
DÜZENSİZ GEÇİŞLER BÜLTENİ 5 (1-31 MAY 2018) 

ÖZET: 

-Mayıs ayında acı verici bir olay yaşanmış, Çanakkale Ayvacık’tan çıkış yapılan bir düzensiz geçiş olayında 

2’si çocuk 7 Afganistanlı denizde hayatını kaybetmiştir. 

-Mayıs 2018’de Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince 3.398 kişi denizden düzensiz 

geçiş sırasında yakalanmıştır. Bu sayıda Nisan ayına göre %34’lük bir artış gözlemlenmiştir. Yakalananlar 

arasında en çok Suriyeliler bulunurken Nisan ayında olduğu gibi onları Afganistanlılar ve Orta Afrika 

Cumhuriyeti uyruğuna sahip kişiler izlemektedir. 

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

kıyıya göre dağılımlarına bakıldığında diğer aylarda olduğu gibi en çok İzmir Dikili’den çıkış yapıldığı, ikinci 

kıyının Aydın Didim olduğu görülmektedir. 

-Mayıs 2018’de Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik birimlerinin ortak operasyonları sonucunda 1.509 

kişi yakalanmıştır. Ortak müdahaleler sonucu 15, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ise 7 göçmen 

kaçakçısı yakalanmıştır. 

-Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Mayıs 2018’de deniz yoluyla düzensiz 

geçiş yaparak Yunanistan adalarına ulaşan kişi sayısı Nisan ayına göre 116 kişi (%3.8) azalarak 2.916 

olmuştur. En çok Midilli’ye ve geçen aylardan farklı olarak Sisam ya da Sakız’a değil Oniki Adalar’a 

düzensiz geçiş yapıldığı görülmüştür.  

-Uluslararası Göç Örgütü’nün yayınladığı Nisan 2018 tarihli rapora göre Nisan ayında Yunanistan’a kara 

sınırlarından toplam 3975 kişi geçiş yapmıştır. Mart ayına göre yaklaşık üç kat artış gözlemlenmektedir.  

-Aynı raporda 2018’in ilk dört ayında 103 kişinin Türkiye’den Bulgaristan’a geçiş yaptığı bilgisi yer 

almaktadır. 

-Türk Silahlı Kuvvetleri’nin günlük yayınladığı sayılara göre Mayıs 2018’de Türkiye kara sınırlarından 

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

sayısı 5.226’dır. Nisan 2018’e göre (3451) %51’lik bir artış söz konusudur. Bu kişilerin 5.112’si batı kara 

sınırlarından Yunanistan ve Bulgaristan’a karadan düzensiz geçiş sırasında yakalananlardır. 114 kişi ise 

güney, doğu ve kuzeydoğu kara sınırlarından sırasıyla, Suriye, İran, Irak ve Gürcistan’a düzensiz geçiş 

sırasında yakalanan kişilerdir.   

-TSK’nın yayınladığı sayılara göre Mayıs 2018’de Suriye, Yunanistan, Irak ve İran’dan Türkiye’ye kara 

sınırlarında düzensiz geçiş yaparken yakalananların sayısı  26.266’dır. Bu kişilerin 25.105’i güney ve doğu 

sınırlarından düzensiz geçiş sırasında yakalananlardır. Yunanistan’dan Türkiye’ye karadan düzensiz geçiş 

sırasında yakalanan kişi sayısı 1.161’dir. 

 

 



 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI VERİLERİNE GÖRE; 
 
Mayıs 2018’de 3.398 kişi denizden düzensiz geçiş yapmaya çalışırken Sahil Güvenlik Komutanlığı 
birimlerince yakalanmıştır. Bu şekilde yakalananların sayısı Nisan’da 2.534 iken Mayıs ayında 864 
kişilik (%34) artış olduğu görülmektedir. Ayrıca, denizden düzensiz geçiş sırasında Sahil Güvenlik 
Komutanlığı birimleri tarafından yakalananların sayısının Şubat 2018’den itibaren sürekli bir artış 
gösterdiğini kaydetmek önemlidir. 
 
Mayıs 2018’de Sahil Güvenlik birimlerince denizden düzensiz geçiş yaparken yakalananların beyan 
ettikleri uyruklara göre dağılımları şu şekildedir:* 
 

 
Grafik 1: Denizden düzensiz geçiş sırasında Sahil Güvenlik Birimlerince yakalananların beyan ettikleri uyruklara göre dağılımları  
*Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın günlük yayınladığı sayıların toplamıyla ay sonunda açıklanan toplam sayı farklılık arz edebilmektedir (Mayıs 
2018 için gün bazında yayınlanan sayıların toplamı 3.392 iken ay sonu verilen sayı 3.398’dir, bu grafik günlük sayıların toplamına göre 
hazırlanmıştır). 

 
Mayıs ayında Sahil Güvenlik Birimlerince yakalananların beyan ettikleri uyruklara göre dağılımına 
bakıldığında Mart ve Nisan aylarında görüldüğü gibi ilk sırada Suriyeliler ve Afganistanlılar bulunmaktadır. 
Suriyelilerin sayısında geçen aya göre bir artış söz konusuyken Afganistanlıların sayısının Nisan ayına göre 
43 kişi azalmıştır. Üçüncü sırada Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklular yer almaktadır ve bu insanların 
sayısının Nisan ayına (67) göre iki kat arttığı görülmektedir.1 Nisan ayından farklı olarak dördüncü sırada 
Pakistanlılar yerine Somalililer bulunmaktadır. Pakistanlıların sayısının oldukça düştüğü dikkat 
çekmektedir ancak bunun düzenli bir eğilim olduğunu söylemek mümkün değildir. Beşinci sırada ise 
geçen ay olduğu gibi Iraklılar bulunmaktadır, geçen aylara bakıldığında Iraklıların sayısında düzenli bir 

                                                           
1 Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki güncel duruma ilişkin kısa bir değerlendirme için Nisan 2018 Bültenine bakınız: 
http://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2018/05/D%C3%9CZENS%C4%B0Z-
GE%C3%87%C4%B0%C5%9ELER-B%C3%9CLTEN%C4%B0-4-1-30-N%C4%B0SAN-2018.pdf 
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artış ya da azalış gözlemlemek mümkün değildir. Daha önceki aylarda düzenli bir azalış ya da artış eğilimi 
göstermeyen Senegal uyrukluların sayısının Mayıs ayında Nisan ayına göre (21) yaklaşık iki kat arttığı 
görülmektedir.  
 

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

 
Yılın ilk dört ayında olduğu gibi Mayıs ayında da denizden düzensiz geçiş sırasında yakalananların çıkış 
yaptıkları kıyıya göre dağılımında ilk sırada İzmir Dikili’nin olduğu görülmektedir. Geçen aydan farklı 
olarak ikinci sırada Aydın Didim bulunmakta onu İzmir Çeşme izlemektedir. Yine denizden düzensiz geçiş 
sırasında yakalananların büyük çoğunluğunun (2.163 kişi) İzmir kıyılarından çıkış yapmak isteyenler 
olduğu görülmektedir. Önceki aylardan farklı olarak Mayıs ayında Mersin Akdeniz ve Balıkesir 
Altınoluk’tan da çıkış yapılmıştır. Bültenlerimizin önceki sayılarında da değinildiği üzere, İtalya ve Kıbrıs’a 
geçişlerde kullanılan Akdeniz rotasına dahil bir kıyı olan Mersin Silifke düzensiz geçiş olayı sayısı az 
olmakla birlikte bir seferde geçiş yapan kişi sayısının fazlalığı ve araçların ahşap tekne veya balıkçı teknesi 
olmasıyla dikkat çekicidir. Yanı sıra, diğer kıyılarda çok büyük oranda lastik botla düzensiz geçiş yapılmaya 
çalışıldığı görülürken Muğla Bodrum’dan yapılan çıkışlarda sürat teknesi, fiber tekne gibi araçlara 
rastlamak mümkündür. Denizden düzensiz çıkış sırasında yakalananların kıyıya göre dağılımındaki 
sıralamanın büyük oranda düzensiz geçiş olay sayısı sıralamasında da geçerli olduğu; İzmir Dikili’de 26, 
Aydın Didim’de 9, İzmir Çeşme’de 6, Çanakkale Ayvacık ve Balıkesir Ayvalık’ta 4 düzensiz geçiş olayının 
kayda geçirildiği görülmektedir.  
 
Mayıs ayında acı verici bir olay yaşanmış, Çanakkale Ayvacık’tan çıkış yapılan bir düzensiz geçiş olayında 
2’si çocuk 7 Afganistanlı denizde hayatını kaybetmiş, 12 kişi Sahil Güvenlik Birimlerince kurtarılmıştır.  
 
Not: Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yayınladığı verilere göre Mayıs 2018’de Jandarma, Emniyet ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı’nın ortak müdahaleleri sonucunda yakalananların sayısı Nisan ayına göre 442 kişi 
artarak 1.509 olmuştur. Ortak müdahale sonucu yakalanan kişi sayısının 2018 yılı boyunca düzenli bir 
şekilde arttığı gözlemlenmiştir. Bu müdahalelerde Mayıs ayında 15 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır. Sahil 
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BALIKESİR/Altınoluk 39 

EDİRNE/Enez 1 
 



Güvenlik Birimleri tarafından ise aralarında Lübnan, Suriye, İran ve Türkiye uyrukluların bulunduğu 7 
göçmen kaçakçısı yakalanmıştır.  
 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ (BMMYK) VERİLERİNE GÖRE; 

Mayıs 2018’de deniz yoluyla düzensiz geçiş yaparak Yunanistan adalarına ulaşan kişi sayısı Nisan ayına 

göre 116 kişi (%3.8) azalarak 2.916 olmuştur ve böylelikle, Şubat ayından itibaren artma eğiliminde 

olan denizden düzensiz geçiş yapan kişi sayısında Mayıs ayında bir düşüş kaydedilmiştir. Bu kişilerin 

vardıkları adalara göre dağılımları ise aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir:  

 

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 April 2018 and May 2018 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63494 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63922 
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 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 29 Nisan-28 Mayıs 2018 tarih aralığındaki günlük veriler esas alınarak bu ayrıştırma 
yapılmıştır. 
 

Grafiklerde görüldüğü üzere önceki aylarda olduğu gibi denizden düzensiz geçiş yapanların çoğunluğu 
Midilli’ye ulaşmışlardır. Ancak Mayıs ayında 2018’in ilk dört ayından farklı olarak ikinci ada Sakız ya da 
Samos değil, Oniki Adalar olmuştur ve Oniki Adalar’a düzensiz geçiş yapan kişi sayısı Nisan 2018’e göre iki 
kattan fazla bir artış göstermiştir. Midilli, Sakız ve Sisam’a düzensiz geçiş yapan kişi sayısında Nisan ayı 
sayılarına göre (1.828, 418 ve 555) bir azalma görülmüştür. Buna karşılık yukarıda grafikte verilen tarih 
aralığı dikkate alındığında Nisan ayına göre Leros’a geçiş yapan kişi sayısında iki kattan fazla (%161); Kos’a 
geçiş yapan kişi sayısında yaklaşık üç kat (%208) artış görülmüştür. Bunun yanı sıra Rodos’a denizden 
düzensiz geçiş yapan kişi sayısında %76 artış kaydedilirken Meis için bu sayıda küçük bir azalış olduğu 
anlaşılmıştır. Ancak, Şubat 2018’den sonra giderek artan bir grafik izlerken Mayıs’ta tekrar düşüş 
kaydedilen Midilli ve Sakız dışında adalar bazında düzensiz geçiş yapan kişi sayısında düzenli bir eğilim 
gözlemlemek mümkün değildir.  
 
BMMYK Nisan ve Mayıs Gösterge Tablosunda verilen sayılara göre, Yunanistan adalarına Mayıs 2018’de 
düzensiz geçiş yapan kişilerin uyruklara göre dağılımına bakıldığında genel eğilimin değişmediği ilk sırada  
Suriyelilerin, ikinci sırada Iraklıların ve üçüncü sırada Afganistanlıların olduğu görülmektedir. Grafiksel 
dağılım şöyledir:  
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Grafik 5: Yunanistan Adalarına düzensiz geçiş yapanların uyruklara göre dağılımları 
Kaynak: Greece Sea Arrivals Dashboard April 2018 and May 2018 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63494 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63922 

 
Yunanistan adalarına geçişte küçük oranda da olsa görülen azalma ile Sahil Güvenlik birimlerince 
denizden düzensiz geçiş sırasında yakalananların sayısındaki artış birbirini tamamlar nitelikte gelişmeler 
olarak görülebilir. Yanı sıra, 15 Mayıs 2018’de iltica prosedürünü hızlandırmayı amaçlayan, reddedilen 
başvurular için temyiz sürecini kısaltan ve sığınmacılara seyahat sınırlamaları getirilebileceğini belirten ve 
adalardaki sığınmacı sayısını azaltmayı ve Türkiye’ye sınır dışı edilen sığınmacı sayısını arttırmayı 
amaçlayan yasa Yunanistan Parlamentosu’nda kabul edilmiştir.2 Bu gelişme de söz konusu azalışta etkisi 
olan nedenlerden biri olabilir. Ayrıca, genel azalışa rağmen Oniki Adalar’a geçişlerdeki artış Midilli ve 
Sakız gibi yoğun olarak düzensiz geçiş yapılan adalarda yaşam koşullarının son derece kötü oluşu, 
yaşanan hak ihlalleri, Mayıs ayının sonunda Moira Kampında yaşanan farklı etnik gruplar arasındaki 
çatışmalar, bu kamplarda mülteci statüsü verilenlerin veya hassas durumda olanların bile anakaraya 
geçememesi gibi etmenlere bağlı olabilir.3 

 
Not: Uluslararası Göç Örgütü’nün aylık yayınladığı “Mixed Migration Flows In The Mediterranean” adlı 
raporun Nisan 20184 sayısında yer verilen 2016, 2017 ve 2018 yıllarının ilk dört ayına ilişkin Yunanistan’a 
karadan düzensiz geçiş sayıları şu şekildedir: 
 

                                                           
2 http://www.ekathimerini.com/228694/article/ekathimerini/news/greece-changes-asylum-rules-to-fight-camp-overcrowding 
3 http://www.ekathimerini.com/228940/article/ekathimerini/news/police-conduct-survey-at-vial-hotspot-on-chios 
   http://www.legalcentrelesbos.org/category/news/ 
4 s.25, http://migration.iom.int/docs/Flows_Compilation_Report_April_2018.pdf 
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Grafikten anlaşıldığı üzere Nisan 2018’de Yunanistan’a kara sınırlarından düzensiz geçiş yapan kişi sayısı 
Mart 2018’de kayda geçirilen sayının yaklaşık üç katıdır. Sayılarda Şubat 2018’den itibaren düzenli ve hızlı 
bir artış gözlemlenmektedir. Söz konusu raporun Mayıs 2018 sayısı yayınlanmadığı için burada Mayıs 
ayında Yunanistan’a karadan düzensiz geçiş yapanların sayısı verilememektedir.  
 
Aynı raporda yer alan Bulgaristan’a kara sınırından düzensiz geçişlere ilişkin 2016, 2017 ve 2018’in ilk 
dört ayını içeren veriler ise şöyledir:5 
 

 
 
Sağdaki grafikte verilen sayılar, söz konusu yıllarda Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında Bulgaristan kara 
sınırlarından ülkeye giriş ya da çıkış yaparken yakalananları içermektedir.  Grafikte görüldüğü gibi 2018’in 

                                                           
5 [a.g.y], s.33 



ilk dört ayında 415 kişi Bulgaristan kara sınırlarında yakalanmıştır ve raporda bu kişilerin ¼’ünün (103 kişi) 
Türkiye’den Bulgaristan’a düzensiz geçiş yaparken yakalananlar olduğu belirtilmektedir.  Soldaki grafik ise 
Bulgaristan’a karadan düzensiz geçiş yapmak isterken yakalananların uyruklarına göre dağılımını 
göstermektedir. Raporun Mayıs 2018 sayısı yayınlanmadığı için Mayıs ayındaki verilere ilişkin bilgilere yer 
verilememiştir.  
 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) VERİLERİNE GÖRE KARA SINIRLARINDAN DÜZENSİZ GEÇİŞ 
YAPMAK İSTERKEN YAKALANANLAR: 
 
TSK’nın günlük yayınladığı sayılara göre Mayıs 2018’de Türkiye’nin kara sınırlarından Yunanistan, 
Bulgaristan, Suriye, Irak ve İran’a düzensiz geçiş yapmak isterken yakalananların toplam sayısı 
5.226’dır. Nisan 2018’e göre (3451) %51’lik bir artış söz konusudur. TSK Hudut Birliklerince söz konusu 
kara sınırlarında Türkiye’den düzensiz çıkış sırasında yakalananların sayısının Mart ayından itibaren arttığı 
gözlemlenmektedir. Mayıs 2018’de yakalanan 5.226 kişinin 5.112’si batı kara sınırlarından Yunanistan ve 
Bulgaristan’a karadan düzensiz geçiş sırasında yakalananlardır. 114 kişi ise güney, doğu ve kuzeydoğu 
kara sınırlarından sırasıyla, Suriye, İran, Irak ve Gürcistan’a düzensiz geçiş sırasında yakalanan kişilerdir.   
Bu kişilerin geçiş yapmak 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 
 

Yılın ilk dört ayında olduğu gibi Mayıs 2018’de de kara sınırlarından en çok Yunanistan’a geçiş yapılmak 
istenmiş bu sınırda yakalanan kişi sayısı Nisan ayına göre %58 artış göstererek 4.992 olmuştur. 2018’in ilk 
üç ayında azalma eğiliminde olan Yunanistan’a karadan düzensiz geçiş sırasında yakalananların sayısı 
Mart ayından sonra Nisan ve Mayıs aylarında artan bir grafik izlemiştir. Yunanistan’a karadan düzensiz 
geçiş sırasında yakalananların sayısındaki bu artış, Nisan 2018 bültenimizde de değinilen Meriç Nehri 
üzerinden geçişlerin arttığı ve Yunanistan yetkililerinin bu konuya ilişkin son derece endişeli oldukları 
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yönündeki haberlerde de yansımasını bulmuştu.6 İnsanların Yunanistan’a düzensiz geçiş için kara 
sınırlarına yönelmesi, daha önce de değinilen deniz yoluyla düzensiz geçiş yapılan Yunanistan 
adalarındaki durumun gittikçe kötüleşmesi, Yunanistan Danıştay’ının Nisan 2018’de insanları adalara 
hapseden, hareket özgürlüğünü kısıtlayan düzenlemeyi iptal etmesinin ardından hükümetin bu 
sınırlamalara yasal dayanak sağlayan ve sınırdışıları kolaylaştıracak bir yasa tasarısını meclise getirmesi ve 
bunun mecliste kabul edilmesi gibi nedenlerden kaynaklanıyor olabilir.7 İnsanların bu gerçeklerden 
hareketle doğrudan anakaraya geçmeye yönelmiş olmaları ihtimal dahilindedir. Yanı sıra karadan 
düzensiz geçişleri önlemek için Türkiye’nin Yunanistan sınırındaki güvenliği arttırdığı rapor edilmektedir, 
sayının artmasın da bu durumun da etkisinin olması mümkündür.8 
 
Batı kara sınırlarından Bulgaristan’a düzensiz geçiş yapmak isterken yakalananların sayısında Mart 
ayından sonra Nisan ayına görülen keskin artışa karşın bu eğilimin Mayıs ayında devam etmediği,  Nisan’a 
göre az da olsa bir azalma olduğu (8 kişi) görülmektedir. 9  
 
Doğu kara sınırlarına bakıldığında, Mayıs 2018’de önceki aylarda rastlanmayan bir şekilde Türkiye-
Gürcistan kara sınırında düzensiz geçiş yapmaya çalışırken yakalanan birinin olduğu görülmektedir.  Irak’a 
geçiş yapmak isterken yakalananların sayısı Nisan ayında artış göstermişken Mayıs ayında ciddi bir azalış 
görülmektedir. İran’a düzensiz geçiş sırasında yakalananların sayısı Mart 2018’de diğer aylara göre artış 
göstermiş ancak Nisan ayında İran’a düzensiz geçiş yaparken yakalanan olmamışken Mayıs ayında 42 
kişinin yakalandığı kayda geçirilmiştir. Güney kara sınırlarında Suriye’ye düzensiz geçiş sırasında 
yakalananların sayısında Nisan ayına göre yaklaşık yarı yarıya (%48) bir azalma görülmüştür.  
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin günlük bazda yayınladığı sayılara göre Mayıs 2018’de Türkiye’nin kara 
sınırlarının bulunduğu Suriye, Irak, İran ve Yunanistan’dan toplam 26.266 kişi Hudut Birliklerince 
Türkiye’ye düzensiz geçiş yaparken yakalanmışlardır. Bu kişilerin 25.105’i güney ve doğu sınırlarından 
düzensiz geçiş sırasında yakalananlardır. Batı sınırlarında geçen aylarda olduğu gibi Mayıs’ta da 
Bulgaristan’dan Türkiye’ye geçiş yapmak isterken yakalanan olmamıştır. Bu sınırlardan, Yunanistan’dan 
Türkiye’ye karadan düzensiz geçiş sırasında yakalanan kişi sayısı 1.161’dir. Kara sınırlarından Suriye, İran, 
Irak ve Yunanistan’dan Türkiye’ye düzensiz geçiş yapmak isterken yakalananların geldikleri ülkeye göre 
dağılımı grafikteki gibidir: 
 

                                                           
6 http://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2018/05/D%C3%9CZENS%C4%B0Z-GE%C3%87%C4%B0%C5%9ELER-
B%C3%9CLTEN%C4%B0-4-1-30-N%C4%B0SAN-2018.pdf 
7 http://www.legalcentrelesbos.org/category/news/ 
8 http://www.ekathimerini.com/228838/article/ekathimerini/news/influx-via-evros-dips-as-migrants-return-to-idomeni 
9 Bulgaristan sınırına ilişkin kısa bir değerlendirme için bakınız: 
http://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2018/05/D%C3%9CZENS%C4%B0Z-GE%C3%87%C4%B0%C5%9ELER-
B%C3%9CLTEN%C4%B0-4-1-30-N%C4%B0SAN-2018.pdf 



  
Grafik 7: TSK’nın günlük olarak yayınladığı verilere göre Suriye, Yunanistan, Irak ve İran’dan Türkiye’ye kara sınırlarından geçiş yapmak isterken 
yakalananların sayısının geldikleri ülkelere göre dağılımı 
 
Suriye’ye sınırından geçiş yapmak isterken yakalananların sayısında Nisan ayında görülen artışın ardından 
Mayıs ayında Nisan’a göre 3.165 kişilik bir azalış görülmektedir. Bu durum Suriye’nin batısında 
çatışmaların geçen aylara göre görece azalmış olmasından ve Türkiye’nin İdlib bölgesinde oluşturduğu 
gözlem noktalarının tamamlanmasından kaynaklanıyor olabilir.10 İran’dan düzensiz geçiş yaparken 
yakalananların sayısında Mart ayındaki keskin yükselişten sonra Nisan ayında gözlenen azalma eğiliminin 
devam ettiği görülmektedir. Bu azalışın Türkiye’nin izlediği, politikalarla ilgili olması mümkündür. İran-
Türkiye sınırına inşa edilen duvar, Iğdır’da inşa edileceği belirtilen geçici geri gönderme merkezi ve 
Afganistanlıların charter seferleriyle toplu bir şekilde geri gönderilmeleri gibi uygulamalar bu politikaları 
örnekler niteliktedir.11 
 
Yunanistan’dan Türkiye’ye kara sınırından düzensiz geçiş yapmak isterken yakalananların sayısında da 
Nisan ayına göre 405 kişilik bir artış olduğu görülmektedir. Nisan 2018 bülteninde de değinildiği üzere bu 
durumun nedeni Almanya’nın ikincil koruma statüsündeki Suriyeliler için Mart 2018’de başlaması 
gereken aile birleşimi hakkını Mart 2018’deki yeni düzenlemeyle Ağustos’a ertelemesi ve koşulları daha 
da zorlaştırması olabilir.12 Ayrıca, mültecilerin yaşadıkları koşulların kötülüğü, maruz bırakıldıkları 
ayrımcılık ve nefret söylemi de insanları Avrupa’dan Balkan rotasını geriye doğru yeniden geçerek 
Türkiye’ye gelmelerinde etken olabilir.13 

                                                           
10 https://news.sol.org.tr/turkey-complete-construction-observation-posts-syrias-idlib-within-week-174696 
11 Bu duruma ilişkin daha detaylı bir değerlendirmeyi Nisan 2018 bültenimizde bulabilirsiniz 
    http://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2018/05/D%C3%9CZENS%C4%B0Z-GE%C3%87%C4%B0%C5%9ELER-     

B%C3%9CLTEN%C4%B0-4-1-30-N%C4%B0SAN-2018.pdf 
12 Bu konuda detaylı bilgi için bakınız: 
    http://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2018/05/D%C3%9CZENS%C4%B0Z-GE%C3%87%C4%B0%C5%9ELER-  

B%C3%9CLTEN%C4%B0-4-1-30-N%C4%B0SAN-2018.pdf 
13 https://www.bbc.com/news/av/world-europe-44240903/refugee-crisis-the-syrians-abandoning-europe?utm 
    http://www.infomigrants.net/en/post/9233/sharp-increase-in-refugee-suicides-in-hesse-germany 
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