
DÜZENSİZ GEÇİŞLER BÜLTENİ 7  -  TEMMUZ 2018 
 
Özet: 
 
- Mersin Silifke’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) düzensiz geçiş yapmak üzere yola çıkılan bir düzensiz 
geçiş olayında 19 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişinin kayıp olduğu bildirilmiştir. Aynı olayda 103 kişi Sahil Güvenlik 
Komutanlığı birimlerince sağ olarak kurtarılmıştır. 
 
- Temmuz 2018’de denizden düzensiz geçiş sırasında yakalananların sayısı Temmuz 2016’dan yaklaşık 3 kat, 
Temmuz 2017’den ise yaklaşık %40 daha fazladır. 

 
 
- Temmuz 2018’de denizden düzensiz geçiş sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince yakalananların sayısı 
2.433’tür. Bu sayının Haziran 2018’de kaydedilen sayıdan %26 daha fazla olduğu görülmektedir. 

 
-Temmuz 2018’de Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince denizden düzensiz geçiş sırasında yakalananlar arasında 
Afganistanlılar ve Iraklıların sayısında artış olduğu görülmüştür. 2018’in yedi aylık döneminde en yüksek Filistinli 
sayısı Temmuz ayında kaydedilmiştir. Afrika ülkelerinden gelenlerin sayısında genel bir azalma mevcuttur. 
 
-Denizden düzensiz geçiş sırasında yakalananların çıkış yaptıkları kıyıya göre dağılımlarına bakıldığında diğer 
aylardan farklı olarak İzmir Çeşme’nin birinci sırada olduğu görülmektedir. Çanakkale Ayvacık’tan çıkış yapan kişi 
sayısında son dört aydır düzenli bir artış olduğu dikkat çekmektedir. 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz

2016 5,506 8,747 8,530 1,717 1,109 538 881

2017 756 719 1,501 1,551 1,236 1,888 1,743

2018 1,640 1,363 1,849 2,534 3,398 1,925 2,433
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-Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre Temmuz 2018’de 2.545 kişi deniz yoluyla 
Yunanistan adalarına düzensiz geçiş yapmıştır, bu sayıda Haziran ayına göre %4’lük artış görülmektedir. Geçiş 
yapanlar arasında en büyük grubu Afganistanlılar oluşturmaktadır. 
 

 
 
- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) günlük yayınladığı sayılara göre Temmuz 2018’de düzensiz çıkış yapmak isterken 
Türkiye’nin batı kara sınırlarında 5.164 kişi, doğu, güney ve kuzey doğu sınırlarında ise 33 kişi olmak üzere toplam 
5.197 kişi yakalanmıştır.  
 
- Temmuz 2018’de Türkiye’ye kara sınırlarından düzensiz giriş sırasında toplam 21.872 kişi Hudut Birliklerince 
yakalanmışlardır. Bu kişilerin 20.702’si güney, doğu ve kuzey doğu sınırlarından düzensiz geçiş sırasında 
yakalananlardır. Geri kalan 1170 kişi ise Yunanistan’dan düzensiz geçiş sırasında yakalananlardır. 
 
-Basına yansıyan farklı tarihli iki haberde yer alan bilgilere göre Temmuz 2018’de 38 kişi Bulgaristan güvenlik 
güçlerince gasp ve darp edildikten sonra Türkiye’ye geri itilmişlerdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI VERİLERİNE GÖRE; 
 
2016, 2017 ve 2018 yıllarında ilgili aylık dönemde (Ocak-Temmuz) Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince 
yakalananların sayıları ve aylara göre dağılımları şöyledir: 
 

 
 
Grafik 1: Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre denizden düzensiz geçiş sırasında yakalananların sayısının 2016, 2017 ve 2018 yıllarının ilk altı 
ayına göre dağılımları 
http://www.sahilguvenlik.gov.tr/baskanliklar/harekat/faaliyet_istatistikleri/duzensiz_goc_istatistikleri.html 

 
Grafikte verilen sayılara bakıldığında Temmuz 2018’de denizden düzensiz geçiş sırasında yakalananların 
sayısının Temmuz 2016’dan yaklaşık 3 kat, Temmuz 2017’den ise yaklaşık %40 daha fazla olduğu 
görülmektedir.  
 
2018 yılı içerisinde Ocak-Temmuz 2018 periyodunda yakalananların aylara göre dağılımı ayrıca aşağıdaki 
grafikte görülebilir: 

 
Şekil 1: Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın verilerine göre 2018’de yedi aylık dönemde denizden düzensiz geçiş sırasında yakalananların sayısının 
aylara göre dağılımı 
http://www.sahilguvenlik.gov.tr/baskanliklar/harekat/faaliyet_istatistikleri/duzensiz_goc_istatistikleri.html 
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Temmuz 2018’de denizden düzensiz geçiş sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince 

yakalananların sayısı 2.433’tür. Bu sayıda Haziran 2018’e göre %26’lık bir artış görülmektedir. Şubat 

2018’den itibaren görülen yükselme eğiliminde Haziran ayındaki düşüşün ardından sayının tekrar 

yükseldiği anlaşılmaktadır. 

Sahil Güvenlik Birimlerince Temmuz 2018’de yakalanan bu kişilerin beyan ettikleri uyruklarına göre 

dağılımları aşağıdaki grafikteki gibidir: 

 

Grafik 2: Denizden düzensiz geçiş sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince yakalananların beyan ettikleri uyruklara göre dağılımları 
*Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Temmuz 2018 için verilen toplam sayı 2433’tür, bu grafik günlük yayınlanan çizelgelerdeki sayılara dayalı 
olarak, 2436 kişi esas alınarak hazırlanmıştır. 
 

Daha önceki aylarda olduğu gibi denizden düzensiz geçiş sırasında yakalananlar arasında en büyük grubu 
Suriyeliler oluşturmaktadır. Haziran ayında ikinci sırayı Orta Afrikalılar alırken bu kez ikinci büyük grup 
Nisan ve Mayıs aylarında olduğu gibi Afganistanlılar olmuştur. Afganistanlıların sayısındaki artış Temmuz 
ayında da sürmüştür. Iraklıların sayısında Haziran ayına göre 3 kattan fazla bir artış görülmüş ve bu grup 
üçüncü sırayı almıştır. Temmuz ayında 2018’de ilk defa Filistinlilerin sayısında bu denli bir artış 
görülmüştür ve dördüncü büyük grubu Filistinliler oluşturmuştur. Afrika ülkelerinden gelenler bütün bir 
grup olarak ele alındığında da sayılarında genel bir azalma olduğu görülmektedir.  
 
Denizden düzensiz geçiş sırasında yakalananlar arasında Filistinlilerin sayısındaki söz konusu büyük artışın 
son aylarda önemli bir gündem oluşturan Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail’in uyguladığı şiddet ve 
acımasız saldırılar ve Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı’nın  (UNRWA), 
Amerika Birleşik Devletleri’nin sağladığı fonlarda %80 oranında kesintiye gitmesi nedeniyle, Gazze’deki 
operasyonlarını kısıtlama kararı alması sonucu Ajans’ta çalışan birçok kişinin işsiz kalacak olması ve 
Ajans’ın yardımlarına bağlı olan birçok Filistinlinin oldukça zor durumda kalacak olmasından 
kaynaklanmış olması ihtimal dahilindedir.1 
 

                                                           
1 https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-how-turkey-has-become-the-palestinian-promised-land-1.6263505 
   https://www.aljazeera.com/news/2018/07/180729105810213.html 
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Uluslararası Göç Örgütü’nün en tehlikeli rota olarak nitelediği Libya-İtalya rotasını2 da içeren Afrika’dan 
Avrupa’ya geçişlerde kullanılan Orta Akdeniz rotasında varış ülkeleri olan İtalya ve Malta’nın benimsediği 
(Balkan rotası üzerinde bulunan ülkelerde de yaygın olarak uygulamaya konulan) mülteci karşıtı 
politikalar sonucu bu ülkelerin mültecileri taşıyan gemilerin kıyıya yanaşmasına izin vermemeleri son 
aylarda dünya gündeminde önemli bir yer tutmuştur. Bununla birlikte İspanya’nın mültecilere karşı daha 
ılımlı bir politika izlediği dikkat çekmektedir. Nitekim, Uluslararası Göç Örgütü İspanya’nın 2018’de öne 
çıkan varış ülkesi olduğunu, yıl boyunca kaydedilen düzensiz geçişlerin %42’sinin İspanya’ya yapıldığını ve 
Temmuz 2018’de İspanya’ya düzensiz geçiş yapan kişi sayısının İtalya’nın beş katı olduğunu 
belirtmektedir.3 Dolayısıyla Türkiye’den Avrupa’ya denizden düzensiz geçiş sırasında yakalananlar 
arasında Afrika ülkelerinden gelenlerin sayısında görülen azalışta bu gelişmenin etkisi olabilir. Ancak bu 
durumun genel bir eğilim olduğunu söylemek mümkün değildir.  
 
Temmuz 2018’de Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince yakalananların çıkış yaptıkları kıyıya göre 
dağılımları şu şekildedir:  
 

 
 
Grafik 3: Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Sahil Güvenlik Birimlerine düzensiz geçiş sırasında yakalananların çıkış yaptıkları kıyıya göre 

dağılımları  

                                                           
2 https://www.aksam.com.tr/dunya/bm-libya--e2-80-italya-rotasi-en-tehlikeli-goc-yolu-konumunda/haber-759011 
3 https://reliefweb.int/topics/refugeesmigrants-emergency-europe 
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Şekil 2: Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre denizden düzensiz geçiş sırasında yakalananların ve kurtarılanların Ege kıyılarına göre 

dağılımları, Uluslararası Göç Örgütü (IOM). 

Denizden düzensiz geçiş sırasında yakalananların kıyıya göre dağılımda Temmuz 2018’de diğer aylardan 

görece farklı bir kıyı sıralaması olduğu dikkat çekmektedir. Önceki altı aydan farklı olarak İzmir Dikili’nin 

birinci sırada değil dördüncü sırada yer aldığı, İzmir Çeşme’nin diğer aylarda ikinci ya da üçüncü 

sıradayken bu ay birinci sırada olduğu buna karşılık Nisan 2018’den itibaren Çanakkale Ayvacık’tan çıkış 

yapan kişi sayısının düzenli olarak arttığı ve Temmuz’da bu kıyının ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. 

Yine Temmuz 2018’de önceki aylardan farklı olarak Kuşadası’ndan çıkış yapan kişi sayısında ciddi bir artış 

olduğu ve Kuşadası’nın sıralamada üçüncü kıyı olduğu dikkat çekmektedir. Temmuz 2018’de göze çarpan 

diğer bir olay, Edirne Enez Sultaniçe’den çıkış yapılan, 59 kişinin yakalandığı bir düzensiz geçiş olayının 

gerçekleşmiş olmasıdır. Daha önceki yıllarda basına da yansıyan ve bazılarında hayatını kaybedenlerin  

olduğu düzensiz geçiş olaylarının gerçekleştiği bu kıyıdan çıkış yapanların geçiş yapmak istedikleri yerin 

Sultaniçe’nin karşısına denk gelen Samothraki (Semadirek) adası olması muhtemeldir.4 Diğer aylarda 

gerçekleşen olaylara benzer şekilde Muğla Bodrum ve Fethiye, Balıkesir Ayvalık ve Edirne Enez Sultaniçe 

kıyılarında çıkış yapılan olaylarda gulet, fiber tekne gibi farklı araçlar kullanılırken diğer kıyılarda lastik 

botların kullanıldığı görülmüştür. Düzensiz geçiş olay sayılarının yakalanan kişilerin kıyılara göre 

dağılımlarıyla büyük oranda paralel olduğu en çok olayın İzmir Çeşme’de (13 olay) gerçekleştiği, ikinci ve 

üçüncü kıyılar olan Çanakkale Ayvacık ve Aydın Kuşadası’nda 11’er olayın, önceki aylarda en çok olay 

sayısının görüldüğü İzmir Dikili’de ise Temmuz 2018’de 6 düzensiz geçiş olayının kaydedildiği 

görülmüştür.  

                                                           
4 http://www.milliyet.com.tr/enez-aciklarinda-gocmen-operasyonu-edirne-yerelhaber-767291/ 
  http://www.edirnehaber.org/haber/15885/saros-korfezinde-gocmen-faciasi.html 
  https://www.cnnturk.com/turkiye/luks-yatta-68-gocmen-yakalandi 

http://www.milliyet.com.tr/enez-aciklarinda-gocmen-operasyonu-edirne-yerelhaber-767291/
http://www.edirnehaber.org/haber/15885/saros-korfezinde-gocmen-faciasi.html


Mersin Silifke’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) düzensiz geçiş yapmak üzere yola çıkılan ve 

18 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen bir düzensiz geçiş olayında 150 kişilik grubun yardım çağrısı 

sonucunda KKTC’nin yaklaşık 30km açıklarında bulunan kişilerden Suriye uyruklu 103’ü Sahil Güvenlik 

Komutanlığı birimlerince sağ olarak kurtarışmış, 19 kişinin cansız bedenine ulaşılmış ve 25 kişinin ise kayıp 

olduğu belirtilmiştir.5 

Not: Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Temmuz 2018’de Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığı’nın ortak müdahaleleri sonucunda 384 kişi yakalanmıştır. Bu sayıda Haziran 2018’e göre 

yaklaşık %36, Mayıs 2018’e göre ise %74,5 oranında azalma kaydedilmiştir. Temmuz 2018’de söz konusu 

ortak müdahaleler sonucunda 2 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır. Aralarında Ukrayna, Türkiye ve 

Afganistan uyrukluların bulunduğu 9 organizatör ise Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince 

yakalanmıştır.  

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ (BMMYK) VERİLERİNE GÖRE; 

Temmuz 2018’de 2.545 kişi deniz yoluyla Yunanistan adalarına düzensiz geçiş yapmıştır.6 Haziran 

2018’de 2.439 olarak kaydedilen bu sayıda Temmuz ayında %4’lük bir artış olduğu görülmektedir. 

Ayrıca, Yunanistan adalarına düzensiz geçiş yapanların sayısında Nisan 2018’den sonra görülen azalma 

eğiliminin, yüksek bir oranda değişiklik olmamakla birlikte, tekrar yükselişe geçtiği anlaşılmaktadır. 

2018 boyunca ve önceki yıllarda denizden düzensiz olarak Yunanistan adalarına geçenlerin sayısının 

aylara göre dağılımı ise şu şekildedir: 

 

Şekil 3: 2018, 2017 ve 2016’da denizden Yunanistan’a düzensiz geçiş sayılarının aylara göre dağılımına ilişkin BMMYK verileri. 
Kaynak: Greece Sea Arrivals Dashboard, July 2018 (Yunanistan’a Denizden Geçişler Gösterge Tablosu, Temmuz 2018) 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/65159 

                                                           
5 http://www.sahilguvenlik.gov.tr/haberdetay/2018/07Temmuz/18temmuztasucu.pdf 
6 UNHCR Greece Sea Arrivals Dashboard- July 2018 
   https://data2.unhcr.org/en/documents/details/65159 

   
   

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/65159


BMMYK Haziran ve Temmuz 2018 Gösterge Tablolarında verilen sayılara göre Yunanistan Adalarına 
düzensiz geçiş yapanların uyruklarına göre dağılımlarına bakıldığında Haziran ayında olduğu gibi ilk sırada 
Afganistanlıların bulunduğu görülmektedir. İkinci sırada Suriyeliler üçüncü sırada ise Iraklılar 
bulunmaktadır. Grafiksel dağılım şu şekildedir: 

 

Grafik 4: Yunanistan Adalarına düzensiz geçiş yapanların uyruklara göre dağılımları 
Kaynak: Greece Sea Arrivals Dashboards June2018 and July 2018 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/65159 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/64636 
 

Bu kişilerin düzensiz geçiş yaptıkları adalara göre dağılımları ise şöyledir: 

 

Grafik 5: BMMYK’nın aylık yayınladığı Gösterge Tablolarından alınan verilere göre Yunanistan’a denizden düzensiz geçiş yapanların vardıkları 
adaya göre dağılımları  
Kaynak: Greece Sea Arrivals Dashboards June2018 and July 2018 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/65159 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/64636 
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Grafikte de görüldüğü üzere önceki aylarda olduğu gibi en çok Midilli’ye geçiş yapıldığı görülmektedir. 
İkinci ada ise Sakız olmuştur. Temmuz 2018 Gösterge Tablosunda 2018 yılı içerisinde Midilli’ye geçenler 
arasında en yüksek sayıda olanlar Afganistanlılarken Sakız’a en çok Suriyelilerin düzensiz geçiş yaptığı 
belirtilmektedir.  
 
Not: Uluslararası Göç Örgütü’nün “Mixed Migration Flow in The Mediterranean” başlıklı raporunun 
Haziran 20187 sayısında Türkiye’den Yunanistan’a karadan düzensiz geçişlere ilişkin olarak 2016, 2017 ve 
2018’in ilk altı ayı için kişi sayılarının aylara göre dağılımı şu şekilde verilmiştir: 

 
Şekil 4: Uluslararası Göç Örgütü: 2016, 2017 ve 2018’in ilk yarısında Türkiye’den Yunanistan’a karadan düzensiz geçiş yapanların aylara göre 
dağılımları 

 
Raporda Türkiye’den Yunanistan’a karadan düzensiz geçiş yapan kişi sayısının toplam sayının (deniz ve 
kara) %41’ini oluşturduğu ve 2018’in ilk yarısında karadan düzensiz geçiş yapan kişi sayısının 2015’ten bu 
yana söz konusu periyod için kaydedilen en yüksek sayı olduğu belirtilmektedir.8 
 
Söz konusu raporda Bulgaristan’a ilişkin olarak ise 2018 yılında Ocak-Haziran döneminde Bulgaristan 
yetkililerince 589 düzensiz göçmenin yakalandığı, bu kişilerin dörtte birinin Türkiye sınırından 
Bulgaristan’a karadan düzensiz giriş sırasında yakalanan olduğu ifade edilmektedir.9 Bulgaristan’a ilişkin 
raporda yer verilen grafikler şöyledir: 
 

                                                           
7 http://migration.iom.int/docs/Flows_Compilation_Report_June_2018.pdf, s.19 
8 A.g.y. 
9 A.g.y., s. 24 

http://migration.iom.int/docs/Flows_Compilation_Report_June_2018.pdf


 
Şekil 5: Uluslararası Göç Örgütü: Bulgaristan’da ve Bulgaristan’a düzensiz giriş ve çıkış sırasında yakalananların Ocak-Haziran periyodunda yıllara 
göre ve uyruklara göre dağılımları 

 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) VERİLERİNE GÖRE KARA SINIRLARINDAN DÜZENSİZ GEÇİŞ 
YAPMAK İSTERKEN YAKALANANLAR: 
 
TSK’nın günlük yayınladığı sayılara göre Temmuz 2018’de Türkiye’nin kara sınırlarından Yunanistan, 
Bulgaristan, Suriye, Irak, İran ve Gürcistan’a düzensiz geçiş yapmak isterken yakalananların toplam 
sayısı 5.197’dır. Bu kişilerin 5.164’ü batı kara sınırlarından düzensiz çıkış sırasında yakalananlardır, 
33’ü ise doğu, güney ve kuzey doğu sınırlarında yakalanan kişilerdir. Batı sınırlarından çıkış yapmak 
isteyenlerin sayısında Haziran ayına göre %64’lük bir artış söz konusudur. Güney ve doğu sınırlarından 
çıkış yapmak isteyenlerin sayısının ise Haziran’a göre 10 kişi arttığı görülmektedir. 
 
Söz konusu sınırlarda Hudut Birliklerince yakalananların düzensiz geçiş yapmak istedikleri ülkeye göre 
dağılımları şöyledir:  

 
Grafik 6: TSK’nın günlük yayınladığı sayılara göre Türkiye’den batı, güney ve doğu sınırlarından düzensiz çıkış sırasında yakalananların geçiş 
yapmak istedikleri ülkelere göre dağılımları   
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Batı kara sınırlarından Yunanistan’a düzensiz geçiş yapmak isterken yakalananların sayısında Haziran 
ayına göre (3098) %58’lik bir artış görülmüştür. Yunanistan’a karadan düzensiz geçiş sırasında 
yakalananların sayısında Mart ayında kayda değer bir düşüş gözlenmiş ardından tekrar bir artma eğilimin 
olduğu görülmüş Haziran’da Mayıs ayına göre yaklaşık %38’lik bir azalma gerçekleşmiştir. Temmuz ayında 
bu sayının tekrar arttığı gözlemlenmektedir. Bu durum daha önceki bültenlerde de değinilen adalardaki 
koşulların kötülüğü nedeniyle insanların karadan Yunanistan anakarasına geçişi tercih etmeleri gibi bir 
nedenden kaynaklanıyor olabilir. 10 Temmuz 2018’de Bulgaristan kara sınırında yakalananların sayısı ise 
2018 yılı içerisinde kaydedilen en yüksek sayıdır. Bu sayının Temmuz’a kadar kaydedilen en yüksek sayı 
olan Nisan sayısından (128) yaklaşık iki kat Haziran sayısından (49) ise yaklaşık beş kat daha fazla olduğu 
görülmektedir. 
 
Doğu kara sınırlarından düzensiz çıkış yapmak isterken yakalananların sayısı Haziran ayında olduğu gibi 
düşük düzeylerde olmayı sürdürmüştür. Suriye’ye düzensiz geçiş yapmak isteyenlerin sayısında Mart 
ayında keskin bir düşüş görülmüş, bu sayı Nisan’da tekrar yükselmiş sonrasında tekrar önemli ölçüce bir 
azalma gözlemlenmiştir. Haziran ayında 2018 yılı içerisindeki en düşük sayı kaydedilmiştir. Diğer doğu 
sınırlarında ise en düşük sayı Temmuz ayında görülmüştür. Sayılar oldukça düşük olmakla birlikte 2018’de 
ilk kez Mayıs ve Haziran aylarında Gürcistan’a karadan düzensiz geçiş sırasında yakalananlar olmuşken 
Temmuz ayında da 1 kişinin bu sınırda yakalandığı anlaşılmaktadır.  
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin günlük bazda yayınladığı sayılara göre Temmuz 2018’de Türkiye’nin kara 
sınırlarının bulunduğu Suriye, Irak, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Yunanistan’dan toplam 21.872 kişi 
Hudut Birliklerince Türkiye’ye düzensiz geçiş yaparken yakalanmışlardır. Bu kişilerin 20.702’si güney, 
doğu ve kuzey doğu sınırlarından düzensiz geçiş sırasında yakalananlardır. Geri kalan 1170 kişi ise 
Yunanistan’dan Türkiye’ye karadan düzensiz giriş sırasında yakalanan kişilerdir. Temmuz ayında karadan 
düzensiz giriş sırasında yakalanan bu kişilerin geldikleri ülkelere göre dağılımları şu şekildedir: 
 

 
 
Grafik 7: TSK’nın günlük yayınladığı sayılara göre güney, doğu ve batı sınırlarından Türkiye’ye düzensiz giriş sırasında yakalananların geçiş 
yapmak istedikleri ülkelere göre dağılımları   

                                                           
10 Kısa bir değerlendirme için bkz. 
 http://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2018/07/D%C3%9CZENS%C4%B0Z-GE%C3%87%C4%B0%C5%9ELER-B%C3%9CLTEN%C4%B0-5-
1-31-   MAYIS-2018.pdf 
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Temmuz 2018’de Güney ve doğu sınırlarında Suriye’den Türkiye’ye düzensiz giriş yapmak isteyenlerin 
sayısının Haziran 2018’e göre yaklaşık %70’lik bir artış görülmektedir. Bu sayıda Nisan ayından itibaren 
(Haziran ayında daha keskin bir azalma kaydedilmiştir) görülen düşüş eğiliminin tekrar yükselişe geçtiği 
dikkat çekmektedir. Bu artışta özellikle Suriye rejim güçlerinin halihazırda 3 milyon kişinin yaşadığı 
belirtilen İdlib’e saldırı hazırlıkları yapıyor olmasının etkisi olması muhtemeldir.11 Yanı sıra Temmuz ayı 
içerisinde insanların rejim güçlerinin eline geçen yerlerden İdlib’e zorunlu olarak tahliye edilmeleri de söz 
konusu artışı tetikleyen unsurlardan biri olabilir.12 Yanı sıra bahar aylarında yüksek sayılarda 
Afganistanlının sınırlardan geçişiyle paralel olarak Mart ayında en yüksek noktasına ulaşan İran’dan 
Türkiye’ye düzensiz geçiş sırasında yakalananların sayısında uygulanan politikaların da etkisinin olması 
muhtemel bir şekilde Nisan’dan itibaren düşüş eğilimi görülmüştü ancak Temmuz ayında bu eğilimin 
değiştiği, İran’dan Türkiye’ye düzensiz giriş sırasında yakalananların sayısının Haziran ayına göre 2,5 
kattan fazla arttığı gözlemlenmiştir. Bu artışta son aylarda İran’da artmakta olan ekonomik istikrarsızlık 
nedeniyle ülkeyi terk etmeyi düşünen aralarında Afganistanlıların da bulunduğu insanların olması ve 
protestolara katılanlara yönelik hükümetin tutumu etken olabilir.13 Bunlara ek olarak Afganistan’da sona 
eren ateşkesin ardından barış görüşmelerinin sürdüğüne dair haberlerin olmasına rağmen Taliban’ın 
saldırılarının yeniden artması ve Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu’nun (UNAWA) raporunda 
belirtildiği üzere 2018’in ilk yarısında Afganistan’da sivil ölümlerinin rekor seviyeye ulaşması da İran 
sınırında Türkiye’ye düzensiz girişlerdeki artışa neden olan etmenlerden biri olabilir.14 
 

Yunanistan’dan Türkiye’ye kara sınırından düzensiz geçiş sırasında yakalananların sayısında Haziran 
ayında görülen düşüşten sonra Temmuz ayında Haziran’a göre yaklaşık iki kat artış olduğu görülmektedir.  
Bültenin daha önceki sayılarında da değinildiği ve uluslararası basında da yer aldığı gibi Almanya’nın aile 
birleşimine kısıtlamalar getirmesi gibi Avrupa’daki artan mülteci karşıtı politikalar nedeniyle insanlar 
merkez Avrupa ülkelerine düzensiz geçiş rotasını yeniden geriye doğru geçerek Türkiye’ye karadan 
düzensiz geçiş yapma eğilimi gösteriyor olabilirler.15  
 
2018 yılında ilk kez Haziran ayında 14 kişinin Bulgaristan’dan Türkiye’ye kara sınırlarından düzensiz geçiş 
yapmak isterken yakalandığı kayda geçirilmişti. Ancak, Temmuz ayında Bulgaristan’dan Türkiye’ye geçiş 
sırasında yakalanan olmamıştır. Bununla birlikte Temmuz 2018’de farklı olaylar olduğu düşünülen iki 
geri itme vakası basına yansımıştır. 11 Temmuz 2018 tarihli haberde Kırklareli’nden Bulgaristan’a 
düzensiz geçiş yapan Pakistan uyruklu 5 kişinin Bulgar polisince değerli eşyaları gasp edilip Türkiye’ye 
geri itildikleri bildirilirken 26 Temmuz tarihli diğer haberde aynı rotayı izleyen ve Kırklareli’nin farklı 
köylerinde yakalanan, 22 Pakistan, 7 Irak ve 4 Afganistan uyruklu toplam 33 kişinin yine Bulgar 
polisince değerli eşyaları ve paraları alındıktan ve darp edildikten sonra Türkiye’ye geri itildikleri 
belirtilmiştir.16 
 

                                                           
11 https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201807121034263054-idlib-suriye-savas-son-verecek/ 
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201807271034494936-suriye-ordusu-idlibi-kurtarmaya-hazirlaniyor/ 
12 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriyenin-guneyinden-zorunlu-tahliyeler-suruyor/1211160 
13 https://www.timeturk.com/iran-da-doviz-kurundaki-artisin-afgan-multecilere-etkisi/haber-935584 
    https://www.aljazeera.com/news/2018/07/anti-government-protesters-injured-irans-khuzestan-180702190117872.html 
    https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/irandaki-gosteriler-ve-muhtemel-sonuclari/1198615 
14 http://tr.euronews.com/2018/07/15/bm-raporu-2018-in-ilk-yarisi-afgan-siviller-icin-en-kanli-donem-oldu 
    https://news.un.org/en/story/2018/07/1014762 
15 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 
16 https://www.haberturk.com/kirklareli-haberleri/62112667-bulgaristana-yasa-disi-gectiler-paralarindan-olup-donduler 
    http://www.trakyagazetesi.com.tr/genel/avrupa-hayalinden-dayakla-uyandilar-h17082.html 
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Türk Silahlı Kuvvetleri verilerine göre kara sınırlarında yakalananlar bu şekilde iken İçişleri Bakanlığı Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan, yakalanan düzensiz göçmenlere ilişkin Temmuz 2018  
verilerini de içeren istatistikler ise şöyledir: 
 

 



 
Şekil 6: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmenlere ilişkin grafikler 
http://www.goc.gov.tr/icerik6/duzensiz-goc_363_378_4710_icerik 

 
 
 
 
 
 
 


