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Uluslararası Kurtarma Komitesi Başkanı David Miliband, başta Suriyeliler olmak üzere

mültecilerin yüzde 60'ının metropollerde yaşadığını ve sadece Đstanbul'daki mültecilerin

Avrupa'ya gelen toplam mülteci sayısının üzerinde olduğunu söyledi.

Đngiltere (http://www.hurriyet.com.tr/index/ingiltere) merkezli sivil toplum örgütü

Uluslararası Kurtarma Komitesi verilerine göre Đstanbul'da yaşayan mülteci sayısı 336 bin. Bu

sayı, tüm Avrupa (http://www.hurriyet.com.tr/index/avrupa) ülkelerine giden mültecilerden

daha fazla. 

Türkiye'deki toplam mülteci sayısı ise 2,5 milyona yakın.

Bir daha Suriye'ye dönmeyi düşünmüyorlar Bir daha Suriye'ye dönmeyi düşünmüyorlar Bir daha Suriye'ye dönmeyi düşünmüyorlar Bir daha Suriye'ye dönmeyi düşünmüyorlar 

Uluslararası Kurtarma Komitesi Türkiye'de yürüttüğü çalışmalarda Đzmir ve çevresinde

yaşayan 800 aileyle mülakatlar yaptı. Araştırmadan üç sonuç öne çıkarılıyor: 

-- Türkiye'ye gelenlerin yüzde 80'i Suriyeli ya da Iraklı 

--Neredeyse tamamı mülteci. Ekonomik amaçlarla göç etmiyorlar, savaştan kaçıyorlar 

-- Büyük kısmının amacı Türkiye'ye yerleşmek değil, Avrupa ülkelerine gitmek 

Associated Press haber ajansına konuşan Miliband, konuştukları mültecilerinin çok önemli bir

kısmının bir daha Suriye'ye dönmek gibi bir niyetlerinin olmadığını, insan kaçakçılarına

gerekli ödemeleri yapabilmek için evlerini ve Suriye'deki tüm varlıklarını sattıklarını da

söyledi. 

Miliband, insan kaçakçılığının bir türlü önlenememesinin en önemli nedeninin ise Avrupa'ya

giriş için yasal yolların Suriyelilere neredeyse tamamiyle kapalı olması olduğunu vurguladı ve

"Türkiye'ye iltica başvuru merkezlerinin açılması şart. Böylece bu insanlar gitmek istedikleri

ülkeye başvurularını Türkiye'de yapabilir ve ne zaman gidebileceklerine dair somut bir yanıt

alabilirler" dedi. 

'Küresel sistem başarısız oldu''Küresel sistem başarısız oldu''Küresel sistem başarısız oldu''Küresel sistem başarısız oldu'
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(http://www.hurriyetemlak.com/konut-satilik/samsun-atakum-cumhuriyet-emlakcidan-apartman-dairesi/detay?sParam=cuHkHkUuXRRDwSgDU9Qxdw==&new=1&utm_source=grp&utm_medium=cpv&utm_campaign=hurriyet|haberdetay|xml)

Satılık Apartman Dairesi

Samsun / Atakum

4 Oda 1 Salon 215 m²
220.000 TL

(http://www.hurriyetemlak.com)

(http://www.hurriyetemlak.com/arsa-satilik/istanbul-arnavutkoy-baklali-emlakcidan-tarla/detay?sParam=pG0GsRg1wTSpiNrRNcLiOQ==&new=1&utm_source=grp&utm_medium=cpv&utm_campaign=hurriyet|haberdetay|xml)

Satılık Tarla

Đstanbul / Arnavutköy

11.000 m²
3.000.000 TL

(http://www.hurriyetemlak.com)

YORUMLAR ÖNE ÇIKANLAR (127) (58)

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/elif-

donmez_2028262)

Öne Çıkar 20 gün önce

elif dönmez (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/elif-donmez_2028262) Avrupada
kucak acmis onları bekliyorlardı. Hele ki almanya. Tamam ilk başta alkışlarla
çiçeklerle karşıladılar birde şimdi görün duyun eleştirileri. Vardıkları şehride
beğenmiyorlar bunlar. Yok çok ıssızmış canları sıkılıyormuş. Đlk başlarda tsk.
ederken isyan eder oldular birde. Tam diyorum kendime ayyy yazık gemilernen ne
eziyet çekiyorlar yazık yine mi can kaybı. Sonra bir an geliyor yine sinirleniyorum

2

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/veli-

serikli_144320)
Öne Çıkar 20 gün önce

veli serikli (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/veli-serikli_144320) Avrupa'yı
elestirecegimize bizde almayalım. Gitsinler kendi ülkesini savunsun, biraz zahmet
çeksinler. vatan öyle kolay kazanılmıyor. Bakınız kurtuluş savaşı. Oh sen sorgulama
,cehaletini yenme sonra da gelişmiş ülkelere kapak at kurtul. Rahatlığa bak.

1

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/ahmet-

dursun_1835478)

Öne Çıkar 20 gün önce

ahmet dursun (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/ahmet-dursun_1835478)
Mülteci degil , dilenci

1

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/Meric-

Bagdatlioglu_2064876)
Öne Çıkar 20 gün önce

Meric Bagdatlioglu (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Meric-
Bagdatlioglu_2064876) Türk olduğum için gurur duyuyorum. Biz bu dramatik
insanlık görevini başarıyla bitirtik. Ama avrupa ırkçı, bencil, merhamet 'siz tavrıyla
bu konuda çok başarısız kaldı. Benim görüşüm , bu büyük bir sınavdan sonra
Türkiye'nin Avrupa birliğine girmesi ve beraber yürümesi doğru olmaz , saygılarla

1

Kodadi Vatansever (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Kodadi-
Vatansever_1153185) Avrupa bizden 100 yıl ilerisini düşünüyor. Üreme
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Oktay Keleş canlı

yayında büyü bozdu

Kısmetse olur evinde

kavanoz krizi

Nutsa Buzalade'den

dünya starı performansı

Son Yorumlar
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G-20 Zirvesi'nden
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'Đhtiyacım olsa da
olmasa da alırım'
dedirten şeyler!
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Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
Gönder (/)
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