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Emniyet ve Sahil Güvenlik raporlarında insan kaçakçılarının teknolojiyi de kullanarakçıkışları belirledikleri belirtiliyor. Đzmir

ve Đstanbul’dan otobüslerle yola çıkarılan mülteci grupları hava şartlarınagöre belirli koyları nokta olarak seçiyor. Seçilen

adalar da o adalardaki bürokrasininazlığı, göçmenlere bakışa göre değişiyor. Đnsani yardım örgütlerinin de yoğunolduğu

Midilli, Avrupa’ya adım atmak içinen çok tercih edilen ada konumunda.

1 AYVACIK (MĐDĐLLĐ):1 AYVACIK (MĐDĐLLĐ):1 AYVACIK (MĐDĐLLĐ):1 AYVACIK (MĐDĐLLĐ): Geçişler kış ve Bodrum’daki güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla daha da yoğunlaştı. Midilli’ye en

yakın noktalardan olan Küçükkkuyu ve Babakale’deki çıkış koyları adeta kamp yerlerini andırıyordu. Dönem dönem

jandarma komandoları bu bölgede de temizlik çalışması yaptı. Burada güvenlik önlemi artırıldığında çıkışlar başka

noktalara kaydı.

2 AYVALIK (MĐDĐLLĐ):2 AYVALIK (MĐDĐLLĐ):2 AYVALIK (MĐDĐLLĐ):2 AYVALIK (MĐDĐLLĐ): Geçişler ekim, kasımaralık aylarında bu bölgede yoğunlaştı. Hava şartlarının, denizin, rüzgârın

şiddetine göre Dikili, Ayvalık, Ayvacık hattına insan kaçakçıları göçmenleri yönlendiriyor.

3 DĐKĐLĐ (MĐDĐLLĐ):3 DĐKĐLĐ (MĐDĐLLĐ):3 DĐKĐLĐ (MĐDĐLLĐ):3 DĐKĐLĐ (MĐDĐLLĐ): Göçmen kaçakçıları son dönemde bu bölgeden çıkışları artırdı. Son bir ayda Bademli civarından

çıkış yapan yüzlerce göçmen yakalandı. Dikili de mültecilerin en yoğun olarak gittiği Midilli Adası’na yakın noktalardan

biri.

4 MORDOĞAN-KARABURUN(SAKIZ):4 MORDOĞAN-KARABURUN(SAKIZ):4 MORDOĞAN-KARABURUN(SAKIZ):4 MORDOĞAN-KARABURUN(SAKIZ): Yaz aylarında tercih edilen bir çıkış noktası oldu. Ancak rüzgâr ve deniz şartlarına

göre kullanılmıyor.

5 FOÇA (MĐDĐLLĐ):5 FOÇA (MĐDĐLLĐ):5 FOÇA (MĐDĐLLĐ):5 FOÇA (MĐDĐLLĐ): Yazındaha çok kullanıldı. Aliağa limanının girişi olması nedeniyle, bir gemi çarpışması sonucu

meydana gelen facia (http://www.hurriyet.com.tr/index/facia) sonrası az kullanılmaya başladı.

6 ÇEŞME (SAKIZ):6 ÇEŞME (SAKIZ):6 ÇEŞME (SAKIZ):6 ÇEŞME (SAKIZ): Sakız Adası’na 4.2 mil uzaklıkta bulunan Çeşme’de adaya en yakın nokta Çiftlikköy, Pırlanta Plajı ve

Altınkum bölgeleri. Mülteciler eylül (http://www.hurriyet.com.tr/index/eylul) ayından bu yana çıkışları yoğunlaştırdı.

Bodrum’dan geçişlerin azalmasıyla en çok kullanılan yerlerden biri Çeşme oldu.

7 SEFERĐHĐSAR (SĐSAM):7 SEFERĐHĐSAR (SĐSAM):7 SEFERĐHĐSAR (SĐSAM):7 SEFERĐHĐSAR (SĐSAM): Özellikle Doğanbey kaçakçıların deniz şartlarına göre seçtiği çıkış noktası.
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(http://www.hurriyetemlak.com/konut-satilik/ankara-cankaya-bahcelievler-emlakcidan-apartman-dairesi/detay?sParam=NlWlwwMEaZDtfh9S%2eMm3uA==&new=1&utm_source=grp&utm_medium=cpv&utm_campaign=hurriyet|haberdetay|xml)

Satılık Apartman Dairesi

Ankara / Çankaya

2 Oda 1 Salon 90 m²
280.000 TL

(http://www.hurriyetemlak.com)

(http://www.hurriyetemlak.com/isyeri-kiralik/ankara-cankaya-balgat-emlakcidan-dukkan-magaza/detay?sParam=jwUw6TdDigMGq46JoRo0DA==&new=1&utm_source=grp&utm_medium=cpv&utm_campaign=hurriyet|haberdetay|xml)

Kiralık Dükkan & Mağaza

Ankara / Çankaya

2 Oda 172 m²
10.000 TL

(http://www.hurriyetemlak.com)

YORUMLAR (6)

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

/Profil

/kirsten-

owen_1806948)

Öne Çıkar 5 gün önce

kirsten owen (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/kirsten-owen_1806948) Kalıo
napsınlar

0

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

/Profil

/Deniz-

Demir_1960145)

Öne Çıkar 6 gün önce

Deniz Demir (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Deniz-Demir_1960145) Fırtına
01 iyi saçmalamişsın.

0

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

/Profil

/Firtina-

01_1129794)

Öne Çıkar 6 gün önce

Fırtına 01 (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Firtina-01_1129794) Bence asker
polis gecmelerine yardimci olsun. Kimse karismasin. Bol bol gecip gitsinler.
Yeterki gitsinler. Memlekette istemuyoruz bu ne idigü belli olmayan insanlari.
Halkta yardim etsin kacmalarina. Ben insanlari avrupaya kaciran insanlari
yardimsever kahramanlar olarak göruyorum. Bence Allah ta yardim ediyordur bu
kacakcilara sonucta iyi bi amac icin calisiyor adamlar

0

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

/Profil

/ibrahim-

altunbas_336299)

Öne Çıkar 6 gün önce

ibrahim altunbas (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/ibrahim-altunbas_336299)
Sinirlarimizdan 800 bin kisi gecti,ruhumuz duymadi ve bütün sorumlular
görevlerinin basinda ÖYLE MI?

3

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

/Profil Öne Çıkar 7 gün önce

carl altan (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/carl-altan_1260330) böyle giderse
avrupa 3 miljar evroyu dondurur,ve göcmenlerde turkiyenin basina kalir. .

2

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
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� 300 kız yeniden liseli oldu (/300-kiz-yeniden-liseli-oldu-40035590) � Yarın Okullar Tatil mi? 5 Ocak Salı Günü Tatil Olansali-yarin-okullar-tatil-mi-40035445
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