
DÜZENSİZ GEÇİŞLER BÜLTENİ 4 (1-30 NİSAN 2018) 

ÖZET: 

-Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Nisan 2018’de toplam 2.534 kişi denizden 

düzensiz geçiş yapmaya çalışırken yakalanmıştır. Bu sayının Mart ayına göre %37 (685 kişi) artış gösterdiği 

görülmektedir. Yakalananlar arasında en çok Suriyeliler bulunurken onları Afganistanlılar izlemektedir. Üçüncü 

sırada Orta Afrikalılar bulunmaktadır. 

-Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre düzensiz geçiş sırasında yakalananların sayısının çıkış yaptıkları 

kıyıya göre dağılımına bakıldığında İzmir Dikili’nin ilk sırada yer aldığı görülürken İzmir Foça’dan çıkış yapan kişi 

sayısında ciddi bir artış gözlemlenmiştir.  

-Düzensiz geçiş olayı görülme sıklığı açısından Nisan 2018’de en çok olayın İzmir Çeşme’de gerçekleştiği, ikinci 

kıyının ise Dikili olduğu görülmüştür. Nisan ayında uzun süredir düzensiz geçiş olayı gözlemlenmeyen Hatay 

Samandağ Çevlik, Çanakkale Küçükkuyu ve İstanbul Silivri de birer düzensiz geçiş olayı gerçekleşmiştir.  

-Nisan 2018’de Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik birimlerinin ortak operasyonları sonucunda 1.067 kişi 

yakalanmıştır. Ayrıca, Sahil Güvenlik tarafından dört, diğer güvenlik birimleriyle ortak olarak 17 göçmen 

kaçakçısı yakalanmıştır. 

-Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre; Nisan 2018’de Türkiye’den Yunanistan’a deniz 

yoluyla düzensiz geçiş yapan kişi sayısı Mart ayına göre 591 kişi (%24) artarak toplam 3.032 olmuştur.  Bu 

kişilerin vardıkları adaya göre dağılımına bakıldığında en çok Midilli’ye düzensiz geçiş yapıldığı görülmektedir.  

İkinci ada Mart ayından farklı olarak Sisam değil Sakız adası olmuştur. Oniki Adalar’a düzensiz geçiş yapanların 

sayısında Mart ayına göre azalma görülmektedir.  

-Nisan 2018’de Yunanistan Adalarına düzensiz geçiş yapanlar arasında en çok Suriyeliler bulunurken onları 

Iraklılar izlemektedir. Üçüncü sırada Afganistanlılar bulunmaktadır.  

-Uluslararası Göç Örgütü’nün yayınladığı Mart 2018 tarihli rapora göre Yunanistan’a kara sınırlarından Ocak’ta 

393, Şubat’ta 425 ve Mart’ta 1.327 kişi düzensiz geçiş yapmıştır. Bu kişilerin uyruklarına göre sıralamasına 

bakıldığında birinci sırada Suriyelilerin, ikinci sırada Iraklıların, üçüncü sırada ise Afganistanlıların olduğu 

görülmektedir.  

-2018’in ilk üç ayında (Ocak, Şubat ve Mart ayları) Bulgaristan’a kara sınırlarından düzensiz geçiş yapanların 

sayısı 286’dır. Bu kişiler arasında en çok Afganistanlılar bulunurken onları Suriyeliler izlemektedir. Üçüncü sırada 

ise Iraklılar bulunmaktadır.  

-Türk Silahlı Kuvvetlerinin günlük yayınladığı sayılara göre Nisan 2018’de Türkiye’nin kara sınırlarından 

Yunanistan, Bulgaristan, Suriye, Irak ve İran’a düzensiz geçiş yapmak isterken yakalananların toplam sayısı 

3451’dir. Bu sayıda Mart 2018’e göre yaklaşık %66 (1368 kişi) artış olduğu görülmüştür.  

-3451 kişinin 3286’sı batı kara sınırlarından Yunanistan ve Bulgaristan’a geçmek isteyenlerdir, geri kalan 165’i 

ise güney ve doğu kara sınırlarından Suriye ve Irak’a düzensiz geçmek isteyen kişilerdir. 

-TSK verilerine göre Nisan 2018’de Suriye, Irak, İran ve Yunanistan’dan Türkiye’ye karadan düzensiz geçiş 

yapmaya çalışırken yakalananların toplam sayısı 29.253’tür. Bu kişilerin 28.497’si doğu ve güney sınırlarından 

geçiş yapmaya çalışırken yakalananlardır ve büyük çoğunluğu Suriye’den düzensiz geçiş yapmaya çalışırken 

yakalananlardır. 

 
 



 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI VERİLERİNE GÖRE; 
 
Nisan 2018’de toplam 2.534 kişi denizden düzensiz geçiş yapmaya çalışırken Sahil Güvenlik 

Komutanlığı birimlerince yakalanmıştır. Mart 2018’de bu sayı 1849 iken Nisan ayında 685 kişilik bir 

artış (%37) olduğu görülmektedir.  

Bu kişilerin beyan ettikleri uyruklara göre dağılımları aşağıdaki grafikteki gibidir:* 

 
Grafik 1: Denizden düzensiz geçiş sırasında Sahil Güvenlik Birimlerince yakalananların beyan ettikleri uyruklara göre dağılımları 
*Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın günlük yayınladığı verilerin toplamıyla ay sonunda açıklanan toplam sayı az da olsa farklılık arz 

edebilmektedir (günlük verilerin toplamına göre 2.536 kişi yakalanmış görünmektedir ay sonu verilen sayı 2.534’tür). 

Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince yakalananların beyan ettikleri uyruklara göre dağılımına 

bakıldığında Mart 2018’de olduğu gibi ilk iki sırayı Suriye ve Afganistan uyrukların aldığı 

görülmektedir. Onları Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşları ve Pakistanlılar izlemektedir. Şubat ayında 

yakalananlar arasında hiç Afganistanlı olmamakla birlikte Ocak ve Mart 2018’deki sayılar baz 

alındığında Afganistanlıların sayısında keskin olmayan bir artış olduğu (Mart ayına göre 78 kişilik bir 

artış) görülmektedir. Ancak bu artışın doğu sınırlarından giriş yapan Afganistanlıların sayısındaki hızlı 

artışla doğrudan ilgisinin olmayabileceği düşünülmektedir. Zira Türkiye’den düzensiz çıkış sırasında 

yakalanan ve Uluslararası Göç Örgütü’nün görüştüğü Afganistanlıların uzun süredir Türkiye’de kayıtlı 

oldukları ifade edilmiştir.1  

Ocak ve Şubat aylarında geçiş yapmaya çalışırken yakalananlar arasında ikinci sırada bulunan 

Angolalıların sayısının Nisan ayında Ocak ayına göre yaklaşık 1/7 oranında azaldığı (Ocak: 238, Şubat: 

107, Mart: 50, Nisan: 32) görülmektedir. İlk iki ayda görülen yüksek sayıların nedeni Ağustos 2017’de 

gerçekleştirilen başkanlık seçimleri sürecinde ülkede arttığı belirtilen protestolar ve sivillere yönelik 

şiddet olabilir.2  Diğer Afrika ülkelerinde karşılaşılan seçim öncesi ve sonrası şiddet olaylarıyla 

kıyaslandığında daha az şiddetli ve düşük yoğunluklu olmakla birlikte kaynaklarda eski Portekiz 

                                                           
1 UNHCR Inter Sectoral Working Group İzmir, 04.05.2018 tarihli toplantı notları 
2 https://www.crisis.acleddata.com/angola-september-2017-update/ 
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sömürgesi ülkede muhaliflere yönelik baskıların arttığı ve ülkenin kimi yerlerinde karşıt siyasi 

görüşlerden insanlar arasında çıkan olaylarda iktidarda bulunan MPLA’ya (The People’s Movement 

for the Liberation of Angola/Angola’nın Kurtuluşu için Halk Hareketi) muhalif en güçlü parti olan 

UNITA’nın (The National Union for The Total Independence of Angola/ Angola’nın Tam Bağımsızlığı 

için Ulusal Birlik) bir görevlisinin öldüğü, birçok kişinin yaralandığı ve yerleşim yerlerine zarar verildiği 

ifade edilmektedir.3  Sayıdaki azalma, ülkede göreli bir istikrarın sağlandığına işaret ediyor olabilir.  

2018’in ilk dört ayındaki toplamları Angolalılar kadar yüksek olmamakla birlikte Mart ve Nisan 

aylarındaki sıralamada öne çıkan bir diğer grup Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklulardır (Ocak, Şubat, 

Mart ve Nisan aylarında Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 212 kişi Sahil Güvenlik birimlerince 

yakalanmıştır). Bunun nedeni, Müslüman Seleka silahlı grubunun 2013’te ülkenin Hristiyan başkanı 

Francois Boziza’ya karşı yaptıkları darbe sonrası 2014’te en yüksek noktasına ulaşan ve halen devam 

etmekte olan siyasal şiddet ortamı olabilir. Nitekim İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün 2017 yılındaki 

olayları ele aldığı Orta Afrika Cumhuriyeti raporunda4 belirtildiği üzere, 2016 yılında gerçekleştirilen 

seçimler sonrasında iktidara geçen Faustin-Archange Touadéra hükümetinin ülkenin başkenti 

olan Bangui’de ve çevresindeki alanlarda hakimiyeti sağlamasına ve Birleşmiş Milletler Barış Gücünün 

ülkedeki varlığına rağmen ülkenin büyük bir kısmı güvenlik ve istikrardan yoksundur ve önemli 

şehirler halen farklı silahlı grupların kontrolü altındadır. Aynı raporda, 2017 yılı Mayıs-Eylül arasında 

ülkenin güney doğusu ve kuzey batısındaki illerde toplam 249 sivilin farklı silahlı gruplarca 

öldürüldüğü belirtilmiştir. Ekim 2017’de ise 20 kişinin öldürüldüğü ifade edilmektedir. Bunların yanı 

sıra Silahlı Çatışma Bölgeleri ve Olay Verileri Projesi [The Armed Conflict Location & Event Data 

Project (ACLED)] tarafından Ocak 2018’de 20, Şubat 2018’de 22 ve Mart 2018’de 14 sivillere yönelik 

şiddet olayı kayda geçirilmiştir.5 BMMYK Eylül 2017’de 2013’te başlayan ve halen devam eden kriz 

nedeniyle bir milyonun üzerinde insanın yerinden edildiğini açıklamış; BM Barış gücü Kasım 2017’de 

ülkedeki görev süresini bir yıl daha uzatmaya ve görev gücüne 13.000 asker ve polis eklemeye karar 

vermiş; Uluslararası Kızıl Haç Örgütü Ocak 2018’deki açıklamasında ülkede durumun giderek 

kötüleştiğini ve ülke nüfusunun yarısının insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir.6  

                                                           
3 https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/angola 
4 https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/central-african-republic 
5 https://www.acleddata.com/dashboard/#140 
6 http://www.bbc.com/news/world-africa-13150044 



 
Grafik 2: Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre denizden düzensiz geçiş yaparken yakalananların sayısının çıkış yaptıkları kıyılara göre 
dağılımları 
 

Sahil Güvenlik birimlerince denizden düzensiz geçiş sırasında yakalananların sayısının çıkış yaptıkları 
kıyıya göre dağılımlarına bakıldığında, önceki aylarda da olduğu gibi ilk sırada İzmir Dikili’nin 
bulunduğu ve Ocak ve Şubat aylarında olduğu gibi onu İzmir Çeşme’nin izlediği görülmektedir. Nisan 
ayında Şubat ve Mart’tan farklı olarak İzmir Foça’dan çıkış yapmak isteyen kişi sayısında ciddi bir artış 
olduğu dikkat çekmektedir.  İl bazında bakıldığında Sahil Güvenlik birimlerince yakalananların 
%60’ının (1508) İzmir’den çıkış yapmak isteyeneler olduğu anlaşılmaktadır. Yakalanan kişi sayısının en 
çok olduğu ikinci il Aydın (267), üçüncü il ise Çanakkale’dir. Bu illeri Balıkesir ve Muğla izlemektedir.  
 
 

 
Grafik 3: Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre gerçekleşen düzensiz geçiş olaylarının kıyıya göre dağılımı 
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İZMİR/Dikili:                 471 

İZMİR/Çeşme:               467 

İZMİR/Foça:                   340 

ÇANAKKALE/Ayvacık:   224 

AYDIN/Didim:                189 

İZMİR/Menderes:         189 

BALIKESİR/Ayvalık:       151 

MUĞLA/Bodrum:          128 

İSTANBUL/Silivri:           118 

MERSİN/Silifke:                91 

AYDIN/Kuşadası:             78 

HATAY/Samandağ:          47 

İZMİR/Urla:                      41 

ÇANAKKALE/Boğaz:           2 
 

İZMİR/Çeşme 10 

İZMİR/Dikili 8 

ÇANAKKALE/Ayvacık 7 

İZMİR/Foça 6 

AYDIN/Didim 5 

MUĞLA/Bodrum 5 

İZMİR/Menderes 4 

BALIKESİR/Ayvalık 3 

AYDIN/Kuşadası 3 

MERSİN/Silifke 2 

HATAY/Samandağ 1 

İSTANBUL/Silivri 1 

İZMİR/Diğer 2 

ÇANAKKALE/Boğaz  1 
 



Nisan 2018’de, 2016 yılında düzensiz geçiş olaylarının gerçekleştiği ancak uzun süredir olay 

görülmeyen Hatay Samandağ Çevlik’te düzensiz geçiş olayı gerçekleşmiştir.  Sahil Güvenlik verilerine 

göre 2018’in ilk üç ayında herhangi bir olayın tespit edilmediği İstanbul Silivri’de de Nisan ayında 

düzensiz geçiş olayı gerçekleşmiştir.7  Çanakkale Küçükkuyu da uzun zamandır kullanılmayan ancak 

Nisan ayında tekrar düzensiz geçiş olayı gerçekleştiği görülen bir kıyıdır. Bu durumun nedeni, genel 

anlamda düzensiz geçişlerdeki artış nedeniyle önceden kullanılan rotaların tekrar kullanılmaya 

başlanması olabilir.  

Mart 2018 bültenimizde de dikkat çekildiği üzere büyük çoğunluğu İzmir sınırlarında bulunan Ege 

kıyılarında gerçekleşen düzensiz geçiş olaylarında araç olarak çok büyük oranda lastik bot kullanılırken 

olay sayısının görece az olduğu ancak İtalya’ya ve Kıbrıs Rum Kesimi’ne ulaşmak için kaçakçılarca 

tercih edilen Akdeniz kıyılarında,8 sürat teknesi ve Ro-Ro gemisi gibi daha çeşitli vasıtalar 

kullanılmaktadır. Nitekim Nisan 2018’de gerçekleşen bir düzensiz geçiş olayında Mersin Silifke’den 

İtalya’nın Trieste Limanı’na gitmek üzere yola çıkan ve içinde 79 kişinin bulunduğu belirtilen Ro-Ro 

gemisi Sahil Güvenlik birimlerince yakalanarak Aydın Kuşadası’na getirilmiştir.9 Benzer biçimde Hatay 

Samandağ Çevlik’te gerçekleşen tek olayda da sürat teknesi kullanılmıştır. Yunanistan’a deniz yoluyla 

düzensiz geçişlerde kaçakçılarca kullanılan bir diğer kıyı da İstanbul Silivri’dir ve bu kıyıdan çıkış 

yapanların bindirildikleri vasıtaların da tek seferde çok sayıda insan sığdırılabilen büyük balıkçı 

tekneleri olduğu görülmektedir.10 İzmir dışındaki Ege kıyılarında ve Marmara sınırlarındaki Balıkesir ve 

Çanakkale kıyılarında da fiber tekne ve sürat teknesi gibi vasıtalara rastlamak mümkündür.  

Not: Sahil Güvenlik Komutanlığının yayınladığı günlük yakalama sayılarına dayalı verilere göre 

Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Birimlerinin ortak gerçekleştirdiği müdahaleler sonucunda Nisan 

2018’de 1.067 kişi yakalanmıştır. Mart 2018’de bu şekilde yakalanan kişi sayısı 631’dir, Nisan ayında 

Mart ayına göre yaklaşık %70’lik bir artış olduğu görülmektedir. Ayrıca Nisan 2018’de Sahil Güvenlik 

Birimlerince 2 Suriye, 1 Pakistan ve 1 Türkiye uyruklu 4 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır; Jandarma, 

Emniyet ve Sahil Güvenlik ortak operasyonuyla yakalanan göçmen kaçakçısı sayısı ise 17’dir.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Bu olaya ilişkin Sahil Güvenlik birimlerince yakalananların hangi ülkeye düzensiz geçiş yapmak istediklerine ilişkin basında yer alan 
haberlerde bilgi bulunmamakla birlikte önceki yıllarda bu kıyıda gerçekleşen olaylara ilişkin haberlerde Yunanistan’a deniz yoluyla düzensiz 
geçiş amacıyla bu kıyıdan çıkış yapıldığına dair ifadeler bulunmaktadır. 
http://www.haberturk.com/istanbul-da-gocmen-kacakciligi-operasyonu-1762185 
8 http://www.hurriyet.com.tr/mersinde-insan-kacakciligi-suphelisi-9-kisi-ad-40793286 
9 http://www.sahilguvenlik.gov.tr/baskanliklar/genel_sekreterlik/guncel_faaliyetler/09-15%20nisan%202018.asp, 5 olayda 250 düzensiz 
göçmenin yakalandığının belirtildiği güncel faaliyet listesi. 
10 https://www.cnnturk.com/yurttan-haberler/istanbul/balikci-teknesine-kacak-gocmen-operasyonu 
  https://m.timeturk.com/istanbul-da-gocmen-kacakciligi-operasyonu/haber-808402 

http://www.sahilguvenlik.gov.tr/baskanliklar/genel_sekreterlik/guncel_faaliyetler/09-15%20nisan%202018.asp
https://www.cnnturk.com/yurttan-haberler/istanbul/balikci-teknesine-kacak-gocmen-operasyonu


BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ (BMMYK) VERİLERİNE GÖRE; 

Nisan 2018’de Türkiye’den Yunanistan’a deniz yoluyla düzensiz geçiş yapan kişi sayısı Mart ayına 

göre 591 kişi (%24) artarak toplam 3.032 olmuştur.  Bu kişilerin vardıkları adalara göre dağılımları 

şöyledir:  

 

Grafik 4: BMMYK’nın aylık yayınladığı Gösterge Tablolarından alınan verilere göre Yunanistan’a denizden düzensiz geçiş yapanların 
vardıkları adaya göre dağılımları 
Kaynak: Greece Sea Arrivals Dashboard March 2018 and April 2018 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63494 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63019 
 

 
Grafik 4.1: UNHCR http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179 linki üzerinden yayınlanan verilere göre Oniki 
Adalar’a geçiş yapanların geçtikleri adaya göre dağılımları 
*BMMYK’nın düzensiz geçişlere ilişkin günlük verileri güncelleme aralığı aylık bazda olmadığı ve aylık gösterge tablolarında Oniki Adalar’a 
düzensiz geçiş yapanlar ayrı ayrı gösterilmediği için 1-29 Nisan 2018 tarih aralığındaki günlük veriler esas alınarak bu ayrıştırma yapılmıştır.  
 
 

Grafiklerde de görüldüğü üzere Nisan ayında, geçen üç ayda olduğu gibi en çok Midilli’ye deniz 
yoluyla düzensiz geçiş yapılmıştır. Ocak, Şubat ve Mart aylarından farklı olarak ikinci en çok geçiş 
yapılan ada Sisam değil Sakız adası olmuştur. Üçüncü ada ise Sisam’dır. Oniki Adalar’a bakıldığında ise 
bahsi geçen tarih aralığında en çok Leros’a düzensiz geçiş yapılmış onu Kos adası izlemiştir. 25 Şubat-
1 Nisan tarihler arasında Leros’a geçiş yapanların sayısı 151 iken Nisan ayında bu sayıda %50 bir 
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http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179


azalma olduğu görülmektedir. Kos’a geçenlerin sayısında ise yaklaşık %25’lik azalma (25 Şubat-1 
Nisan: 233),  Rodos’a geçenlerde ise yaklaşık 6 kat bir artış (25 Şubat-1 Nisan: 4) olduğu 
görülmektedir. Meis’e geçenlerde ise Mart sayısının (25 Şubat-1 Nisan: 27) yaklaşık 2 katı artış söz 
konusudur. Yunanistan’a denizden düzensiz geçişlerde genel anlamda artış olmasına ve Midilli, Sisam 
ve Sakız gibi adalara geçişlerde düzenli bir artış gözlemlenmesine rağmen Oniki Adalar’a geçişlerde 
Mart ayına göre azalma vardır. Ancak Kos dışındaki Oniki Adalar’a düzensiz geçişlerde düzenli bir 
artma ya da azalma eğilimi olduğunu söylemek 2018’in ilk dört ayı için henüz mümkün değildir.  
 
BMMYK Mart ve Nisan 2018 Gösterge tablosunda verilen sayılara göre Nisan 2018’de Yunanistan 
adalarına geçiş yapanlar arasında en çok Suriyeliler bulunmakta, ikinci sırayı Iraklılar almaktadır. 
Üçüncü sırada ise Afganistanlılar bulunmaktadır. Bu kişilerin Nisan 2018’deki dağılımları şu şekildedir: 
 

 
Grafik 5: Yunanistan Adalarına düzensiz geçiş yapanların uyruklara göre dağılımları 
Kaynak: Greece Sea Arrivals Dashboard March 2018 and April 2018 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63494 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63019 
 

Not 1*: Yunanistan adalarına geçişlerde yukarıda da değinildiği gibi kayda değer bir artış vuku bulmuştur. Bu noktada Yunanistan 

Danıştayı’nın adalara düzensiz geçiş yapanların geçtikleri adada kalmalarını zorunlu kılan, anakaraya geçmelerini ve dolayısıyla hareket 

özgürlüklerini yok sayan Sığınma Hizmetleri Birimi Direktörlüğü’nün 7 Haziran 2017 tarihli kararını iptal etmesine değinmek anlamlı olabilir. 

17 Nisan 2018’de açıklanan kararda sığınmacılara coğrafi sınırlama getirilmesinin sığınmacıların Yunanistan coğrafyasında eşit 

dağılmalarını engellediği; diğer bölgelere kıyasla adalar üzerinden ekonomiyi ve kamu düzenini de etkileyecek biçimde önemli bir baskı 

oluşturduğu; insanların aşırı kalabalık tesislerde (kamplarda), uzun süre çok kötü yaşam koşullarında yaşamak zorunda kalmalarına neden 

olduğunu belirtilmiştir. Yüksek Mahkeme kararda ayrıca Direktörlüğün sığınmacıların hareket özgürlüğünü kısıtlama kararının hukuki 

temelde yoksun olduğunu, kararın Cenevre Sözleşmesi Madde 31 (2) uyarınca sınırlamanın gerekliliğine dayanak oluşturacak ciddi bir kamu 

yararı gerekçesi ortaya koymadığını belirtmiştir.  

*https://www.ecre.org/top-greek-court-annuls-island-restriction-for-new-asylum-seekers/ 
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Not: Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) yayınladığı “Mixed Migration Flows in Mediterranean” adlı 
veri derleme raporunun Mart 201811 sayısında 2016, 2017 ve 2018’in ilk üç ayında Yunanistan’a 
karadan düzensiz geçiş sayıları şu şekilde verilmiştir: 

 

Grafikte de görüldüğü üzere Mart 2018’de Yunanistan’a karadan düzensiz geçişlerde keskin bir artış 
görülmüş, geçişler Şubat ayına göre 3 kattan fazla artmıştır. Aynı kaynakta yer alan bilgilere göre, 
kaydedilen bütün göçmenlerin 3’te 1’ini (%37) Suriye, %27’sini Irak ve %12’sini Afganistan uyruklular 
oluşturmaktadır.  Bununla birlikte IOM’un Mayıs ayında yayınlanan basın açıklamasında12 
Yunanistan’a karadan düzensiz geçişlere ilişkin Nisan ayı sayıları verilmemiştir.  
 
“Mixed Migration Flows in Mediterranean March 2018” raporunda Bulgaristan’a ilişkin 2016, 2017 ve 
2018’in ilk üç ayında karadan düzensiz geçiş yapan kişi sayıları ve uyruklara göre dağılım şu şekilde 
sunulmuştur: 13 

 
 
Buna göre 2018 yılının ilk üç ayında Bulgaristan’a karadan toplam 286 kişi düzensiz geçiş yapmıştır. Bu 
kişilerin uyruklara göre dağılımında ise 2017 yılında olduğu gibi 2018’de de ilk sırada Afganistanlılar 
bulunmakta 2017’de Iraklıların sayısı Suriyelilerden fazlayken bu durumun 2018’de değiştiği ve ikinci 
sırayı Suriyelilerin aldığı görülmektedir. Nisan ayındaki kara sınırından geçişlere ilişkin kesin sayıları 
veren rapor henüz yayınlanmamıştır. 
 

 

                                                           
11 http://migration.iom.int/docs/Flows_Compilation_Report_March_2018.pdf , s.23 
12 https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-25338-2018-deaths-reach-628 
13 s.26 

http://migration.iom.int/docs/Flows_Compilation_Report_March_2018.pdf


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) VERİLERİNE GÖRE KARA SINIRLARINDAN DÜZENSİZ GEÇİŞ 
YAPMAK İSTERKEN YAKALANANLAR: 
 
TSK’nın günlük yayınladığı sayılara göre Nisan 2018’de Türkiye’nin kara sınırlarından Yunanistan, 
Bulgaristan, Suriye, Irak ve İran’a düzensiz geçiş yapmak isterken yakalananların toplam sayısı 
Mart 2018’e göre 1368 kişi artarak (yaklaşık %66) 3451 olmuştur. Bu kişilerin 3286’sı batı kara 
sınırlarından Yunanistan ve Bulgaristan’a geçmek isteyenlerdir, geri kalan 165’i ise güney ve doğu 
kara sınırlarından Suriye ve Irak’a düzensiz geçmek isteyen kişilerdir.  Bu kişilerin geçmek istedikleri 
ülkeye göre dağılımları şu şekildedir:  
 

 
Grafik 6: Türk Silahlı Kuvvetlerinin günlük yayınladığı sayılara göre kara sınırlarından düzensiz geçiş yapmak isterken Hudut Birliklerince 
yakalananların geçmek istedikleri ülkeye göre dağılımları 
 

Grafikte de görüldüğü üzere kara sınırlarından da en çok Yunanistan’a düzensiz geçiş yapılmak 
istenmektedir. Yunanistan’a karadan düzensiz geçiş yapmak isterken yakalananların sayısının geçen 
aylara göre arttığı ve Mart ayına göre %64’lük (1235 kişi) bir artış olduğu görülmektedir. Bu durum, 
Avrupa basınında yer alan Meriç Nehri üzerinden geçişlerin çok fazla arttığını ifade eden haberlerde 
de yansımasını bulmaktadır. The Guardian’da yer alan ve Yunanistan’ın Meriç bölgesinden düzensiz 
geçişlerdeki hızlı artış nedeniyle Türkiye sınırında güvenliği arttırdığının belirtildiği Helena Smith imzalı  
haberde BMMYK’nın Nisan ayında yaklaşık 2.900 kişinin kara sınırlarından Yunanistan’a düzensiz geçiş 
yaptığını belirttiği ve bu sayının 2017 yılındaki toplam geçişlerin yarısından fazla olduğu 
aktarılmaktadır.14 Başka bir kaynakta da Mart ayında Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a düzensiz 
geçiş yapıp sınırda yakalananların sayısının 1.658 olduğu ifade edilmektedir.15 Ayrıca konuya ilişkin 
Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Vitsas’ın “beni endişelendiren adalar değil çünkü adalarda ne 
yapmamız gerektiğini biliyoruz. Asıl endişe verici olan Meriç üzerinden gelenlerdeki devasa artış” 
dediği belirtilmektedir.16  
 
Batı kara sınırında bulunan diğer bir ülke olan Bulgaristan’a düzensiz geçiş yaparken Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı hudut birliklerince yakalananların sayısına bakıldığında geçen üç aya göre keskin bir artış 

                                                           
14 https://www.theguardian.com/world/2018/apr/29/greece-reinforces-land-border-with-turkey-to-stem-flow-of-migrants 
15http://www.ekathimerini.com/227622/article/ekathimerini/news/more-than-1650-migrants-crossed-greeces-northeastern-border-in-     

march 
16 http://www.ekathimerini.com/228018/article/ekathimerini/news/minister-drafts-action-plans-amid-fears-over-migrant-influx 
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olduğu görülmektedir. Mart ayında 70 olan bu sayı Nisan’da yaklaşık %83 artış göstererek 128 
olmuştur.  Bunun genel anlamda düzensiz geçişlerdeki artışla paralel bir eğilim olduğu söylenebilir. 
Öte yandan artış oranı fazla olmakla birlikte Bulgaristan sınırında yakalananların sayısının 
Yunanistan’a göre oldukça düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca sınırın diğer tarafına ilişkin olarak 
Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) yukarıda da değinilen haftalık yayınladığı sayılara göre 25 Mart-29 
Nisan tarihleri arasında Bulgaristan’a 163 kişi kara sınırından geçiş yapmıştır. Bunun nedeni Avrupa 
Konseyi  tarafından 19 Nisan 2018’de yayınlanan Avrupa Konseyi Göç ve Mülteciler Genel Sekreteri 
Özel temsilcisi Tomáš Boček’in gerçekleştirdiği 13-17 Kasım 2017’de Bulgaristan’a yapılan keşif 
ziyaretine ilişkin raporda belirtildiği gibi Türkiye-Bulgaristan sınırında inşa edilen ve 2017’de 
tamamlanan 242 km’lik sınır teli ile daha da kolaylaşan sıkı sınır kontrolü ve geri itmeler olabilir.17 
 
Güney ve doğu sınırlarında en çok Suriye’ye düzensiz geçiş yapmak isterken yakalananlar bulunmakta 
onları Irak’a geçmek isteyenler izlemektedir. Ocak, Şubat ve Mart aylarından farklı olarak Nisan 
2018’de İran’a düzensiz geçiş yapmak isterken yakalanan olmamıştır. Suriye’ye geçmek isteyen 
kişilerin sayısına Mart ayında keskin bir düşüş gözlenmişken (39 kişi) Nisan 2018’de bu sayıda Ocak ve 
Şubat seviyesine ulaşmasa da kayda değer bir artış (133 kişi) söz konusu olmuştur. Irak’a düzensiz 
geçiş sırasında yakalananların sayısında Mart ayına göre 2 katı bir artış olmakla birlikte bunun düzenli 
bir eğilim olup olmadığına ilişkin yorum yapmak mümkün değildir. 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin günlük yayınladığı sayılara göre Nisan 2018’de Türkiye’nin kara sınırlarının 
bulunduğu ülkelerden Türkiye’ye karadan düzensiz geçiş yaparken yakalananların toplam sayısı 
29.253’tür. Bu kişilerin 28.497’si doğu ve güney sınırlarından geçiş yapmaya çalışırken 
yakalananlardır. Bulgaristan’dan Türkiye’ye karadan geçiş yapmaya çalışan olmadığı için batı 
sınırlarından gelenlerin tümü Yunanistan kara sınırından düzensiz geçiş sırasında yakalanan kişilerdir 
ve sayıları 756’dır. Suriye, Irak, İran ve Yunanistan’dan Türkiye’ye karadan düzensiz geçiş yapmaya 
çalışırken yakalananların geldikleri ülkeye göre dağılımları grafikteki gibidir:   
 
 

 
Grafik 7: TSK’nın günlük verilerine göre Suriye, Yunanistan, Irak ve İran’dan Türkiye’ye kara sınırlarından geçiş yapmak isterken 
yakalananların sayısının geldikleri ülkelere göre dağılımı  
 

                                                           
17 Council of Europe, “Report of the fact-finding mission by Ambassador Tomáš Boček, Special Representative of the Secretary General 
on migration and refugees, to Bulgaria, 13-17 November 2017”, 19 Nisan 2018, s.3 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Türkiye'ye Kara Sınırlarından Geçiş Yapmak 
İsteyenlerin Geldikleri Ülkeye Göre Dağılımları

Nisan 2018
TSK

Suriye'den 27.880 

Yunanistan'dan  756 

İran'dan 520 

Irak'tan 97 

 



Diğer aylarda olduğu gibi Nisan ayında da doğu ve güney sınırlarından en çok geçiş Suriye’den 
olmuştur. Mart ayında Şubat ayına göre gözlenen 5000 kişilik azalışa karşın Nisan’da sayının tekrar 
artma eğilimine geçtiği görülmektedir. Suriye’den düzensiz geçiş yapmak isteyenlerin sayısı Mart 
ayına göre Nisan’da 2.653 kişi artmıştır. Artan sınır kontrollerine ve sınır duvarına rağmen bu durum 
Suriye’nin batısında halen devam eden bombardımanlar, Nisan ayında Doğu Guta’da gerçekleştirilen 
kimyasal saldırı ve Esad rejimi güçlerinin Humus ve Hama’da ele geçirdiği bölgeleri terk ederek İdlib’e 
geçen kişi sayısındaki artıştan kaynaklanıyor olabilir. Nisan 2018’de Iran’dan düzensiz geçiş sırasında 
yakalananların sayısına (520 kişi)  bakıldığında Ocak ve Şubat aylarına göre ciddi bir artış görülse de 
Mart ayına göre (1.145 kişi) %54,5 bir azalma söz konusudur.  
 
Bilindiği üzere Mart ayında İran sınırından düzensiz bir şekilde Türkiye’ye geçiş yapan Afganların 
sayısındaki büyük artış ülke gündeminde ilk sırayı almıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 25 Nisan 
tarihinde yaptığı bir konuşmada verdiği rakamlara göre 2018 yılında İran sınırından düzensiz geçiş 
yapan Afganistanlı sayısı 29 bin 899 iken bu sayı 2017 yılının tamamı için 45 bin 259’dur.18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu durumun nedenine ilişkin basına da yansıyan muhtelif yorumlar getirilmiştir. Afganistan Türkleri 
Derneği Başkanı Yaşar Yıldız’a göre, Afgan göçü yeni olmamakla birlikte düzensiz geçişlerdeki hızlı 
artışın nedeni, Türkiye-İran sınırına inşa edilen duvardır. İçişleri Bakanı Soylu tamamlandığında 144 
km olması planlanan duvarın 76 km’sinin tamamlandığını belirtmiştir.19 Yıldız havaların soğuk olması 
sebebiyle İran’da bekleyen Afganların, havaların ısınmaya birlikte Türkiye’ye geçmeye başladıklarını 
ifade etmiştir. Bir diğer değerlendirmede ise, İran’da yaşayan Afganların ekonomik sorunlar, işsizlik ve 
İran’ın kendilerini Afganistan’a geri göndereceği endişesi nedeniyle Türkiye’ye geçiş yaptıkları 

                                                           
18 http://www.milliyet.com.tr/afgan-multeciler-geri-gonderiliyor-adana-yerelhaber-2753865/ 
19https://www.refugeenewsturkey.org/single-post/2018/04/07/T%C3%BCrkiyeye-do%C4%9Fru-son-d%C3%B6nemde-giderek-artan-Afgan-
g%C3%B6%C3%A7%C3%BCn%C3%BCn-nedeni-%C4%B0ran-s%C4%B1n%C4%B1r%C4%B1na-%C3%B6r%C3%BClen-yeni-duvar-m%C4%B1 

Not 2: Afganlar Türkiye sınırlarına son derece zorlu yollardan, uzun süre yürüyerek, hayatlarını ve beden bütünlüklerini tehlikeye 

atarak ulaşmaktadırlar.  

 

 

https://www.reuters.com/article/us-turkey-afghanistan/afghans-make-long-trek-west-before-turkey-secures-border-

idUSKBN1HQ0LY 

 

 

 

 



belirtilmektedir.20  Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. 
Murat Erdoğan ise Afganistan’daki mevcut savaş, açlık ve “yorgunluk” durumunun yanı sıra söz 
konusu hızlı artışta önemli bir etkenin İran’ın ülkede yaşayan 3 milyon Afgan olmasına karşın Avrupa 
Birliği’nden Türkiye gibi bir destek almaması nedeniyle sınırları “gevşek tutması” olduğuna dikkat 
çekmektedir. 21 2018’in ilk aylarındaki yoğun Afgan geçişlerinde İran’ın rolüne ve gelenlerin büyük 
oranda İran’da yaşayanlar olduğuna işaret eden bu açıklamalara karşın İltica ve Göç Araştırma 
Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, son üç ayda (Ocak, Şubat ve Mart 2018) sınırdan geçiş yapanların 
İran’dan gelenlerden ziyade doğrudan Afganistan’dan gelen yeni göçmenler olduğu söylemektedir.22 
Bunun nedeni olarak ise The Asia Foundation’un (Asya Vakfı) 2017 yılı verilerine gönderme yaparak 
Afganistan’daki işsizliğe, ülkede fakirleşmenin artması ve insanların temel ihtiyaçlarını karşılamada 
zorluk çekmelerine dikkat çekmiştir.  
 
Bu değerlendirmelerin yanı sıra, 2018 yılında görülen doğu sınırlarından düzensiz geçiş yapan 
Afganistanlıların sayısındaki büyük artışın nedenlerinden biri, Taliban ve IŞİD saldırılarındaki artış 
olabilir. Storymaps.esri.com adlı sitede Kabul’deki büyük saldırılar ve Celalabad’daki Save The 
Children ofislerine düzenlenen IŞİD saldırısı da dahil 1 Ocak-30 Nisan 2018 tarihleri arasında Taliban 
ve IŞİD tarafından gerçekleştirilen 103 saldırı kayda geçirilmiştir.23 Bu saldırıların ülkenin tümüne 
yayıldığı görülmektedir. Ayrıca BBC tarafından 23 Ağustos-21 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 
ve 31 Ocak 2018’de yayınlanan araştırmaya göre Afganistan’ın %70’inde Taliban tehdidi mevcuttur.24 
Aynı araştırmaya göre IŞİD, görece Pakistan sınırındaki Nangarhar’da küçük bir bölgeyi kontrol 
etmekle birlikte Kabul gibi büyük şehirlerde çok sayıda insanın ölümüne yol açan büyük saldırılar 
gerçekleştirmektedir. 
 
İran’dan düzensiz geçiş yapanların sayısında Nisan ayında Mart ayına göre %54,5’lik bir azalma olduğu 
daha önce ifade edilmişti. Bu azalışın nedeni, İçişleri Bakanı Soylu’nun 25 Nisan 2018 tarihli bahsi 
geçen açıklamasında25 belirttiği gibi son süreçte 7 bin 100 Afganistanlının geri gönderilmiş ve bu 
sürecin devam edecek olması olabilir. Yanı sıra Türkiye-İran sınırına inşa edilen duvar bu azalışı 
kolaylaştıran etkenlerden olabilir. Ayrıca İçişleri Bakanının açıklamasından Türkiye’nin geri gönderme 
politikasının ileriki süreçte de devam edeceği anlaşılmaktadır. Iğdır’a 5000 kişilik geri gönderme 
merkezi inşa edilecek olması, Düziçi Geçici Barınma Merkezi’nin 4000 kişi kapasiteli geri gönderme 
merkezine dönüştürülmesi ve kapasitesinin arttırılması ve gelecek yıllarda bu merkezlerin 
kapasitelerinin 15 binin üzerine çıkarılmasının hedeflenmesi bunun göstergesidir.  Bunlara ek olarak 
ulusal basında da geniş yer bulduğu üzere Afganistanlıların charter seferleriyle, toplu bir şekilde geri 
gönderilmelerinin de bu azalmada etken olması mümkündür.26 Yanı sıra, basına da yansıyan 
valiliklerin “yol izni olmayan yabancıların” şehir dışına çıkmaları ya da belirli bir ile girmelerini 
yasaklayan ve yolcu taşıma işlemini gerçekleştiren ulaşım araç ve şirketlerine ceza öngören 
düzenlemeleri de bu durumun nedenleri arasında olabilir.27  
 

                                                           
20 https://www.haberler.com/afgan-multecilerin-turkiye-ye-gocunde-iran-in-rolu-10743670-haberi/ 
21https://www.refugeenewsturkey.org/single-post/2018/04/07/T%C3%BCrkiyeye-do%C4%9Fru-son-d%C3%B6nemde-giderek-artan-Afgan-
g%C3%B6%C3%A7%C3%BCn%C3%BCn-nedeni-%C4%B0ran-s%C4%B1n%C4%B1r%C4%B1na-%C3%B6r%C3%BClen-yeni-duvar-m%C4%B1 
22 http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-43668567 
23 https://storymaps.esri.com/stories/terrorist-attacks/ 
24 http://www.bbc.com/news/world-asia-42863116 
25 http://www.milliyet.com.tr/afgan-multeciler-geri-gonderiliyor-adana-yerelhaber-2753865/ 
26 Konuya ilgili basında yer alan haberlerden bazılarına şu linklerden ulaşabilirsiniz: 
    http://www.haber7.com/erzurum/2602783-erzurumda-778-afgan-gocmen-ulkelerine-gonderildi 
    http://grihat.com/6-bin-846-afgan-gocmen-sinir-disi-edildi/ 
    https://www.cnnturk.com/turkiye/afgan-gocmenler-ulkelerine-gonderiliyor 
27 Konuya ilişkin haberler için bakınız: 

http://hatay.gov.tr/suriye-uyruklu-yabancilar-ile-ilgili-basin-aciklamasi 
https://www.haberler.com/suriye-uyruklu-yabancilara-yol-izin-belgesi-8315155-haberi/ 
http://ilkha.com/haber/71540/yol-izin-belgesi-bulunmayan-yabancilarin-il-disina-tasinmasi-yasaklandi 
http://www.hurriyet.com.tr/yol-izin-belgesi-olmayan-yabancilara-bilet-sa-40652017 
http://www.bursa.gov.tr/yol-izin-belgesi-hakkinda-karar-duyurusu 
http://www.karamanca.net/haber/587770/karamanda-afganlilari-tasiyan-turizm-firmasina-ceza.html 
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Batı sınırlarına bakıldığında ise Yunanistan’dan Türkiye’ye karadan düzensiz geçiş yaparken 
yakalananların sayısında Ocak, Şubat ve Mart aylarında her ay aynı oranda olmamakla birlikte düzenli 
bir azalış görülürken Nisan ayında bu eğilimin değiştiği ve bu sayının Mart ayına göre 2 kat (%54) artış 
gösterdiği görülmektedir. Bu durumun nedenleri bültenin önceki sayısında da değinildiği üzere Ocak 
ve Şubat ayları dışında bu yönde haberlere rastlanmamakla birlikte geri itmeler olabilirken; Nisan 
ayında Almanya ve Türkiye basınına28 da yansıdığı üzere Almanya’nın aile birleşimine izin vermeyen 
politikası nedeniyle Suriyelilerin Balkan rotasının tersine geçerek Türkiye’ye düzensiz yollardan geri 
dönmeleri olabilir. Deutsche Welle’de yer alan 12 Nisan tarihli haberde29 Almanya’da oturma izni 
bulunan çoğunluğu Suriyeli olan mültecilerin ailelerine kavuşmak için kaçakçılara para vererek Meriç 
Nehri üzerinden Türkiye’deki geri döndükleri ifade edilmektedir.    
 
İkinci İltica Paketi olarak adlandırılan ve 17 Mart 2016’da yasalaşarak yürürlüğe giren yasal 
düzenleme Almanya’nın bu politikasının hukuki temelini oluşturmaktadır. Bu düzenlemeyle“ikincil 
koruma” [subsidiary protection] statüsü yasada yerini aldı.30 Mültecilere tanınan haklara göre çok 
daha sınırlı hakları içeren ikincil koruma statüsüne sahip kişilerin bir yıllık oturma izni alıp31 bir yıl 
sonunda tekrar oturma izinlerini yenilemeleri gerekiyor. Bu düzenlemeye göre bu statüdeki kişiler 2 
yıl oturma izniyle ülkede yaşadıktan sonra aile birleşimi hakkı elde edebiliyorlardı ve yasayla 
belirlenen süreye göre Mart 2018’den itibaren bu kişilerin haktan yararlanabilir olmaları gerekiyordu. 
Ancak yeni kurulan koalisyon hükümetinin Mart 2018’de çıkardığı yeni bir yasayla bu süre Temmuz 
2018 sonuna kadar uzatıldı.32 Bu yeni yasaya göre insani kota kapsamında [hardship cases on 
humanitarian grounds] aile birleşimlerinin yanı sıra her ay 1000 kişinin aile birleşimiyle Almanya’ya 
girişine izin verilecek. Ancak, aile birleşimi üzerine hazırlanan yeni tasarıya göre bunun sadece insani 
gerekçelerle aile birleşiminden yararlanabilecek 1000 kişi ile sınırlandırılacağı belirtiliyor.33 
 
 

                                                           
28 https://www.yenisafak.com/dunya/ailelerini-getiremeyen-suriyeli-siginmacilar-turkiyeye-donuyor-3224614 
29 http://www.dw.com/en/syrian-refugees-leaving-germany-over-family-reunification-policy/a-43358055 
30 [a.g.y] 
31 http://legal-dialogue.org/subsidiary-protection-instead-full-refugee-status-complicates-family-reunification 
32 http://www.infomigrants.net/en/post/8116/family-reunification-in-germany-what-s-next 
33 https://www.proasyl.de/news/realitaetsflucht-in-der-regierung/?utm_source=ECRE+Newsletters&utm_campaign=0d9992894e-    
EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_07&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9497afd-0d9992894e-422320997 
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