
DÜZENSİZ GEÇİŞLER BÜLTENİ 12- ARALIK 2018 

ÖZET: 

-Aralık 2018’de 2.580 kişi Sahil Güvenlik Birimlerince denizden düzensiz geçiş sırasında yakalanmış/kurtarılmıştır. Bu sayı Kasım 

ayında kaydedilen sayının yaklaşık 2 katıdır. 

-Aralık 2018’de Sahil Güvenlik Birimlerince yakalanan/kurtarılan kişiler arasında en büyük grubu Ağustos ayından itibaren olduğu 

gibi Afganistanlılar oluşturmaktadır. Diğer aylardan farklı olarak ikinci büyük grup Suriyeliler değil Filistinlilerdir. 

-Aralık 2018’de Sahil Güvenlik Birimlerince yakalanan/kurtarılan kişilerin kıyılara göre dağılımında, önceki aylarda yılın ilk yarısına 

göre çıkış yapan kişi sayısının diğer kıyılara göre azaldığı İzmir Dikili’nin yeniden ilk sırada olduğu görülmektedir. İkinci kıyı Aydın 

Kuşadası, üçüncü kıyı ise Aydın Didim’dir.  

- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, 2018 yılında 2.927’si Aralık ayında olmak üzere toplam 

32.494  kişi Yunanistan adalarına denizden düzensiz geçiş yapmıştır. 2018’de denizden düzensiz geçiş yapanlar arasında en büyük 

grubu Afganistanlılar oluşturmaktadır. Onları, sırasıyla, Suriyeliler ve Iraklılar izlemektedir. Aralık ayında geçiş yapan kişi sayısında 

Kasım ayına göre %41’lik bir artış söz konusudur. Aralık ayında geçiş yapanlar arasında en büyük Afganistanlılarken ikinci büyük 

grup Filistinlilerdir. Toplam geçiş yapan kişi sayısı açısından yılın tamamında ve Aralık ayına en çok geçiş yapılan ada Midilli’dir.  

-Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) verilerine göre, Türkiye’ye düzensiz giriş sırasında, 251.912’si güney, doğu ve kuzey doğu sınırlarında, 

12.809’u batı kara sınırlarında olmak üzere toplam 264.721 kişi yakalanmıştır. Bu kişilerin 14.717’si Aralık ayında yakalananlardır.  

-TSK verilerine göre, 46.484’ü batı kara sınırlarında, 1540’ı ise güney, doğu ve kuzey doğu sınırlarında olmak üzere toplam 48.024 

kişi Türkiye’den düzensiz çıkış sırasında yakalanmıştır. Bu kişilerin 2276’si Aralık ayında yakalanan kişilerdir. 

-Aralık ayında Yunanistan’dan, Meriç Nehri üzerinden geri itilen dört kişi donarak hayatlarını kaybetmişlerdir. 7 kişi ise Bulgaristan 

polisince Türkiye’ye geri itilmişlerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENİZDEN DÜZENSİZ GEÇİŞLERE İLİŞKİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI VERİLERİ 

2016, 2017 ve 2018 yıllarında Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince denizden düzensiz geçiş sırasında 

yakalanan/kurtarılan kişilerin sayıları ve bu sayıların aylara göre dağılımı grafikteki gibidir: 

Grafik 1: Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre denizden düzensiz 

geçiş sırasında yakalananların ve kurtarılanların sayısının 2016, 2017 

ve 2018 yıllarında  aylara göre dağılımları. 

Grafikten anlaşıldığı üzere, Kasım ayının aksine 

2018 Aralık ayında kaydedilen sayının geçmiş 

yıllardaki Aralık ayı sayılarıyla 

karşılaştırıldığında en yüksek sayı olduğu 

görülmektedir. Aralık 2018’de 

yakalanan/kurtarılan kişi sayısı Aralık 2016’dan 

3 kat, Aralık 2017’den ise %73,7 oranında 

fazladır. 

Kasım 2018 ile karşılaştırıldığında ise Aralık 

2018 sayısının yaklaşık 2 kat fazla olduğu 

görülmektedir. 

 

 

 

Uyruklar: 

Sahil Güvenlik Birimlerince Aralık ayında yakalanan/kurtarılan kişilerin beyan ettikleri uyruklara göre dağılımları ve 
sayıları ve yakalanan/kurtarılanlar arasında öne çıkan beş uyruktan insanların sayısının yıl içindeki değişimi şöyledir: 

  
Grafik 2 ve 3: Aralık 2018’de denizden düzensiz geçiş sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince yakalanan/kurtarılanların beyan ettikleri uyruklara göre dağılımları ve en büyük 
grupları oluşturan ilk beş uyruğun 2018 yılı içindeki değişimi 

 
Aralık 2018’de, Sahil Güvenlik Birimlerince yakalanan/kurtarılanlar arasında Ağustos ayında bu yana olduğu gibi en büyük grubu Afganistanlılar 
oluşturmaktadır. Önceki aylardan farklı olarak ikinci sırada Suriyeliler değil Filistinliler bulunmaktadır. Üçüncü büyük grup Orta Afrikalılardır. 
Suriyelilerin sayısındaki azalış devam etmiş ve Suriyeliler dördüncü grup olmuştur. Iraklıların sayısında Ekim’den itibaren görülen azalma eğilimi 
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Aralık’ta da devam etmiştir. Kongo uyrukluların sayısında Kasım ayına göre üç kat artış görülmüştür. Aralık ayında dikkate değer bir husus, İranlıların 
sayısı Mayıs ve Haziran’da da görece yüksek olsa da en yüksek sayının Aralık’ta kaydedilmiş olmasıdır. Yanı sıra, yakalanan/kurtarılanlar arasında 
ilk kez sıralamaya girecek ölçüde Mısır uyruklu kişinin bulunmasıdır.  
 
Not: Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bazı düzensiz geçiş olaylarına ilişkin yayınladığı bilgi notlarında yer alan verilere bakıldığında, 
yakalanan/kurtarılanların büyük çoğunluğunu yetişkin erkeklerin ve çocukların oluşturduğu, kadınların sayısının ise bu iki gruba göre oldukça düşük 
olduğu görülmektedir. 
 

Kıyılar: 

Aralık 2018’de yakalanan/kurtarılan kişilerin çıkış yaptıkları kıyılara göre dağılımları ve kıyılarda görülen düzensiz geçiş 
olay sayıları dağılımı aşağıdaki grafikteki gibidir: 

 
Grafik 4: Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Sahil Güvenlik 
Birimlerince Aralık 2018’de denizden düzensiz geçiş sırasında 
yakalanan/kurtarılanların çıkış yaptıkları kıyıya göre dağılımları  ve 
kıyılarda görülen düzensiz geçiş olay sayıları 

 
Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince 
yakalanan/kurtarılan kişi sayılarının kıyılara göre 
dağılımına ve bu kıyılarda görülen olay sayılarına 
bakıldığında; Aralık 2018’de Haziran’dan bu yana  
sıralamada farklı konumlarda bulunan İzmir Dikili’nin 
tekrar ilk sırada bulunduğu görülmektedir. Aydın Kuşadası 
ve Didim’den çıkış yapan kişi ve bu kıyılarda görülen olay 
sayısının arttığı görülmektedir. Önceki aylardan farklı 
olarak Çanakkale Ayvacık’ın sıralamadaki yeri önemli 
ölçüde düşmüştür. Edirne Enez’de yılın son aylarında 
düzensiz geçiş olaylarının daha fazla görülmeye başlandığı 
gözlemlenmektedir. Bu kıyıdan çıkış yapan kişi sayısında 
da dikkate değer bir artış kaydedilmiştir. En fazla düzensiz 
geçiş olayının İzmir Dikili’de ikinci olarak ise Aydın 
Didim’de görüldüğü anlaşılmaktadır. Aralık 2018’de güney 
kıyılarında düzensiz geçiş olayı gerçekleşmemiştir.  
 
Araç çeşitliliğine ilişkin eğilimin büyük oranda 
değişmediği, Muğla Bodrum’da yelkenli tekne ve Jet-Ski 
gibi farklı araçların kullanılması durumunun sürdüğü 
gözlemlenmiştir. Yanı sıra, İzmir Çeşme’de bir olayda fiber 
tekne bir olayda ise sürat teknesinin kullanıldığı 
görülmüştür. 
 
 
 

 

 

Denizden düzensiz geçişler sırasında ölümler: 

Sevindirici bir şekilde Aralık 2018’de denizden düzensiz geçiş sırasında hayatını kaybeden olmamıştır. Aralık 2016’da 5, 
Aralık 2017’de ise bir kişi hayatını kaybetmişti. 
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Kıyı illerinde karada yakalamalar:  

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aralık 2018’de 1.023 kişi Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik birimlerinin 

ortak müdahaleleri sonucunda yakalanmıştır. 2018 yılı içerisinde yakalananların aylara göre dağılımı şöyledir: 

Şekil 1: Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre 2018’de Jandarma, Emniyet ve Sahil 
Güvenlik birimlerince gerçekleştirilen müşterek yakalamalar. 
Kaynak: https://www.sg.gov.tr/baskanliklar/harekat/faaliyet_istatistikleri/duzensiz_goc_istatistikleri.html 
 
Aralık 2018’de gerçekleştirilen Jandarma, Emniyet ve Sahil 
Güvenlik ortak operasyonları sırasında 28, Sahil Güvenlik 
birimlerince ise 6 organizatör yakalanmıştır. 
 
Aralık ayında yapılan günlük basın taramalarından elde edilen 
bilgilere göre, kıyı illerinde yakalananlar arasında en çok 
Afganistanlılar bulunmaktadır. Onları sırasıyla Filistinli ve 
Suriyeliler izlemektedir. Ayrıca, Kongo, Yemen, Mali, Orta Afrika, 
Eritre, Pakistan, İran ve Çad uyruklu kişilere de rastlanmaktadır.1 

 
 
 
 

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ (BMMYK) VERİLERİ 

2016, 2017 ve 2018 yıllarında aylara göre Yunanistan’a denizden düzensiz geçiş yapan kişi sayısı dağılımı ve bu sayıların 

aylara göre değişimi şöyledir: 

 
Şekil 2: BMMYK verilerine göre 2018, 2017 ve 2016’da Yunanistan’a denizden düzensiz 
geçiş yapan kişi sayılarının aylara göre değişimi. 
Kaynak: UNHCR Greece Sea Arrivals Dashboard December 2018 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/67586 

 
BMMYK Aralık 2018 Gösterge Tablosuna2 göre 2018’de 

toplam 32.494 kişi deniz yoluyla Yunanistan’a ulaşmıştır. 

Bu kişilerin 2.927’si Aralık ayında geçiş yapanlardır. 

2016,2017 ve 2018 Aralık aylarında denizden düzensiz 

geçiş yapan kişi sayıları karşılaştırıldığında en yüksek 

sayının Aralık 2018’de kaydedildiği görülmektedir. Kasım 

2018’e göre %41’lik bir artış olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Aralık 2018 Gösterge Tablosunda 2018 yılında Yunanistan adalarına denizden düzensiz geçiş yapan kişi sayısının 2017 

sayısından %9 daha fazla olduğu belirtilmektedir.  

 

 

 

                                                           
1 https://www.cnnturk.com/turkiye/canakkalede-56-duzensiz-gocmen-yakalandi 
http://www.kanalben.com/guncel/izmir-de-114-kacak-multeci-yakalandi-h507942.html 
https://www.haberturk.com/canakkale-de-gocmen-kacakciligi-operasyonlari-2249116 
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/canakkale/gelibolu/geliboluda-7-kacak-yakalandi-41040840 
2 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67586 

https://www.sg.gov.tr/baskanliklar/harekat/faaliyet_istatistikleri/duzensiz_goc_istatistikleri.html
https://www.cnnturk.com/turkiye/canakkalede-56-duzensiz-gocmen-yakalandi
http://www.kanalben.com/guncel/izmir-de-114-kacak-multeci-yakalandi-h507942.html
https://www.haberturk.com/canakkale-de-gocmen-kacakciligi-operasyonlari-2249116
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/canakkale/gelibolu/geliboluda-7-kacak-yakalandi-41040840


Aralık 2018’de Yunanistan adalarına düzensiz geçiş yapanların uyruklara göre dağılımı şöyledir: 

Grafik 5: BMMYK’nın aylık yayınladığı Gösterge Tablolarından alınan verilere göre Aralık 
ayında Yunanistan’a denizden düzensiz geçiş yapanların uyruklarına  göre dağılımları  
Kaynak: Greece Sea Arrivals Dashboards November 2018 ve December 2018 
 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/67586 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/67184 

 
Aralık 2018’de Yunanistan adalarına geçiş yapanlar arasında 
en büyük grubu Haziran ayından itibaren olduğu gibi 
Afganistanlılar oluşturmaktadır. Diğer aylardan farklı olarak 
ikinci sırada Filistinliler bulunmaktadır. Onları Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti uyruklular izlemektedir. Iraklıların 
sıralamasında önceki aylara göre ciddi bir düşüş 
gözlemlenmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aralık 2018 Gösterge Tablosunda 2018 yılı boyunca Yunanistan’a denizden düzensiz geçiş yapanlar arasında en büyük 
grubu Afganistanlıların (%26) oluşturduğu, onları Suriyelilerin (%24) izlediği ve üçüncü grubu Iraklıların (%18) 
oluşturduğu belirtilmektedir. Ayrıca, adalara ulaşan kişilerin %23’ü kadınlardan, %37’si çocuklardan ve %40’ı ise 
erkeklerden oluşmaktadır. 
 
Aralık ayında Yunanistan’a deniz yoluyla düzensiz geçiş yapanların geçtikleri adaya göre dağılımı ise aşağıdaki grafikteki 
gibidir: 

Grafik 6: BMMYK’nın aylık yayınladığı Gösterge Tablolarından alınan verilere göre Yunanistan’a 
denizden düzensiz geçiş yapanların geçtikleri adaya  göre dağılımları. 
Kaynak: Greece Sea Arrivals Dashboards November 2018 and December 2018 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/67586 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/67184 

 

Ekim ve Kasım aylarında Sisam en çok geçiş yapılan ada olmuştu. 
Aralık 2018’de yıl boyunca en fazla sayıda kişinin geçtiği 
Midilli’nin tekrar ilk sırada olduğu görülmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Yine BMMYK Aralık 2018 Gösterge Tablosunda, 2018 yılı boyunca Yunanistan’a deniz yoluyla düzensiz geçiş yapanların 
yaklaşık yarısının (%46) Midilli’ye, %26’sının Sisam’a, %15’inin Oniki Adalar’a, %12’sinin Sakız’a ve %1’den azının da 
Girit’e ulaştığı belirtilmektedir. 
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Yunanistan’a ve Bulgaristan’a karadan geçişler: 

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yayınlanan verilere göre, 2016, 2017 ve 2018’in on bir aylık döneminde 

Yunanistan’a karadan düzensiz geçiş yapan kişi sayısının aylara göre dağılımı ve değişimi grafikte gösterildiği gibidir: 

Grafik 7: IOM verilerine göre 2016, 2017 ve 2018 Ocak-Kasım döneminde Yunanistan’a 
karadan geçişlerin aylara göre dağılımı ve sayılardaki değişim 
Kaynak: 

http://migration.iom.int/reports/europe-%E2%80%94-mixed-migration-flows-europe-
monthly-overview-november-2018?close=true 
“Mixed Migration Flows To Europe Monthly Overview (November 2018)”, s.17 
 

2018’in on bir aylık (Ocak-Kasım) döneminde Yunanistan’a 

karadan düzensiz geçiş yapan kişi sayısı 16.657’dir. Bu sayının 

2015’ten bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğu 

belirtilmektedir.3 Karadan düzensiz geçişler Türkiye’den, 

Meriç Nehri üzerinden yapılmaktadır. Kasım 2018’de 

kaydedilen sayı Ekim 2018’de karadan düzensiz geçiş yapan 

kişi sayısından %44 oranında azdır.  

 
 
 

 
IOM’un aylık yayınladığı “Mixed Migration Flows in The Mediterranean” raporunun Kasım 2018 sayısında verilen 

rakamlara göre 2018 yılı Ocak-Kasım aralığında Türkiye’den Bulgaristan’a karadan düzensiz geçiş sırasında 

yakalananların sayısı, 305’tir.4 

KARA SINIRLARINDAN DÜZENSİZ GEÇİŞLERE İLİŞKİN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) VERİLERİ: 

Türk Silahlı Kuvvetleri verilerine göre 2018 yılında kara sınırlarında Türkiye’ye düzensiz giriş sırasında 251.912’si 

güney, doğu ve kuzey doğu sınırlarında, 12.809’u batı kara sınırlarında olmak üzere toplam 264.721 kişi Hudut 

Birliklerince yakalanmıştır. 

  
Grafik 8 ve 9 : Türk Silahlı Kuvvetleri verilerine göre 2018 yılında (kuzey doğu hariç) tüm sınırlarda Türkiye’ye düzensiz giriş sırasında yakalanan kişi sayılarının aylara ve sınırlara göre dağılımları 

                                                           
3 “Mixed Migration Flows To Europe Monthly Overview (November 2018)”, s.17 
4 “Mixed Migration Flows To Europe Monthly Overview (November 2018)”, s.23 
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Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım

2016 539 474 152 284 189 100 127 249 204 492 283

2017 130 161 148 194 171 753 332 575 1,195 789 738

2018 393 425 1,327 3,975 1,954 1,311 1,665 1,116 1,618 1,848 1,025
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Yunanistan'a Karadan Düzensiz Geçiş Yapanların Yıllara ve Aylara Göre Dağılımı
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Grafiklerde de görüldüğü gibi 2018 yılı boyunca en çok Suriye’den düzensiz giriş sırasında yakalanan (243.951 kişi) olmuştur. Suriye’yi batıda 

Yunanistan sınırı izlemektedir, bu sınırda 12.684 kişi yakalanmıştır. 2018’de en çok kişinin yakalandığı üçüncü sınır, bahar aylarında Afganistanlıların 

toplu halde düzensiz giriş yaptıkları İran sınırıdır, bu sınırda 7042 kişi düzensiz giriş sırasında yakalanmıştır. 

Suriye’den Türkiye’ye düzensiz geçişler sırasında yakalanan sayısının yılın ikinci yarısında dikkate değer ölçüde azaldığı görülmektedir. 

Yunanistan’dan düzensiz girişlerde ise tam tersi bir eğilim gözlemlenmektedir, bu sınırda en yüksek sayının Aralık ayında kaydedildiği görülmektedir. 

İran sınırında düzensiz geçiş sırasında yakalananların sayısı yılın ikinci yarısında daha yüksek seviyelerde seyretmekle birlikte bu sayıda Kasım ve 

Aralık aylarında kayda değer bir düşüş söz konusu olmuştur. 

Bu sınırlarda yakalananların yanı sıra 2018’de 3 kişi Gürcistan’dan, 2 kişi de Azerbaycan’dan düzensiz giriş sırasında yakalanmıştır. Bulgaristan 

sınırında ise, yıl içinde 125 kişi Türkiye’ye düzensiz giriş sırasında yakalanmıştır.  

Türk Silahlı Kuvvetleri verilerine göre 2018 yılı içerisinde kara sınırlarında, Türkiye’den düzensiz çıkış sırasında 48.024 

kişi yakalanmıştır. Bu kişilerin 46.484’ü batı kara sınırlarında, 1540’ı ise güney, doğu ve kuzey doğu sınırlarında 

yakalananlardır.  

 

Grafik 10 ve 11: Türk Silahlı Kuvvetleri verilerine göre 2018 yılında tüm sınırlarda Türkiye’ye düzensiz çıkış sırasında yakalanan kişi sayılarının aylara ve sınırlara göre dağılımları 

2018 yılında Türkiye’den düzensiz çıkış sırasında yakalananlar arasında en büyük grubu Yunanistan’a düzensiz geçiş sırasında yakalananlar (44.695 

kişi) oluşturmaktadır. İkinci büyük grup Bulgaristan’a düzensiz geçiş sırasında yakalananlardır (1789 kişi). Diğer sınırlarda ise en büyük grup Suriye’ye 

düzensiz geçiş sırasında yakalananlardır (1010 kişi). Yunanistan’a geçmek isterken yakalananların sayısı, yılın ikinci yarısında kayda değer bir artış 

göstermiştir. Ancak Aralık ayında bu sayıda önemli oranda bir düşüş söz konusudur. Bulgaristan’a geçmek isterken yakalananların sayısında da yılın 

ikinci yarısında artış söz konudur ancak Kasım ve Aralık aylarında kayda değer bir düşüş gözlemlenmiştir.  

Basına yansıyan geri itme olayları:  

Basına yansıyan haberlerin taranması sonucu edinilen bilgilere göre,  Aralık ayında diğer aylara oranla daha az sayıda kişi 

geri itilmiş olmakla birlikte, Edirne’nin Meriç ilçesi Adasarhanlı köyünde, Yunanistan güvenlik güçlerince geri itilen ve 

donarak hayatını kaybettikleri belirtilen dört kişinin cansız bedeni bulunmuştur.5 Olayla ilgili bir haberde ifadelerine 

yer verilen ve kendisi de geri itilmiş olan Afganistan uyruklu bir kişi, kamyonla Meriç kenarına getirildikten sonra botlarla 

Türkiye’ye geri gönderildiklerini, botların düzenli olarak insanları geri itmek için kullanıldığının anlaşıldığını belirtmiştir.6 

Bir diğer haberde ise köy muhtarı köylerine sürekli Yunanistan güvenlik güçlerince geri itilmiş ve çoğunlukla Afganistan 

uyruklu kişilerin geldiğini ifade etmiştir.7 Yanı sıra, söz konusu olaydan bir hafta sonra Yunanistan Mülteci Konseyi (Greek 

Council for Refugees), ARSIS ve HumanRights360 adlı insan hakları kuruluşları, daha önce geri itilmiş 39 kişinin 

anlatımlarını içeren bir rapor yayınlamıştır. Raporda söz konusu anlatımların geri itmelerin “sürekli ve kesintisiz” olarak 

                                                           
5 https://www.haberturk.com/edirne-haberleri/65195998-yunanistan-sinirinda-donarak-olen-bir-kacagin-daha-cesedi-bulundu 
6 http://www.diken.com.tr/yunanistan-geri-itiyor-trajedi-agirlasiyor-mericte-uc-gocmen-donarak-oldu/ 
7 https://www.haberturk.com/edirne-haberleri/65195998-yunanistan-sinirinda-donarak-olen-bir-kacagin-daha-cesedi-bulundu 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Yunanistan'a 2427 2261 1923 3158 4992 3098 4895 6080 4468 4,628 4,615 2,150

Bulgaristan'a 15 4 70 128 120 49 269 273 451 257 82 71
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Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Suriye'ye 161 168 39 133 69 19 27 130 134 38 39 53

İran'a 11 11 36 42 10 1 7 164 6

Irak'a 28 11 15 32 2 11 4 9 45 22 49

Gürcistan'a 1 3 2 4 2 2
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http://www.diken.com.tr/yunanistan-geri-itiyor-trajedi-agirlasiyor-mericte-uc-gocmen-donarak-oldu/


uygulandığını ortaya koyduğu ifade edilmiştir.8 Ek olarak, yine basına yansıyan bir habere9 göre Aralık ayında Afganistan 

uyruklu 7 kişi, darp edilip değerli eşyalarına el konulduktan sonra Bulgaristan polisi tarafından geri itilmişlerdir.  

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKLERİ 

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Aralık 2018 verilerini de içeren, düzensiz göçe ilişkin yayınladığı 

grafikler şöyledir: 

 

 

Şekil 3: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmenlere ilişkin grafikler  
Kaynak: http://www.goc.gov.tr/icerik6/duzensiz-goc_363_378_4710_icerik 
 

                                                           
8 http://www.ekathimerini.com/235615/article/ekathimerini/news/ngos-decry-continuous-use-of-pushbacks-in-greek-turkish-border 
9 https://www.haberler.com/bulgar-polisi-kacak-gocmenleri-soyup-geri-yolladi-11522796-haberi/ 

https://www.haberler.com/bulgar-polisi-kacak-gocmenleri-soyup-geri-yolladi-11522796-haberi/

