek ve 2 kadın olmak üzere 
42 Suriye, 1 Eritre uyruklu toplam 43 göçmen kurtarıldı. 

İzmir ili Çeşme ilçesi Teke Burnu güneyi 34 erkek ve 7 kadın olmak 
üzere 16 Suriye,14 Eritre,4 Filistin, 3 Irak, 1 Etiyopya, 1 Gine, 1 Mali, 1 
Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 41 göçmen kurtarıldı. 
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whom were from Syria, were saved. 

A group of immigrants was determined in a Turkish-flagged fibre boat 
named “SEASONG” in the offshore of Şapka Port in Bodrum district 
in the province of Muğla. As a result of the search and rescue operation, 
10 immigrants, including 7 Syrians, 3 Palestinians - 10 of whom were 
males- were saved and 1 Turkish human trafficker was caught. 

An irregular group of immigrants was determined in a dinghy nearby 
Altınova district in the province of Balıkesir. As a result of the search and 
rescue operation, 47 Syrian immigrants, including 35 men, 5 women, 7 
boys and 3 girls, were saved.

An irregular group of immigrants was determined in a fibre boat near-
by Bodrum district in the province of Muğla. As a result of the search 
and rescue operations, 13 Syrian immigrants, including 1 man and 1 
woman, were saved. 

An irregular group of immigrants was determined in a dinghy in the 
north of Karada in Çeşme district in the province of Izmir. As a result of 
the search and rescue operations, 48 immigrants, including 47 Syrians, 1 
Eritrean- 38 of whom were men, 9 were women and 1 was boy- were saved. 

27 Syrian immigrants, including 24 men, 2 women and 1 girl, were 
saved nearby Karga Island in Bodrum district in the province of Muğla.  
 
34 immigrants, including 2 from Cameroon, 2 from Komoros, 1 from 
Sierra Leone, 1 from Yemen, 1 from Ivory Coast, 5 from Mali and 20 
from Eritrea - 25 of whom were men and 9 of whom were women- were 
saved in the offshore in the Cape Aslan in Foça district in the province 
of Izmir.

32 Syrian immigrants, including 39 men, 2 women and 1 boy, were 
saved in the Bay of Kuşadası in the province of Aydın. 

11 Syrian immigrants, including 9 men and 2 women, were saved in 
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İzmir ili Çeşme ilçesinden den Yunan adalarına geç-
meye çalışan göçmenleri taşıyan tekne Abdullah Burnu 
açıklarında battı. Sahil Güvenlik ekipleri batan teknede-
ki 95 göçmeni kurtardı.

Aydın ili Didim ilçesi Tuz burnu önlerinde 19 erkek, 
2 kadın ve 1 erkek çocuk olmak üzere toplam 22 Suriye 
uyruklu göçmen kurtarıldı.

Çanakkale ili Behramkale ilçesi Kadırga burnu önle-
rinde 6 erkek, 2 kadın, 3 erkek çocuk ve 2 kız çocuk ol-
mak üzere 10 Afganistan ve 3 Myanmar uyruklu toplam 
13 göçmen kurtarıldı. 

İzmir İli Dikili önlerinde 22 erkek, 3 erkek çocuk ve 
2 kız çocuk olmak üzere toplam 27 Suriye uyruklu göç-
men kurtarıldı. 

Aydın ili Didim İlçesi Tekağaç Burnu açıklarında 14 
erkek ve 1 erkek çocuk olmak üzere toplam 15 göçmen 
kurtarıldı. 

Karaburun Eğriliman önlerinde 21 Suriye, 1 Eritre, 2 
Kongo ve 1 Dominik Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere 
toplam 25 göçmen kurtarıldı. 

Çanakkale ili Ayvalık ilçesi Çıplak ada önlerinde 26 
erkek, 9 kadın ve 2 kız çocuk olmak üzere 13 Suriye ve 
24 Eritre uyruklu toplam 37 göçmen kurtarıldı. 

İzmir ili Çeşme beyaz burun açıklarında 1 Suriye uy-
ruklu erkek göçmen kurtarıldı. 

İzmir ili Karaburun kuzeydoğusunda 8 erkek ve 1 ka-
dın olmak üzere toplam 9 Suriye uyruklu göçmen kur-
tarıldı. 

İzmir ili Çeşme ilçesi Teke burnu kuzeydoğusunda 32 

2014 yılında  Akdeniz’de 
hayatını kaybeden 

göçmenlerin  sayısının 
resmi rakamlara göre 

3 bin 419’a ulaştığı 
bilinmektedir.
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Madra Creek in Ayvalık district in the province of Balıkesir.

43 immigrants, including 42 from Syria, 1 from Eritrea- 41 of whom 
were men and 2 of whom were women were saved in Eğri Port, Karabu-
run district in the province of Izmir.

41 immigrants, including 16 from Syria, 14 from Eritrea,  4 from Palestine, 3 
from Iraq, 1 from Ethiopia,  1 from Guinea, 1 from Mali and 1 from Republic 
of Central Africa, 34 of whom were men and 7 of whom were women were 
saved in the south of Cape Teke in Çeşme district in the province of Izmir.

A boat trafficking immigrants in an attempt to reach the Greek is-
lands through Çeşme district in the province of Izmir sank. The coast 
guard teams saved 95 immigrants on the sinking boat.

22 Syrians, including 19 men, 2 women and 1 boy, were saved nearby 
Cape Tuzla in Didim district in the province of Aydın.

13 immigrants, including 10 Afghans and 3 Myanmarese, 6 of whom 
were men, 2 of whom were women, 3 of whom were boys and 2 of 
whom were girls, were saved nearby Cape Kadırga in Behramkale dis-
trict in the province of Çanakkale.

27 Syrian immigrants, including 22 men, 3 boys and 2 girls, were 
saved nearby Dikili in the province of Izmir. 

15 immigrants, including 14 men and 1 boy, were saved in the off-
shore in Cape Tekağaç in Didim district in the province of Aydın. 

25 immigrants, including 21 from Syria, 1 from Eritrea, 2 from Congo 
and 1 from Dominican Republic, were saved nearby Karaburun Eğriliman.

37 immigrants, including 13 from Syria, 24 from Eritrea, 26 of whom 
were men, 9 of whom were women and 2 of whom were girls, were saved 
nearby Çıplak Island in Ayvalık district in the province of Çanakkale.

1 Syrian male immigrant was saved in the offshore in Cape Beyaz 
Burun in Çeşme district in the province of Izmir.

9 Syrian immigrants, including 8 men and 1 woman, were saved in 
the northeast of Karaburun in the province of Izmir.

37 immigrants, 22 from Syria, 6 from Eritrea, 6 from Comoros, 2 
from Mali and 1 from Congo, 32 of whom were men and 5 of whom 
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erkek ve 5 kadın olmak üzere 22 Suriye, 6 Eritre, 6 Comoros, 2 Mali ve 
1 Kongo uyruklu toplam 37 göçmen kurtarıldı.37

İstanbul'dan tekne ile yurtdışına çıkmaya çalışan aralarında 15'i ço-
cuk, 2'si hamile 20 kadının bulunduğu 82 kaçak göçmen, Karadeniz'de 
İstanbul'un 24 mil açığında 15 metrelik teknede terk edilmiş halde bu-
lundu.38

Avrupa’ya girmek isteyen göçmenleri taşıyan bir tekne Libya açıkla-
rında sulara gömüldü. Teknedeki yaklaşık 250 kişiden sadece 36’sı kur-
tarılabildi.39

3.10- Ekim 2014

Akdeniz'de İskenderun’da, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 
durdurulan balıkçı teknesinde yapılan aramalarda 47 göçmen kurtarıldı.40

Marmaris’in Bozburun açıklarında 52 göçmeni kurtarıldı.

Marmaris'in Palamutbükü açıklarında durdurulan İdea-1 isimli tek-
nede arama yapan güvenlik güçleri, Suriye, Irak, Burma ve Eritre uyruk-
lu 81 göçmeni kurtardı.41

Muğla ili Bodrum ilçesi Yalıkavak sahilinde 4 erkek, 2 kadın ve 1 er-
kek çocuk olmak üzere toplam 7 Suriye uyruklu göçmen kurtarıldı. 

Aydın ili Didim ilçesi açıklarında 30 erkek, 4 kadın ve 5 erkek çocuk 

37 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27209699.asp

38 Göçmenler aç susuz. http://gundem.bugun.com.tr/insanligin-bittigi-an-
haberi/1245087

39 Akdeniz göçmenlere mezar oldu. http://tr.euronews.com/2014/09/15/akdeniz-
yine-kacak-gocmenlere-mezar-oldu/

40 Balıkçı teknesinde 47 kaçak göçmen http://www.hatayvatan.com/balikci-
teknesinde-47-kacak-gocmen-bulundu.html

41 Datça'da 81 göçmen. http://www.haberx.com/datcada_81_kacak_gocmen_
yakalandi(17,n,11710130,149).aspx
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were women, were saved in the northeast of the Cape Tee in Çeşme dis-
trict in the province of Izmir.37

82 illegal immigrants, including 15 children and 20 women- 2 of 
whom were pregnant- that were trying to go abroad on a boat in Is-
tanbul were found abandoned on a 15 m boat in 24 miles offshore to 
Istanbul in Black Sea.38

A boat that was trafficking immigrants wishing to go to Europe sank in 
the offshore in Libya. Only 36 out of nearly 250 immigrants were saved.39

3.10- October 2014

47 immigrants were saved during the searches on a fishing boat that was 
stopped by the coast guard command in Iskenderun in Mediterranean.40

52 immigrants wee save din the offshore in Bozburun in Marmaris.

81 immigrants, including the citizens of Syria, Iraq, Burmane and 
Eritrea, were saved by the security forces that stopped the boat named 
İdea-1 in the offshore in Palamutbükü in Marmaris.41

7 Syrian immigrants, including 4 men, 2 women and 1 boy, were 
saved in Yalıkavak Beach in Bodrum district in the province of Muğla. 

39 immigrants, including 38 from Syria, and 1 from Eritrea- 30 of 
whom were men, 4 of whom were women and 5 of whom were boys, 

37 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27209699.asp

38 Immigrants With No Food and Water. http://gundem.bugun.com.tr/insanligin-
bittigi-an-haberi/1245087

39 Mediterranean Becomes Cemetery for Dead Immigrants. http://tr.euronews.
com/2014/09/15/akdeniz-yine-kacak-gocmenlere-mezar-oldu/

40 47 Illegal Immigrants on a Fishing Boat http://www.hatayvatan.com/balikci-
teknesinde-47-kacak-gocmen-bulundu.html

41 81 Immigrants in Datça. http://www.haberx.com/datcada_81_kacak_gocmen_
yakalandi(17,n,11710130,149).aspx
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olmak üzere toplam 38 Suriye, 1 Eritre uyruklu toplam 39 göçmen kur-
tarıldı.

Aydın ili Didim ilçesi açıklarında 1 erkek göçmenin yaralı olması ne-
deniyle süratle tıbbi tahliyesi yapılmış ve Didim'de sahilde bekleyen 112 
Acil Servis Ambulansına emniyetli bir şekilde teslim edilmesi sağlandı. 

Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç açıklarında batmakta olan bir lastik 
bota yapılan operasyon neticesinde deniz üzerinden 24 erkek ve 1 erkek 
çocuk olmak üzere toplam 25 Suriye uyruklu göçmen kurtarıldı. 

İzmir ili Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında 7 erkek, 1 kadın ve 4 erkek 
çocuk olmak üzere 6 Afganistan ve 6 Myanmar uyruklu toplam 12 göç-
men kurtarıldı. 

Muğla ili Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında 12 erkek, 1 kadın, 1 er-
kek çocuk ve 1 kız çocuk olmak üzere toplam 15 Suriye uyruklu göçmen 
kurtarıldı. 

Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç açıklarında tamamı Suriye uyruklu 29 
erkek göçmen kurtarıldı.

İzmir ili Çeşme ilçesi Süngükaya Adası üzerinde 9 erkek, 1 kadın ve 1 
erkek çocuk olmak üzere toplam 11 Suriye uyruklu göçmen kurtarıldı. 

Çanakkale ili Müsellim Geçidinde tamamı Afganistan uyruklu top-
lam 4 erkek göçmen kurtarıldı. 

İzmir ili Karaburun ilçesi Eğri Liman önlerinde 26 erkek ve 2 erkek çocuk 
olmak üzere toplam 28 Suriye uyruklu göçmen kurtarıldı. 

Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında 20 erkek, 3 kadın ve 1 kız çocuk olmak 
üzere 19 Suriye, 4 Eritre ve 1 Mali uyruklu toplam 24 göçmen kurtarıldı.

3.11- Kasım 2014

İstanbul Rumeli Feneri açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin bat-
ması sonucu 24 göçmen hayatını kaybetti. 13 kişi kayboldu. Sahil Gü-
venlik Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 24 kişinin cesedine 
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were saved in the offshore in Didim district in the province of Aydın.

A medical evacuation was applied to 1 injured male immigrant in the 
offshore in Didim district in the province of Aydın, and he was taken to 
112 Emergency Ambulance awaiting on the beach in Didim.

As a result of an operation to a dinghy that was sinking nearby Teka-
ğaç in Didim district in the province of Aydın, 25 Syrian immigrants, 24 
of whom were men and 1 was boy, were saved.

12 immigrants, including 6 Afghans and 6 Myanmarese, 7 of whom 
were men, 1 of whom was woman and 4 of whom were boys, were saved 
in the offshore in Alaçatı, Çeşme district in the province of Izmir. 

15 Syrian immigrants, including 12 men, 1 woman, 1 boy and 1 girl, 
were saved in the offshore in Yalıkavak in Bodrum district in the prov-
ince of Muğla. 

29 male immigrants from Syria were saved in the offshore in Tekağaç 
in Didim district in the province of Aydın.

11 Syrian immigrants, including 9 men, 1 woman and 1 boy, were 
saved in Süngükaya Island, Çeşme district in the province of Izmir. 

4 male immigrants from Afghanistan were saved at the Gate Müsellim 
in Çanakkale.

28 Syrian immigrants, including 26 men and 2 boys, were saved near-
by Port Eğri in Karaburun district in the province of Izmir. 

24 immigrants, including 19 from Syria, 4 from Eritrea and 1 from 
Mali, 20 of whom were men, 3 of whom were women and 1 of whom 
was girl, were saved nearby Kuşadası district in the province of Aydın.

3.11- November 2014

24 immigrants died as a boat trafficking immigrants in the offshore in 
Rumeli Feneri in Istanbul. 13 were lost.  According to what was reported 
by the coast guard command, dead bodies of 24 immigrants were found. 6 



52
MÜLTECİ  
ÖLÜMLERİ  
RAPORU 
2014

RAPOR NO: 6

ulaşıldı. 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Mü-
dürlüğü verilerine göre, teknede 12'si çocuk, 7'si kadın toplam 
42 göçmen ve bir kaptan bulunuyordu. Ölenlerin bir kısmının 
üzerinde can yeleği vardı. 42

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 'Zevk' adlı Türk bayraklı 
bir fiber tekne içerisinde tamamı Suriye uyruklu 9 erkek ve 3 ka-
dın, toplam 12 göçmen bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesi Hisarönü Körfezi açıklarında lastik bot 
içerisinde 22 erkek, 7 kadın ve 1 erkek çocuk olmak üzere 17 
Suriye,10 Kongo, 2 Mali, 1 Angola uyruklu toplam 30 göçmen 
gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Feneri önlerinde 33 erkek, 1 
kadın, 2 erkek çocuk ve 2 kız çocuk olmak üzere 30 Suriye, 8 Irak 
uyruklu toplam 38 göçmen bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, Kadırga Burnu önlerinde 8 Af-
ganistan, 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 9 erkek göçmenin 
bulunduğu tekneye güvenlik güçleri tarafından el konuldu.43

3.12- Aralık 2014

Dikili’den Midilli’ye geçmek isteyen göçmenlerin lastik botlarının 
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından patlatıldığı iddia edildi. 16 
göçmen Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtardı. İhbar üzerine ha-
rekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait tekne, Denizkent 
önlerinde batmış bir lastik bot içerisinde ve deniz üzerinde bir grup 
kaçağı tespit etti. Operasyon sonucunda 16 göçmen kurtarıldı. 

42 Kaçak göçmen teknesi battı. http://www.pressmedya.com/
haber/19017/bogazda-tekne-batti-10-olu.html

43 Kaçak göçmenler kurtarıldı. http://www.zaman.com.tr/gundem_sahil-
guvenlik-komutanligi-kacak-gocmenleri-kurtardi_2261373.html

Birleşmiş Milletlere 
üye olan ve 

1951 Cenevre 
Sözleşmesine taraf 

olan Avrupa ülkeleri 
başta olmak üzere 

tüm ülkeler “can 
güvenliği” sebebiyle 

kendilerine sığınan 
tüm insanlara gerekli 

kolaylığı göstermek 
zorundadırlar.
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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”

were saved alive.  According to the data obtained from the di-
rectorate general of coastal safety, there were 42 immigrants, 
including 12 children and 7 women, and a captain aboard. 
Some of the deceased had life jackets on. 42

12 immigrants, including 9 Syrian men and 3 Syrian 
women on a fibre boat called 'Zevk' were found in the off-
shore in Bodrum district in the province of Muğla.

30 immigrants, including 17 from Syria, 10 from Con-
go, 2 from Mali, 1 from Angola, 22 of whom were men, 7 
of whom were women and 1 of whom was a boy in a din-
ghy, were detained in the offshore of Hisarönü Bay in Datça 
district in Muğla.

38 immigrants, including 30 from Syria and 8 from Iraq, 
33 of whom were men, 1 of whom was woman, 2 of whom 
were boys and 2 of whom were girls, were found nearby 
Tekağaç Feneri in Didim district in the province of Aydın.

The boat trafficking 9 male immigrants, including 8 
from Afghanistan and 1 from Iran, was distrained by securi-
ty forces nearby the Cape Kadırga Burnu in Ayvacık district 
in the province of Çanakkale.43

3.12- December 2014

It was alleged that the dinghy boat that was trafficking 
immigrants in an attempt to reach the Lesbos from Dikili 
was punctured by the Greek coastal guards. 16 immigrants 

42 Illegal Immigrants' Boat Sinks. http://www.pressmedya.com/
haber/19017/bogazda-tekne-batti-10-olu.html

43 Illegal Immigrants Saved. http://www.zaman.com.tr/
gundem_sahil-guvenlik-komutanligi-kacak-gocmenleri-
kurtardi_2261373.html
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Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için Ezine sahillerine gelen Eritre 
uyruklu 34 göçmen, donmak üzereyken Jandarma ekiplerince bulundu. 44

İspanya'nın güney kıyılarında içinde 57 göçmenin bulunduğu tahmin 
edilen bir tekneden sadece 28 kişi kurtarıldı. 29 kişinin öldüğü tahmin 
ediliyor. İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Sahil Güvenlik kaynakla-
rına dayandırarak verdiği haberde, Almeria kenti kıyılarının 23 mil gü-
neydoğusunda göçmen taşıyan bir tekneye ulaşıldığı, teknedeki 17 er-
kek, 3'ü hamile 10 kadın ve 1 bebeğin kurtarıldığını belirtti. Yapılan ilk 
soruşturmada, söz konusu teknenin benzininin bitmesinden dolayı yarı 
yolda kaldığının anlaşıldığı açıklandı. 45

Mersin'de güvenlik güçleri mülteci taşıyan tekneye baskın yaptı. 6 ki-
şinin gözaltına alındığı operasyonda 1 teknede 225 mülteci bulunduğu 
anlaşıldı. Kızkalesi'nin 29 mil açığında mülteci taşıyan tekne tespit eden 
ekipler, 2 botla operasyon yaptı. Mersin'in merkez Akdeniz İlçesi'ne bağlı 
Kazanlı'dan 2 balıkçı teknesinin mültecilerle birlikte denize açıldığı ih-
barını aldı. Tekneler, Deli Burun'un 5 mil açığında yakalandı. 3 sahil gü-
venlik botuyla yapılan operasyonda 136 mültecinin bulunduğu tekneler 
kıyıya çekildi. Mültecilerin 119'u Iraklı, 240'ı Suriyeli, 1'i Lübnanlı ve 1'i 
de Filistinli olan mültecilerin birinin de hamile olduğu ortaya çıktı. 46

Kızıldeniz'de Yemen'in Taiz ili açıklarında, Afrikalı (Etiyopya) mülte-
cileri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 70 kişinin hayatını kaybet-
tiği belirtildi. 47

44 Yunanlının ölüme terkettiği http://www.milliyet.com.tr/yunanlinin-olume-terk-
ettigi-gundem-1977924 

45 İspanya'da kaçak göçmen dramı. http://www.haber7.com/guncel/
haber/1240202-ispanyada-kacak-gocmen-drami

46 Mersin'de denize açılan 361 mülteci yakalandı. http://www.zaman.com.tr/
gundem_mersinde-denize-acilan-361-multeci-yakalandi_2262749.html 

47 Kızıldeniz'de tekne faciası http://www.dunya.com/multecileri-tasiyan-tekne-
batti-70-olu-246787h.htm



55

RAPOR NO: 6

REPORT OF 
REFUGEES’ 

DEATH  
CASES

2014

were saved by the Turkish coastal guards.  Upon receiving the a report, 
the boat of the coast guard command found a group of illegal immi-
grants on a sinking dinghy and at sea nearby Denizkent . 16 immigrants 
were saved during the operation. 

34 Eritrean immigrants that reached Ezine beaches in order to go to 
the Lesbos in Greece were found by the gendarme when they were on 
the verge of freezing. 44

Only 28 out of approximately 57 immigrants were saved on a boat in 
the southern coasts in Spain. 29 immigrants are assumed dead. Accord-
ing to the news reported based on the coastal guard resources by EFE, 
an official news agency in Spain, a boat that was trafficking immigrants 
were found in 23 miles off to southeast of the Almeria coasts and 17 
men, 10 women- 3 of whom were pregnant- and 1 baby aboard were 
saved. After the very first investigation, it was observed that the boat 
stopped short due to lack of fuel. 45

Security forces in Mersin swooped in a boat that was trafficking refu-
gees. 6 were detained in an operation, and it was observed that 225 refugees 
were aboard. Having determined a boat engaged in trafficking refugees in 
29 miles off Kızkalesi, the teams of 2 boats initiated an operation. It was re-
ported tar 2 fishing boards sat sail with the refugees aboard from Kazanlı in 
Merkez Akdeniz district in the province of Mersin.  The boats were caught 
in 5 miles offshore in the Cape Deli Burun. The operation involved 3 coast 
guard boats. The boats trafficking 136 refugees came ashore. It was observed 
that 119 of the refugees were from Iraq, 240 from Syria, 1 from Lebanon, 

44 Greece Leaves them for Dead But http://www.milliyet.com.tr/yunanlinin-olume-
terk-ettigi-gundem-1977924 

45 Illegal Immigrants Tragedy in Spain. http://www.haber7.com/guncel/
haber/1240202-ispanyada-kacak-gocmen-drami
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4  SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN  
YAPILABİLECEKLER 

4.1- Göçmenlere Mültecilik Hakkı Tanınmalıdır

Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika'dan, Avrupa'ya doğru yaşanan göçle-
rin en temel sebebinin savaşlar olduğu açıktır. 2014 yılı içerisinde deniz-
ler yoluyla sığınmacı olabilmek için yolculuk yapan göçmenlerin önemli 
bir kısmını Suriyelilerin oluşturması bunu kanıtlamaktadır. 

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılı öncesinde çok az sayıda Suri-
yelinin sığınmak için aileleriyle birlikte tekne yoluyla Avrupa kıyılarına 
hareket ettiği bilinmektedir. Bu durum Ortadoğu'dan Avrupa'ya doğru 
yaşanan göçlerin temel sebebinin "can güvenliği" olduğu, "daha iyi bir 
yaşam" talebinin ise ikinci sırada geldiğini göstermektedir.

Aynı şekilde Kuzey Afrika kıyılarından Avrupa kıyılarına doğru yaşa-
nan göçlerde de Libyalıların birinci sırayı alması, ülkede yaşanan iç ça-
tışmaların bir neticesi olarak görülmelidir. Kişi başına düşen milli gelirin 
hem Muammer Kaddafi iktidarı döneminde, hem de 2011'deki halk 
devrimi sonrasında yüksek olduğu Libya'da insanların "can güvenliği" 
gerekçesiyle göç etmeye çalıştıkları açıktır.

Birleşmiş Milletlere üye olan ve 1951 Cenevre Sözleşmesine taraf olan 
Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkeler "can güvenliği" sebebiyle 
kendilerine sığınan tüm insanlara gerekli kolaylığı göstermek zorunda-
dırlar.

4.2- İnsan Kaçakçılığı Ağır Bir Şekilde Cezalandırılmalıdır

Avrupa ülkelerinin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, sığınmacılara 
mülteci statüsünün verilmesi konusundaki isteksizlikleri ve çıkardıkları 
zorluklar, göçmenlerin yasa dışı yollara tevessül etmelerini sağlamaktadır.
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and 11 from Palestine, and that one of the refugees was pregnant. 46

It was reported that 70 died as a boat trafficking African (Ethiopian) 
refugees keeled over in the offshore in Taiz province in Yemen, Red Sea. 47

4 THINGS TO DO TO SOLVE THE 
PROBLEM 

4.1- Immigrants Should Given Rights for Asylum Seeking
It s as clear as the daylight that wars are the major reason why peo-

ple 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 aforecited statement.

It is known that very few Syrians, together with their families, moved 
towards the European coasts t seek shelter in 2011 when the civil war 
broke out. This demonstrates that the major reason for immigration from 
Middle East to Europe is security of life, followed by "a better life".

Likewise, that Libyan people are on top of the list among the 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 Gadd-
afi and after the popular revolution in 2011 in Libya. Thus, it is evident 
that people attempt to migrate for reason of security of life.

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

4.2- Human Trafficking Must Be Severely Punished

46 361 Refugees Putting to Sea in Mersin Caught. http://www.zaman.com.tr/
gundem_mersinde-denize-acilan-361-multeci-yakalandi_2262749.html 

47 A Boat Disaster in Red Sea http://www.dunya.com/multecileri-tasiyan-tekne-
batti-70-olu-246787h.htm
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Göçmenlerin içinde bulunduğu bu zor durumdan istifade eden çeşitli 
suç örgütleri "insan onuruna yakışmayacak ve göçmenlerin hayatla-
rını hiçe sayan şartlardaki deniz vasıtalarıyla" insan ticareti yapmak-
tadırlar. Bu suç örgütleri bu "ticaretleri" sayesinde son derece büyük 
yasadışı paraya sahip olmaktadır. 

Göçmenlerin kendi rızalarıyla bu teknelerle seyahat etmeleri "insan 
kaçakçılarının" suçunu azaltan bir unsur olarak görülmemelidir. Çün-
kü can güvenlikleri sebebiyle kendi ülkelerinden kaçmak durumunda 
kalan göçmenlere daha iyi bir alternatif sunulmamaktadır.

TBMM 30 Ocak 2003 yılında aldığı kararla "Sınıraşan Örgütlü Suçla-
ra Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle 
Kadın Ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına Ve Cezalan-
dırılmasına İlişkin Protokol"ü imzalayarak 4804 numaralı kanunla insan 
ticaretini kesin bir dille yasaklamıştır. Buna göre “İnsan ticareti, kuvvet 
kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya diğer bir biçimde zor-
lama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma kişinin çaresizli-
ğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin 
rızasını kazanmak için o kişiye veya başkalarına kazanç veya çıkar sağlama 
yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, dev-
redilmesi, barındırılması veya teslim alınması" şeklinde tanımlanmıştır. 

Burada da ifade edildiği gibi göçmenlerin "çaresizliklerin yararlanma" 
suç olarak tanımlanmıştır. Bu kanun dikkate alınarak T.C.K. Madde 
80 de insan kaçakçılığı tanımlanmış ve cezası belirlenmiştir. "Zorla ça-
lıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya 
da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, ce-
bir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya 
kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yarar-
lanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına 
çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya 
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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, leaves the immigrants with no choice 
but attempting through illegal means.

Varied crime organisations that take advantage of the difficult situ-
ation the immigrants are in engage in human trafficking by sea under 
terms and condition that disregard the security of life and dignity 
of human beings. Crime organisations earn astonishingly great illegal 
monetary incomes through human "trafficking".

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

The Grand National Assembly of Turkey made a decision on January 
30, 2003, according to which it signed the Protocol on preventing, Stop-
ping and Punishing Human Trafficking on Women and Children in Par-
ticular, 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 accept-
ing 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 people  that have an audit mandate on others. 

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

However, in Turkey, an individual that "smuggles historical artefacts 
to another country through illegal means is sentenced to imprisonment 
up to five years to twelve years in addition to a judicial fine up to five 
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sevk eden ya da barındıran kimseye sekiz yıldan on iki yıla kadar hapis 
ve on bin güne kadar adlî para cezası verilir." 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 belirlenmiş-
tir. Bu sebeple, örgütlü bir şekilde insan hayatını hiçe sayarak "insan kaçak-
çılığı" yapan kişilere verilen cezaların arttırılması gerekmektedir.

4.3-  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 yürüterek insan ticareti mağdurlarının özel 
hayatlarını ve kimliklerini koruyacaktır. Taraf Devletler, insan ticareti 
mağdurlarının fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden iyileşmelerini sağla-
mak için önlemler alınıp uygulanmasını değerlendirecektir. Devletler, 
mağdurların anlayabilecekleri bir dilde 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 çocukların özel ihtiyaçlarını dikka-
te 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 içerme-
sini temin etmekle" yükümlü kılınmıştır.      

Bu sözleşmeye taraf olan ve göç alan devletlerden Yunanistan ve İtalya 
ile sınırları transit kullanılan Türkiye insan ticareti mağduru kişileri yu-
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thousand days". The upper limit of the punishment for historical arte-
fact smuggling and for human trafficking is defined identically. For this 
reason, punishment to people engaging in human trafficking, disre-
garding human life in an organised way should be aggravated.

4.3- A Humanely Environment Should be Provided with 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 relat-

ing to or otherwise associated with the act of human trafficking, in a 
strictly confidential manner, and protect the private life and identity of 
the victims inter alia other measures. The Contracting 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 particular consid-
ering 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 hu-
man trafficking in return for the damages they incur".      

Greece and Italy, which are among the contracting parties and migra-
tion-receiving countries and Turkey, where boundaries with the forego-
ing are used in transit are obliged to make the aforecited rights available 
to the victims of the human trafficking.  Nevertheless, the contracting 
countries treat the victims as if criminals; and the same judgmental lan-
guage is also employed by the media. "Runaways", "caught" and similar 
expressions are used for immigrants, and this only serves to hide the 
truth that they actually are the victims. The states and the media must 
drop the judgmental language.

Victims of human trafficking should be provided with a humanely 
environment, asylum seeking and refugee applications should be ren-
dered more convenient, children should be able to have access to edu-
cation and it should be ensured that all victims benefit from healthcare 
services unconditionally.
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karıda ifade edilen haklardan yararlandırmak durumundadır. 
Oysa ki, ne yazık ki, taraf ülkeler mağdurlara suçlu muamelesi 
yapmakta; bu yargılayıcı dil medyada da kendini göstermek-
tedir. Göçmenlerden "kaçaklar", "yakalandılar" gibi ifadelerle 
bahsetmek, onların mağdur oldukları gerçeğini örtmeye ya-
ramaktadır. Hem devletler hem de medya bu yargılayıcı dili 
terk etmelidir. 

İnsan ticareti mağdurlarına insanca yaşayabilecekleri or-
tamlar hazırlanmalı, sığınma ve iltica müracaatları kolaylaş-
tırılmalı, çocuklara eğitim alma imkanı sunulmalı, tüm mağ-
durların koşulsuz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaları 
sağlanmalıdır.



Göçmenlere Mültecilik Hakkı Tanınmalıdır
Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika'dan, Avrupa'ya doğru yaşanan göçlerin en temel 
sebebinin savaşlar olduğu açıktır. 2014 yılı içerisinde denizler yoluyla sığınmacı 
olabilmek için yolculuk yapan göçmenlerin önemli bir kısmını Suriyelilerin oluşturması 
bunu kanıtlamaktadır. 

Immigrants Should Given Rights for Asylum Seeking
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 aforecited statement.

İnsan Kaçakçılığı Ağır Bir Şekilde Cezalandırılmalıdır
Avrupa ülkelerinin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, sığınmacılara mülteci statüsünün 
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 vasıtalarıyla" insan ticareti 
yapmaktadırlar. Bu suç örgütleri bu "ticaretleri" sayesinde son derece büyük yasadışı 
paraya sahip olmaktadır. 

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, 
leaves the immigrants with no choice but attempting through illegal means. Varied 
crime organisations that take advantage of the difficult situation the immigrants are 
in engage in human trafficking by sea under terms and condition that disregard the 
security of life and dignity of human beings. Crime organisations earn astonishingly 
great illegal monetary incomes through human "trafficking".

Göçmenlere İnsanca Yaşayabilecekleri Ortam Sağlanmalıdır
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.

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