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1- AMAÇ:  
 

Günümüz dünyasının en önemli gündemlerinden birini oluşturan, bir insan hakları meselesi 

olarak uzun yıllar gündemdeki yerini koruyan “Mülteciliğin”; son yıllarda devletler arası 

ilişkileri etkileyebilecek/belirleyebilecek düzlemde de kullanıldığına/araçsalllaştırıldığına dair 

tezlere ve tartışmalara rastlanmaktadır. Söz konusu tartışma son olarak Türkiye de biriken 

(Suriye kenti İdlib’deki çatışmalar nedeniyle artacağı öngörülen) mültecilerin Avrupa sınırına 

akın etmesi ardından yeniden alevlenmiştir.   

 

Bu çalışma Türkiye’den Avrupa sınırına doğru son hareketliliğe dair kamuoyuna yansıyan 

verileri derlemek ve salt bu verilerin dahi söz konusu tezi ne denli destekleyip 

desteklemediğini anlamak amacıyla; 28 Şubat-18 Mart 2020 tarihleri arasında kamuoyuna 

yansımış raporların ve haberlerin derlenmesiyle gerçekleşmiştir. 

 

 

2- YÖNTEM: 

 
Çalışma; Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın 27 Şubat 2020 tarihinde; “İdlib’de rejim kuvvetleri 

tarafından TSK Unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz 

şehit düşmüştür” açıklaması ile duyurulan olaydan bir gün sonra; 28 Şubat 2020 tarihinde 

Türkiye Cumhuriyeti hükümet sözcüsü tarafından yapılan “Mülteci politikamız aynıdır ama 

ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz.” açıklamasının ardından; 

mültecilerin Avrupa sınır kapılarına yönelmeye ve sınırı geçmeye çalıştıklarına dair 

haberlerin duyulması üzerine kamuoyuna yansıyan ve 18 Mart 2020 tarihine kadar ki zamanı 

kapsayan haberlere dair bir araştırma-derleme çalışmasıdır. 

28 Şubat 2020 tarihinde AKP hükümet sözcüsünün “Artık mültecileri tutabilecek durumda 

değiliz” açıklaması ardından Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapılarında oluşan mülteci 

hareketliliğine ilişkin; Medyaya yansıyan haberlerin; STK’lar, İnsan hakları dernekleri, 

Uluslararası mülteci kuruluşları vb yapılar tarafından hazırlanan ve kamuoyuna yansıyan-

bildirilen çalışma ve raporların derlenip incelenmesiyle oluşturulmuştur. 

Bu bağlamda açık kaynaklardan; sınıra doğru ilerleyen mültecilerin Türk hükümetinin 

açıklamalarını nerden öğrendikleri, nasıl harekete geçtikleri, hangi ülke-kentlerden geldikleri, 

geldikleri kentlerden kimlerle ve ne şartlarda geldikleri, yol boyunca neler yaşadıkları, sınır 

boyunca hangi bölgelere doğru yöneldikleri, sınırda ne ile karşılaştıkları, neden Avrupa'ya 

gitmek istedikleri ve son olarak gelen kişilerin cinsiyet, uyruk ve yaşları öğrenilmeye 

çalışılmıştır. 

 

 

 



3- TÜRKİYE, AVRUPA ve DÜNYADA BASINA 

YANSIYANLAR; 

 Türkiye, Avrupa ve dünya medyasına yansıyan; muhatap ülke ve Birliklerin resmi 

yetkililerinin basına yansıyan açıklamaları ve tutumları kronolojik sırasına göre ve özetle 

şöyledir; 

 

 

26 Şubat: 

T.C İçişleri Bakanı S.Soylu: “Bizi sınamayın, şu anda Avrupa'nın can simidi biziz, 

Türkiye'dir. 455 bin kaçak göçmen yakaladık, sadece 2019 yılında. Bu ne demektir, dünyanın 

hangi ülkesinde böyle bir çalışma vardır. 192 ülkeden insan bugün benim ülkemde yaşıyor. 

Bir tarafta kaçak göçle mücadele eden bir taraftan uluslararası uyuşturucu networku tam 

anlamıyla kesmeye çalışan bir taraftan da kendi iç güvenliğini oturtan bir taraftan da turizmde 

rekorlar üzerine rekorlar kıran bir Türkiye tablosundan bahsediyoruz.” 

 (https://haber.sol.org.tr/turkiye/suleyman-soylu-bizi-sinamayin-su-anda-avrupanin-can-simidi-biziz-

281307 ) 

 

 

 

28 Şubat: 

AKP sözcüsü Ömer Çelik: “Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık 

mültecileri tutabilecek durumda değiliz.” (https://www.evrensel.net/haber/398332/turkiye-

avrupaya-gecmek-isteyen-multecileri-durdurmuyor ) 

Birleşmiş Milletler (BM) , uluslararası topluma Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye 

verilen desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulundu. 

(https://www.birgun.net/haber/bm-den-turkiye-cagrisi-289814 ) 
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CB. İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Bu insanlar Türkiye'ye ve Avrupa'ya kaçmaya 

çalışacaklar. Hali hazırda 4 milyona yakın mülteciyi barındıran Türkiye'nin, bir milyon 

Suriyelinin daha ülkeye girmesine izin verecek kapasitesi ve kaynağı yoktur”  

(https://www.birgun.net/haber/bm-den-turkiye-cagrisi-289814 )  

Bulgaristan Savunma Bakanı tarafından yapılan açıklamada ise mülteci akınını engellemek 

için Türkiye ile olan sınıra 1000 asker göndermeye hazır oldukları ifade edildi. 

(https://www.haberturk.com/bulgaristan-dan-sinira-hareketlenen-multecilerle-ilgili-aciklama-2598299 

)  

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, savaştan kaçarak Bolu'ya gelen mültecilerin Edirne'ye 

ücretsiz gidebilmeleri için otobüs kaldıracağını açıkladı. 

(https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002281041502121-bolu-belediye-baskani-ozcan-edirneye-

gitmek-isteyen-multecilere-ucretsiz-otobus-verilecek/ ) 

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis: “Yunanistan sınırda hiçbir kaçak geçişe 

tahammül göstermeyecek.” (https://www.haberler.com/micotakis-yunanistan-sinirda-hicbir-kacak-

gecise-12965406-haberi/ )  

 

 

 

 

29 Şubat: 

T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Kapıları açtık. Bu sabah itibariyle 18 bin 

kişi oldu kapıyı zorlayıp geçenler. Kapıyı bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız.” 

(https://www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskani-erdogan-18-bin-duzensiz-gocmen-siniri-

gecti-kapilari-kapatmayacagiz-463917.html )  

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas: “Dün, Yunan sınır kapısında 4 binden fazla 

düzensiz göçmenin örgütlenmiş bir biçimde sınırı yasadışı geçme teşebbüsü Yunan polisi 

tarafından başarıyla önlenmiştir. Sınırı geçen 66 kişi gözaltına alınmış olup, bu kişilerin 

Suriye & İdlib ile ilgileri olmadığı anlaşılmıştır. Bu gibi geçişlerin önlenmesi kara ve deniz 
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sınırlarımızdaki güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardık. Ege Denizi'nde 52 sahil koruma 

botu devriye geziyor.” 

(https://www.independentturkish.com/node/139631/d%C3%BCnya/yunanistan-

s%C4%B1n%C4%B1r%C4%B1-ge%C3%A7en-66-m%C3%BCltecinin-g%C3%B6zalt%C4%B1na-

al%C4%B1nd%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1-duyurdu )  

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan 

göçmen sayısının 47 bin 113 olduğunu bildirdi.” (https://www.aa.com.tr/tr/siginmacilar-avrupa-

yolunda/soylu-turkiyeden-ayrilan-gocmen-sayisini-acikladi/1750148 )  

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: “AB'nin Türkiye ile sınırındaki durumunu 

yakından ve endişeyle takip ediyoruz.” (https://www.ntv.com.tr/dunya/abden-gocmen-akini-

aciklamasi-endiseyle-takip-ediyoruz,9hLlVpDH3EKKQLJaq4wcYg )  

 

1 Mart: 

“Yunanistan, Ankara'nın 'mültecilere kapıları açmasıyla’ başlayan göç krizi nedeniyle 

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.” 

(https://tr.sputniknews.com/avrupa/202003011041512659-turkiyenin-atinabuyukelcisi-yunanistan-

disisleri-bakanligina-cagrildi/ )  

T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda 

sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız.....” (https://www.ntv.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-

erdogan-kapilari-acinca-telefonlar-gelmeye-basladi,gQfq3JNJvkSxuiYVB53w6Q )  

C.B İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Ülkemizde bulunan Suriyelilere ‘geçici koruma’ 

uygulamaya devam etmekteyiz. Suriyeli kardeşlerimizden ülkeyi terk etmeleri istenmedi. 

Kalmak isterlerse kalabilirler. Gitmek isterlerse de gidebilirler” açıklaması yaptı. 

(https://www.hurriyet.com.tr/gundem/iletisim-baskani-fahrettin-altundan-multeci-aciklamasi-

41458569 )  
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2 Mart: 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa'ya gitmek üzere Türkiye'den ayrılan mülteci 

sayısının 80 bin 888 olduğunu belirterek “Avrupa ve diğer ülkeler, bu muazzam zorluk 

karşısında derhal harekete geçmelidir. Bütün bunları kendi başımıza yapmamız beklenemez.” 

ifadesini kullandı. (http://www.diyarbakirsoz.com/dunya/multeci-say305s305-80-bini-buldu-

204517 )  

Almanya Başbakanı Angela Merkel: “Bunu tamamen kabul edilemez buluyorum. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti, hoşnutsuzluklarını AB'ye iletmedi. Bunun yerine 

mültecilerin sırtından AB'yle kozlarını paylaşmayı tercih etti.” 

(https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51713822 )  

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Yunanistan'ın üzerine düşen, sınırlarına gelmiş insanların 

sığınma taleplerini göç hukuku açısından değerlendirip, koruma sağlanması gerekenleri 

koruma altına almaktır. Bu süreçte Yunanistan yetkililerini 1951 Cenevre ve Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmeleri başta olmak üzere temel hukuki metinlere, en önemlisi de insanlığa 

uygun davranmaya davet ediyoruz.” dedi. ( https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bakan-soyludan-

yunanistana-gocmen-cagrisi-41458907 )  

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov: “Sınırdaki çocukların sıcak, kuru bir yere alınmaları 

ve doyurulmaları için Avrupa Birliği olarak hepimiz ödeme yapmamız gerekiyor” dedi. 

(https://aawsat.com/turkish/home/article/2159211/bulgaristan-ba%C5%9Fbakan%C4%B1-

borisov-m%C3%BCltecilere-kar%C5%9F%C4%B1-asker-g%C3%B6ndermek-hata) 

 

 

 

 

 

http://www.diyarbakirsoz.com/dunya/multeci-say305s305-80-bini-buldu-204517
http://www.diyarbakirsoz.com/dunya/multeci-say305s305-80-bini-buldu-204517
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51713822
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bakan-soyludan-yunanistana-gocmen-cagrisi-41458907
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bakan-soyludan-yunanistana-gocmen-cagrisi-41458907
https://aawsat.com/turkish/home/article/2159211/bulgaristan-ba%C5%9Fbakan%C4%B1-borisov-m%C3%BCltecilere-kar%C5%9F%C4%B1-asker-g%C3%B6ndermek-hata
https://aawsat.com/turkish/home/article/2159211/bulgaristan-ba%C5%9Fbakan%C4%B1-borisov-m%C3%BCltecilere-kar%C5%9F%C4%B1-asker-g%C3%B6ndermek-hata


3 Mart: 

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriyelilere 108 milyon dolarlık ek insani yardım gönderileceğini 

açıkladı.  (https://tr.sputniknews.com/abd/202003031041526868-abd-suriyelilere-108-milyon-

dolarlik-ek-yardim-gonderecek/ )  

 

Uluslararası BM Göç örgütü (IOM), Edirne’ye 13.000 mültecinin gittiğini açıkladı. İçişleri 

Bakanı Süleyman Soylu ise 117 bin 677 

(https://twitter.com/suleymansoylu/status/1234432086104301571)  mültecinin sınırı geçtiğini 

duyurdu. Yunanistan kimsenin içeri girmesine izin vermiyor. İnsanlar göz yaşartıcı gazlarla 

Türkiye sınırına geri çekilmeye zorlanıyor. Bir şekilde Yunan topraklarına giren altmıştan 

fazla göçmen ise derhal tutuklandı. Frontex (Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı) 

Yunanistan sınırına takviye gönderiyor, Yunanistan ve Bulgaristan’ın sınır güvenliğini 

güçlendiriyor. (https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2020/03/03/multeci-kozu-tutmadi-

avrupa-panige-kapilmadi/ )  

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Maalesef Avrupalı dostlarımız ‘mülteciler 

bize gelmediği müddetçe, sınırlarımıza dayanmadığı müddetçe bizim sorunumuz değildir, 

başkasının sorunudur’ yaklaşımıyla bu meseleyi ele aldıkları için bugün panik hâlinde ‘bu 

göçü nasıl durdururuz’ diye harekete geçmiş durumdalar. Külfet paylaşımı olmazsa herkesin 

yükü artar” dedi. (https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/116911/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-

kulfet-paylasimi-olmazsa-herkesin-yuku-artar- )  

Yunanistan Başbakan Miçotakis: “.......bir mülteci sorunu değil, Türkiye’nin umutsuz 

insanları kendi jeopolitik ajandasını öne sürmek ve Suriye’deki dramatik durumdan dikkatleri 

başka yöne çekmek için kullanma teşebbüsüdür. Türkiye, ABD-Türkiye 

deklarasyonunu(2016’de imzalanan göçmen anlaşması) tamamen ihlal ederek, sistematik bir 

şekilde on binlerce göçmenin Yunanistan’a illegal girişini cesaretlendirdi, gerçek mağdurları 

ise (göçmenler ve mülteciler) mülteci sorunu karşısında desteklemeye hazırız ama bu 

koşullarda değil” şeklinde konuştu.* 

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz:  “Bu konuda Erdoğan kazanırsa, içeride sınırları 

olmayan Avrupa tarih olur” dedi. (http://www.diken.com.tr/avusturya-basbakanindan-siginmaci-

yorumu-turkiyeye-boyun-egilmemeli/ ) 
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4 Mart:  

“AB içişleri bakanları yaptıkları ortak açıklamada, Türkiye'ye siyasi amaçlarla göçü baskı 

aracı olarak kullanmama uyarısında bulundu. Açıklamada, AB'nin dış sınırlarındaki durumun 

kabul edilemez olduğu ifade edildi.” (https://www.dw.com/tr/abden-t%C3%BCrkiyeye-

g%C3%B6%C3%A7-bask%C4%B1-arac%C4%B1-olarak-kullan%C4%B1lamaz/a-52642553 )  

“Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, 

Türkiye'nin, Suriye'den 130 bin kişiyi Yunanistan'a göç etmesine zorladığını iddia etti....” 

(https://www.haberler.com/rusya-dan-turkiye-ile-iliskileri-gerecek-multeci-12978192-haberi/ )  

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “AB, Avrupa’nın mülteci 'istilasına' uğramasını önlemek 

için belli ki yeni cephe gözüyle baktığı Yunanistan’a yardım etmeye çalışıyor. Avrupa’nın son 

9 yıldır benimsediği güvenlik odaklı yaklaşımı tam da buydu. AB’nin 2015 yılında Türkiye 

ile yapmış olduğu anlaşma da insani odaklı değil, aynı şekilde güvenlik odaklı bir 

zihniyete dayalı olarak mültecilerin Avrupa’ya geçişini önlemek için yapılmış bir 

anlaşmaydı. O zaman bile AB, finansman, vize serbestisi ve diğer birçok konuda üzerine 

düşen görevleri yerine getirmedi. Türkiye bütün yükü üstlendiğinde Avrupa için mülteci krizi 

de sona ermiş oldu. Aslında kriz sona ermemiş, Türkiye’nin girişimleri sayesinde Avrupa’ya 

etkileri sınırlandırılmıştı. AB, her şey yolundaymış gibi davranıp, Suriye’de yaşanan insani 

felaketi görmezden geldi. Kaynaklarımızı, Avrupa’ya göçün önlenmesi yerine İdlib’den gelen 

mültecilere ve yerlerinden edilmiş insanlara çevirerek, mülteci politikamızı değiştirmemiz 

gerekti. Ulusal ekonomik ve askeri kaynaklarımızı bu bağlamda kullanıyoruz. AB’nin ise 

halen tek derdi Avrupa’ya göç. Suriye’de devam eden insani acıların son bulması için Avrupa 

ve uluslararası toplum harekete geçmelidir. Halen zulme devam eden ve tehlikesi süren 

rejimin durdurulması gerekiyor. Uluslararası toplumun da girişimlerini Yunanistan’a değil, 

Suriye’ye yönlendirmesi gerekiyor.” (https://www.milligazete.com.tr/haber/3688808/iletisim-

baskani-fahrettin-altun-abnin-tek-derdi-goc )  

Fransa Dışişleri BakanıJean-Yves Le Drian: “Göçmenlerin Türkiye tarafından Avrupa 

üzerinde baskı ve şantaj unsuru olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez.” 

(https://www.timeturk.com/fransa-dan-turkiye-ye-multeci-suclamasi/haber-1373488 )  
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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: “Birlikte çalışmamız büyük önem taşıyor. Yeni 

bir göçmen dalgası, özellikle Türkiye'nin Batı sınırında olmak üzere bu konuları birlikte ele 

almamız önemli” ifadelerini kullandı. (https://www.evrensel.net/haber/398643/ingiltere-disisleri-

bakani-raab-en-buyuk-sorumluluk-suriye-ve-rusyanindir )  

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakan Yardımcısı Ankie Broekers - Knol: “Türkiye, 

mülteci almak için Avrupa'dan daha fazla para istiyorsa, buna hayır demeyeceğiz” 

(https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51731022 )  

 

5 Mart: 

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi: “Bizim amacımız onları ülkelerine geri 

döndürmek” diye konuştu. (https://www.borsagundem.com/haber/yunanistan-multeciler-icin-

kararini-verdi/1474729 )  

AB Komisyonu üyesi Janez Lenarcic : “Mülteciler AB’nin kapılarının açık olduğuna 

inandırıldılar. Ancak böyle bir şey yok” dedi.  (https://www.amerikaninsesi.com/a/ab-komisyonu-

%C3%BCyesi-lenarcic-m%C3%BClteciler-ab-nin-kap%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1n-

a%C3%A7%C4%B1k-oldu%C4%9Funa-inand%C4%B1r%C4%B1ld%C4%B1lar-/5316327.html )  

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel: “Avrupa Türkiye’deki Suriyelilere 

ve bu kişileri kabul edenlere desteği hızlandırmaya hazır” 

(https://tr.sputniknews.com/avrupa/202003051041534715-avrupa-birligi-turkiyedeki-suriyeli-

siginmacilara-destegi-hizlandirmaya-hazir/ )  

AB İçişleri Konseyi Başkanlığını temsilen Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, 

“İdlib'de yaşanan çatışmalar sonucunda Türkiye'nin sınırlarını açması nedeniyle AB 

sınırlarına çok yoğun bir sığınmacı baskısı oluşmuştur. AB olarak Türkiye'yi anlaşmaya 

uymaya çağırıyoruz. Aynı zamanda AB olarak içinde olduğu bu duruma karşı Yunanistan'a da 

desteğimizi beyan ediyoruz. Frontex ve AB üyesi ülkeler olarak dış sınırların korunması için 

AB sivil koruma mekanizmasının harekete geçirilmesine karar verilmiştir. Topraklarımızın 

bütünlüğünün ve sınırlarımızın korunması için uyum ve birlik içinde çalışılmaktadır. Bu 

süreçte yalan haberlere karşı da dikkatli olunacaktır” dedi. 
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https://tr.sputniknews.com/avrupa/202003051041534771-ab-icisleri-bakanlari-brukselde-toplandi-

gundem-siginmacilar/ )  

6 Mart: 

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne’den Yunanistan’a 

geçen göçmen sayısının 142 bin 175.” olduğu açıkladı. (https://www.bolgegundem.com/kac-

suriyeli-turkiyeden-ayrildi-3221v.htm )  

Bir bildiri yayınlayan Avrupa Birliği, 2016 yılında Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasına 

Türkiye'nin uymadığını belirterek, Türkiye'nin sığınmacıları siyasi amaçlar için kullandığını 

belirtti. (https://www.haberts.com/gundem/avrupa-birligi-sinirlarimizi-siginmacilara-karsi-

koruyacagiz-h184459.html )  

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: 

“Mali yardım konusunu tartışacağız. Türkiye'nin büyük bir yükü var ve bunu anlamak 

zorundayız. Ancak öte yandan mültecilerin baskı unsuru olarak kullanılmasını kabul 

edemeyiz” dedi. (https://www.sabah.com.tr/dunya/2020/03/06/son-dakika-abyi-multeci-

korkusu-sardi-para-verelim-gelmesinler )  

 

7 Mart: 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Dün ittirmeye çalıştılar. Polislerimize teşekkür ediyorum. 

Başarılı bir tıkama yöntemi ile ittirmelerini engellediler.” dedi. 

(https://www.sabah.com.tr/video/haber/icisleri-bakani-soylu-yunanistani-sert-sozlerle-

elestirdi-143-bin-gocmen-gecti-bu-daha-baslangic-video )  

Yunanistan'ın göçmenlerden sorumlu bakanı Notis Mitarakis: “Mültecilere yapılan her 

türlü mali yardımlar kesilecek. Mülteciler kendi hayatlarını kazanmaları için bundan böyle 

kendilerine bir iş bulmalıdır.” dedi. (https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51781718 )  
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9 Mart: 

Almanya Başbakanı Angela Merkel AB ile Türkiye arasında 2016'da imzalanan göç 

mutabakatına dikkati çekerek, "AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her 

türlü çabayı göstereceğim." dedi. (https://www.aa.com.tr/tr/politika/almanya-basbakani-merkel-ab-

turkiye-anlasmasini-yeni-bir-duzeye-getirmek-icin-her-turlu-cabayi-gosterecegim/1759868 )  

10 Mart: 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel  ziyaretinde:  “Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki 

çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur.” 

(https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-cumhurbaskani-erdogandan-

brukselde-pes-pese-onemli-gorusmeler-41464947 )  

“Avrupa Briliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von 

Der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerin ardından, Türk-Yunan 

sınırında yaşanan göç krizinin çözümü için ortak bir heyet kuracaklarını açıkladı. “ 

(https://www.amerikaninsesi.com/a/ab-goc-krizine-ortak-heyet-cozumu/5321723.html )  

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Yeni bir faza diyalog bakımından geçtik ama 

önümüzdeki süreçte gerçekçi şekilde bu ilişkileri yürütmek için adımları atmamız lazım. 

Adımların atılması ne demektir? Bir kere, AB'nin Türkiye'ye dürüst davranması lazım… Evet, 

Türkiye'nin AB'ye ihtiyacı var ama AB'nin Türkiye'ye daha çok ihtiyacı var. Özellikle de 

küresel aktör olmak istiyorsa. O yüzden, AB'ye yalvarır bir ülke durumuna hiçbir zaman 

düşmedik, düşmeyiz de. Düşmek de istemeyiz. Ama her iki tarafın da birbirine yönelik 

yükümlülükleri var. Bu yükümlülüklerin yerine gelmesi lazım.” 

(https://www.aa.com.tr/tr/politika/disisleri-bakani-cavusoglu-rejim-ateskese-ragmen-

ilerlemeye-calisirsa-bugune-kadar-askerimiz-ne-yaptiysa-onu-yapariz/1760426 )  

“Yunanistan, Türkiye sınırındaki mülteci akınıyla ilgili rakamlar açıkladı. Reuters'ın haberine 

göre Yunan yetkililer son 24 saatte sınırı geçmeye çalışan 963 göçmenin engellendiğini öne 

sürdü.”  (https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-yunanistandan-flas-multeci-aciklamasi-

son-24-saatte-963-engellendi-5671589/ )  
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11 Mart: 

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: “Meriç boyunca sınır karakol birliklerimiz var, 31 

tane. Bunu neden söylüyorum. Çünkü kamuoyunda bir tartışma var; ‘Yunanistan’a geçtiği 

açıklanan mülteci sayısı doğru mu, değil mi’ diye. Bu rakamların nasıl elde edildiğini 

bildiğim için doğru olduğundan tereddüdüm yok. Sayın Soylu’nun en son 146 bin olarak 

açıkladığı geçişler doğru” (https://www.hurriyet.com.tr/gundem/sanki-karsilarindaki-gocmen-

degil-dusman-41465939 )  

CB. R.T Erdoğan: “AB ile yeni bir süreç başlatabiliriz. Bunun için biz pek çok adım attık. 

AB’nin de bu kararlılığı ve siyasi vizyonu göstermesi halinde mesafe almamız mümkün hale 

gelecektir” dedi.                                                                               

(https://www.milliyet.com.tr/siyaset/ab-ile-yeni-surec-baslatabiliriz-6163074)  

 

13 Mart: 

“Yunanistan tarafında yapılan açıklamada Cumartesi gününden bu yana 130 göçmenin 

tutuklandığını duyurdu.” (https://tr.euronews.com/2020/03/01/ankara-bm-ve-yunanistan-tan-

farkl-say-lar-turkiye-den-kac-gocmen-gitti )  

 

15 Mart: 

“New York Times gazetesi, Brüksel'de Avrupa Birliği liderleri arasında yapılan görüşmenin 

ardından Türkiye'nin, göçmenlerin Avrupa'ya geçmesi için sınır kapılarını açma adımında 

“değişim” olduğunu aktardı. Sınırda Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin otobüslerle 

İstanbul'a döndürüldüğü belirtildi.” ( http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/new-york-times-

sinirdaki-gocmenler-otobuslerle-istanbula-donduruluyor-1727376 )  
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16 Mart: 

“AB Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, Türkiye-Yunanistan sınırında sığınmacılarla ilgili 

durumun son günlerde istikrara kavuştuğunu belirtti.” 

(https://tr.sputniknews.com/avrupa/202003161041613916-ab-komisyonu-turkiye-yunanistan-

sinirinda-siginmacilarla-ilgili-durum-istikrara-kavustu/ )  

 

17 Mart: 

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis: “Bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel, 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

telekonferans yoluyla gerçekleştireceği 'sığınmacı ve mülteciler' gündemli zirvenin 'sonunda 

durumu düzeltmek için bir fırsat olacağını” belirtti. 

(https://tr.sputniknews.com/avrupa/202003171041616411-micotakis-turkiye-ile-yasamak-zorundayiz-

farkliliklarimiz-olacak-onlari-cozmenin-yolunu-bulmaliyiz/ )  

 

 

 

18 Mart: 

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’ne (Bamf) gönderdiği 

yazıda, Türkiye ile var olan yeniden yerleştirme programının Covid-19 salgını önlemleri 

kapsamında ikinci bir emre kadar askıya alındığı belirtildi. 

(http://www.diken.com.tr/almanya-turkiye-ile-multeci-alim-programini-askiya-aldi/ )  

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov: “Türkiye ile AB arasındaki anlaşma sayesinde 

Bulgaristan sınırına yönelik mülteci akını yaşanmadı” dedi. 

(https://www.ahaber.com.tr/gundem/2020/03/18/bulgaristan-basbakani-borisov-turkiye-ab-arasindaki-

anlasma-cok-onemli )  
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“İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valilikleri ve ilgili kurumlara gönderilen genelge ile Edirne ve 

Kırklareli'den Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara ve demir yolu sınır kapılarının saat 

24.00'den itibaren kapatılacağı açıklandı.” (https://tr.sputniknews.com/koronavirus-

salgini/202003181041634052-icisleri-bakanligi-duyurdu-yunanistan-ve-bulgaristan-sinir-kapilari-

kapatiliyor/ )  

4.a. Sınırı geçmek için yönelmiş oldukları kent-sınır kapıları-

köy vb. alanlar. 

Türkiye’nin mültecilerin Avrupa’ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerden sonra 

sabah saatlerinden itibaren İstanbul, İzmir, Aydın, Edirne ve Çanakkale’de hareketlilik 

yaşanmaya başladı. 

 

EDİRNE: Sınırda göçmenlerin en yoğun olarak toplandığı yer; Kapıkule, Pazarkule ve İpsala 

Sınır Kapıları. Ayrıca Edirne'ye bağlı; Yeni karpuzlu beldesi, Doyran, Karpuzlu, Bosnaköy ve 

Enez köyleri. Uzunköprü ilçesi ve bağlı Saçlımüsellim Köyü (Köy ile Edirne arası 35 km). 

Genel olarak Edirne Meriç Nehri (Kolu olan Tunca nehri ayrıca) kenarında yer alan tüm 

köyler Mülteci/Göçmenlerin sınırı geçmek adına tercih ettikleri alanlar oluyor. 

 

ÇANAKKALE: Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmek isteyen mülteciler Ayvacık ilçesine 

bağlı; Yeşil Liman, Babakale, Assos ve Kadırga Koyu gibi noktalarda toplanmaya başladı.  

 İZMİR: Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Dikili ilçelerinde mülteci yoğunluğu oluşmaya 

başladı.   

AYDIN: Aydın ilinde Kuşadası bölgesi göçmenlerin gittiği alanlardan biri oldu. 

MUĞLA: Bodrum ilçesi gidilen alanların başında yer almakta. 

https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202003181041634052-icisleri-bakanligi-duyurdu-yunanistan-ve-bulgaristan-sinir-kapilari-kapatiliyor/
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4.b. Hangi ülkeden; Ne amaç ile gelindi? Peki Neden Avrupa? 

Basına yansıyan haberlere göre; Avrupa’ya gitmek için sınıra gidenlerin ağırlıklı kısmı 

Afganistan’dan gelen mültecilerden oluşuyor. Diğerleri Cezayirli, İranlı, Faslı, Sudanlı, 

Somali, Suriyel, Iraklı, Özbekistanlı ve Türkmenistanlı mültecilerden oluşuyor. 

Gitme nedenlerinin ilk sırasını dile getirdiklerine göre; kimlik ve kayıt işlemleri olmadığı için 

iş bulmada, güvenceli çalışmada, geçinebilmek de, sağlık ve okul ihtiyaçlarına erişimde ciddi 

sorunlar yaşamaları oluşturuyor. Ardından karşılaştıkları kötü muamele geliyor. Ortak 

söylemlerini “insanca ve güven içinde yaşamak” söylemi oluşturuyor. Bir kısmı da Avrupa’ya 

giden aile fertleri ile yaşamak için gitmek istediğini dile getiriyor: 

Ferşat Daveri (Afgan Uyruklu-erkek): “Türkiye'ye geleli beş yıl oldu. Beş yıl burada 

yaşadık bir şey olmadı, biz de gidelim dedik. Ben Almanya’ya gitmek istiyorum. Orada 

akrabalarım var.” (http://bianet.org/bianet/insan-haklari/220744-cocuklarim-guvende-olsun-

neresi-olursa-olsun?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter) 

 

Abdullah Safi (22 yaşında-Afgan Uyruklu- erkek): “Geldiğimden beri Avrupa ya gitmek 

istiyorum ama önceden param olmuyordu. Burada maaşlar düşük, yaşamak zor oluyor. 

Para toplamak süre alıyor. Ben burada fırıncıydım. Maaşım haftalık 700-800 lira arasıydı. 

Geldiğimden beri iyilerle de kötülerle de karşılaştım. Çok kez paramı yediler, hakkımı 

vermediler. Şimdi içerde 1800 liram kaldı. Sadece beni değil herkesi böyle düşün. Giden tüm 

arkadaşlarımın parası kaldı. Herkes yeter ki gideyim diye düşünüyor. Arkadaşım olan 

Suriyelilere vatandaşlık verilirken bize verilmedi. Epey sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi ya 

Fransa’ya ya da Almanya'ya gitmek istiyorum.” (http://bianet.org/bianet/insan-

haklari/220744-cocuklarim-guvende-olsun-neresi-olursa-

olsun?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter) 

Muhammedi Asker (İran Uyruklu -4 Yıldır Türkiye’de- erkek): “Türkiye’de yapmadığım 

iş kalmadı. İran’da çalışmam yasaktı, sıkıntılıydı. Bize devlet problem çıkartıyorlardı. Ben de 

Türkiye’ye geldim. Şimdi işimi bırakıp Avrupa’ya gidiyorum. Önce Almanya’ya sonra da 

http://bianet.org/bianet/insan-haklari/220744-cocuklarim-guvende-olsun-neresi-olursa-olsun?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/220744-cocuklarim-guvende-olsun-neresi-olursa-olsun?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/220744-cocuklarim-guvende-olsun-neresi-olursa-olsun?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/220744-cocuklarim-guvende-olsun-neresi-olursa-olsun?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/220744-cocuklarim-guvende-olsun-neresi-olursa-olsun?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


İngiltere’ye gideceğim. Sadece daha iyi bir yaşam istiyoruz.” (http://bianet.org/bianet/insan-

haklari/220744-cocuklarim-guvende-olsun-neresi-olursa-

olsun?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter) 

      

 

 

    Yaklaşık bir sene önce iki çocuğuyla birlikte Türkiye’ye gelen Muhammed Özbek ve 

Şerife Özbek ise, Türkiye’de çok sıkıntı çektiklerini, iş bulamadıklarını ve hastanelerden 

yararlanamadıklarını anlattı.  

 

Muhammet Özbek(Afganistan-erkek): “Çocuklarla birlikte dört kişi geldik. Benim hayatım 

Afganistan’da tehlikedeydi. Eşimin ailesi beni öldürmek istiyordu. İlk olarak Suudi 

Arabistan’a gittim ama beni sınır dışı ettiler. Sonra İran’a, oradan da Türkiye’ye geldim. 

Geldiğim gibi mültecilik için başvurduk ama bir buçuk senedir kimliklerimiz çıkmadı. 

Bu sürede ayağımdan hastalandım. Hastaneye gittim ama kimliğim yok diye bana bakmadılar. 

Çocuklarım hasta oldu, muayene etmediler. Ben okula gitmedim, iki çocuğum var, 

çocuklarımın okula gitmesini istiyorum. Onlar rahat etsin ben başka bir şey istemiyorum bu 

dünyada. Yol açılsın gideceğim ben. Çocuklarım emniyette olsun neresi olursa olsun.” 

(http://bianet.org/bianet/insan-haklari/220744-cocuklarim-guvende-olsun-neresi-olursa-

olsun?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter) 

 

Sebghatullah Aman (Afgan Uyruklu-erkek- 21 yaşında): “Ben Afganistanlıyım, İran 

üzerinden geldim. Yaklaşık 3 senedir İstanbul’dayım. Yunanistan, Almanya, neresi olursa 

gideceğim. Afganistan'da savaş var, sıkıntı var diye terk ettik. Türkiye’de rahat ettim ama 

şimdi Almanya’da daha iyi bir yaşamım olacak. Çünkü burada her birçok şey sıkıntılı. İş yok, 

sigorta istiyorlar, kimliğim olmadığı için işe almıyorlar. Eğer sınırı geçemezsem İstanbul’a 

geri döner, iş ararım. Zaten birkaç aydır işim yok. En son Çağlayan’da lokantada komilik 

yapıyordum. Hayatımda değişen bir şey olmaz.” (http://bianet.org/bianet/insan-

haklari/220744-cocuklarim-guvende-olsun-neresi-olursa-

olsun?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter ) 

 

Ahmet (25 yaşında- Erkek): “Altı yıldır Türkiye'deyim. Teyzelerimle geldim, toplam 10 

kişiyiz. Olmazsa mecbur burada kalacağız, başka çare yok. Türkiye'de çok uğraştık, burada 

kimlik çıkmadı. Sorunlar yaşıyoruz. İleride belki hayatımız düzelir diye gidiyoruz yani. 

Yunanistan'dan inşallah Fransa'ya, Almanya'ya gideriz.” 

(https://www.dw.com/tr/s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1lar-

s%C4%B1n%C4%B1rda-gidemezsek-geri-d%C3%B6nece%C4%9Fiz-mecbur/a-52579194 ) 

 

Abdülbeşir (Afgan Uyruklu-19 yaşında- iki senedir Türkiye'de): “Burada kimlik yok, işe 

almıyorlar. Ondan gitmek istedik.” 
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http://bianet.org/bianet/insan-haklari/220744-cocuklarim-guvende-olsun-neresi-olursa-olsun?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/220744-cocuklarim-guvende-olsun-neresi-olursa-olsun?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/220744-cocuklarim-guvende-olsun-neresi-olursa-olsun?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/220744-cocuklarim-guvende-olsun-neresi-olursa-olsun?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/220744-cocuklarim-guvende-olsun-neresi-olursa-olsun?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/220744-cocuklarim-guvende-olsun-neresi-olursa-olsun?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/220744-cocuklarim-guvende-olsun-neresi-olursa-olsun?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.dw.com/tr/s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1lar-s%C4%B1n%C4%B1rda-gidemezsek-geri-d%C3%B6nece%C4%9Fiz-mecbur/a-52579194
https://www.dw.com/tr/s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1lar-s%C4%B1n%C4%B1rda-gidemezsek-geri-d%C3%B6nece%C4%9Fiz-mecbur/a-52579194


(https://www.dw.com/tr/s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1lar-

s%C4%B1n%C4%B1rda-gidemezsek-geri-d%C3%B6nece%C4%9Fiz-mecbur/a-52579194 ) 

 

Firuz (25 yaşında- Afgan Uyruklu-erkek): “Zeytinburnu'ndan geldim, gidiyorum Yunan'a. 

Bizim memleket Afganistan. Avrupa'da iş var gitmek istiyorum…” 

(https://www.dw.com/tr/s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1lar-

s%C4%B1n%C4%B1rda-gidemezsek-geri-d%C3%B6nece%C4%9Fiz-mecbur/a-52579194 ) 

 

 

 

Ali (Kobane-5 Yıldır Türkiye'de): "....Karşıda hayat güzel yani, biliyon mu? Almanya'ya 

gitmek istiyorum.” (https://www.dw.com/tr/s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1lar-

s%C4%B1n%C4%B1rda-gidemezsek-geri-d%C3%B6nece%C4%9Fiz-mecbur/a-52579194 ) 

 

Muhammet (Afgan Uyruklu): “Niğde’de (Ailesi) kalıyor onlar. Üç kuruşa mevsimlik çiftçi 

olarak çalışıyorlar. Ya paramızı vermeden bizi kovuyorlar (Muhammet istanbul’da çalışıyor) 

ya da eksik veriyorlar. Ama her zaman çok çalıştırıyorlar." 

(https://www.dw.com/tr/g%C3%B6%C3%A7men-olmak-ta%C5%9F-atmay%C4%B1n-biz-

zaten-sava%C5%9Ftan-yorulduk/a-52598781 ) 

 

Cafer İmami (Afgan Uyruklu-23 yaşında): “Bir yıldır gitmek için bekliyoruz (1 yıl önce 

Türkiye’ye geçiş yaptığını belirtiyor). Afganistan’da savaş var, işimiz yok, okulumuz yok. 

Avrupa’ya gitmek istiyoruz.” 

(http://mezopotamyaajansi22.com/search/content/view/87765?page=1&key=c4f7b179c39e5d

983ab352f4728037c2 ) 

 

Hüseyin Saftari (Afgan Uyruklu-21 yaşında): “Afganistan’da savaş var, Taliban var. İş 

yok, çalışamıyoruz. Bu yüzden geldik. Sadece Avrupa’ya gidip daha iyi bir yaşam sürmek 

istiyoruz” (https://artigercek.com/haberler/bogulma-tehlikesi-geciren-multeciler-anlatiyor-bir-

yildir-gitmek-icin-bekliyoruz ) 

 

 

AFGAN BABA (Afganistan Uyruklu-Erkek): “Afganistanlıyız. 4 ay önce Afganistan’dan 

Türkiye’ye geldik. Buradan geri dönmeyi düşünmüyoruz, Avrupa’ya geçmekten başka 
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yolumuz yok” (https://www.ihd.org.tr/marmara-bolgesi-sinirdaki-multeciler-raporu-29-subat-

1-mart-2020/ ) 

 

FASLI GENÇ-erkek: “3 arkadaş 1 ay önce Fas’tan İstanbul’a yasal yolla geldik. İstanbul’da 

tekstilde iş bulduk, çalışıp ailemize para göndermemiz gerekiyor, ama çalışma izni yok bu 

yüzden az para veriyorlar, maaşlar ödenmiyor bazen, bu şekilde hayatta kalmamız 

imkansızdı. (https://www.ihd.org.tr/marmara-bolgesi-sinirdaki-multeciler-raporu-29-subat-1-

mart-2020/ ) 

AHMET (Afgan-erkek-12): “Adım Ahmet 12 yaşındayım, 20 kişilik kalabalık bir aileyiz.  

Ben 2 yıldır Türkiye’deyim, ama halalarım 4 yıldır burada. Ben hastayım, Türkiye’de 

ameliyat oldum (açık kalp ameliyatı) tedavim devam ediyordu ama sağlık sigortası iptal 

edilmiş bu yüzden artık tedavi vermiyorlar.” 

Afgan Uyruklu Ahmet’in babası “Çocukların eğitimi ve geleceği için Avrupa’ya gitmek 

istiyoruz. Türkiye’de iş ve eğitim olanakları yok, çocuklarım büyüyünce babam bize imkân 

sağlamadı diye suçlamasın, onların bir geleceği olsun diye gitmek istiyorum. Türkiye’nin bizi 

kabul etmesinden dolayı teşekkür ediyoruz ama burada adalet, hak, hukuk yok, sosyal 

güvence yok, ayda 1.500 TL maaşla çalışıyorum, bu parayla çocuklarıma bakamıyorum, 

çocuklarımın burada bir geleceği yok, bu nedenle gitmek istiyorum” 

(https://www.ihd.org.tr/marmara-bolgesi-sinirdaki-multeciler-raporu-29-subat-1-mart-2020/ ) 

 

Iraklı baba: “....3 senedir Türkiye’deyiz. Türkiye’de insanlar iyi, ancak karnımızı 

doyuramıyoruz. Haftada bazen sadece 1 ya da 2 gün çalışabiliyorum, iş yok, arkadaşlarımın 

desteği ile yaşayabildik bugüne kadar, çocuklara süt bile alamıyorum. Türkiye’de her şey çok 

pahalı, kirayı, faturaları ödeyemiyoruz, yiyecek alamıyoruz. Irak’ta durumumuz iyiydi ama 

savaş vardı, burada savaş yok, güzel ama iş yok, para yok...” 

(https://www.ihd.org.tr/marmara-bolgesi-sinirdaki-multeciler-raporu-29-subat-1-mart-2020/ ) 

 

Afgan Genç(23 yaş-erkek): “Ben 23 yaşındayım, arkadaşım 35. 2018’de Türkiye’ye geldik.  

Markette çalışıyordum ama çalışma iznim yok diye işten çıkarıldım. 

(https://www.ihd.org.tr/marmara-bolgesi-sinirdaki-multeciler-raporu-29-subat-1-mart-2020/ ) 

 

Afgan Genç; “23 kişilik bir aileyiz.   7 aydır Türkiye’deyiz. Afganistan’dan geldik. Bir ay 

önce bizim ve tanıdığımız tüm mültecilerin sigortaları iptal edildi.Artık sağlık ihtiyaçlarımız 

karşılanmıyor. Maaş sıkıntısı çekiyoruz, geçinemiyoruz” (https://www.ihd.org.tr/marmara-

bolgesi-sinirdaki-multeciler-raporu-29-subat-1-mart-2020/ ) 

 

 

Suriyeli Baba: “Afrin’den geldik, 6 senedir Türkiye’deyiz.  Suriye’de savaşta ayağıma 

kurşun isabet ettiği için çalışırken zorlanıyorum, bu nedenle iş bulamıyorum.  Çocuklarım 

hasta, bir çocukta böbrek yetmezliği var ve ameliyat olması gerekiyor, çocuk hastalandığında 
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hastaneye götürdük, hiç bakmadan 2 ay sonra gel diye randevu verip gönderdiler, fenalaşınca 

tekrar gittik ama 2 aylık süre bitmediği için ilgilenmediler.  Eşim astım hastası. Çocukları 

okutmak istiyoruz, ama para olmadığı için bunu bile yapamıyoruz, iş yok, iş bulsak bile çok 

az paralara çok fazla iş yaptırıyorlar. İnsanlarda vicdan yok” 

(https://www.ihd.org.tr/marmara-bolgesi-sinirdaki-multeciler-raporu-29-subat-1-mart-2020/ ) 

 

 

Afgan Genç: “Afganistanlıyım. Bütün ailem Almanya’da. Ben burada tek kaldım. 2 senedir 

hiç çalışamıyorum, iş yok.” (https://www.ihd.org.tr/marmara-bolgesi-sinirdaki-multeciler-

raporu-29-subat-1-mart-2020/ ) 

 

 

 

 

 

 

Suriyeli Genç; “16 yaşındayım, 7 sene önce ailemle Türkiye’ye geldik. 5 sene önce  

ailem Almanya’ya gitti. Ben tek kaldım, gidemedim. Sınır kapısı açılırsa Yunanistan’dan 

ailemin yanına gideceğim.” (https://www.ihd.org.tr/marmara-bolgesi-sinirdaki-multeciler-

raporu-29-subat-1-mart-2020/ ) 

 

Afgan Genç; “22 yaşındayım. İstanbul’dayken geçimimi fırıncıda çalışarak sürdürüyordum. 

Ülkemde barış olsa geri dönmek isterim.  Türkiye’de kötü davranıyorlardı, sağlık, ev, okul 

ihtiyacı karşılanmıyordu. Kimliğim olsun ihtiyaçlarım karşılansın diye Yunanistan'a gitmek 

istiyorum.” (https://www.ihd.org.tr/marmara-bolgesi-sinirdaki-multeciler-raporu-29-subat-1-

mart-2020/ ) 

  

 

İranlı Kadın; “2 yıldır Türkiye’deyiz. Annem tansiyon hastası ve kimlik olmadığı için 

hastane bakmıyordu. Hastane paramız olmadığı için pasaportu aldı ve geri vermedi. Tansiyon 

ilacı çok pahalı alamıyorum almak istesem kimlik iptal oluyor. İran’ a geri dönemeyiz, 

Türkiye’ye de dönemeyiz, gitmemiz lazım. Türkiye'de para verilmiyor, kötü muamele 

yapıyorlar, Türkiye'de kadın olmak zor.” (https://www.ihd.org.tr/marmara-bolgesi-sinirdaki-

multeciler-raporu-29-subat-1-mart-2020/ ) 

 

 

Afgan Erkek; “Afgan’ım. 2 yıldır Zeytinburnu'nda çalışıyorum. Çalışıyorum ama param hiç 

yetmiyor. Aylık 1000 TL maaş veriyorlar. Kiraya yetmiyor, geçinemiyorum, bu insanca 

yaşamak değil. Kimlik çıkması için 2 kere işten izin alıp Çanakkale'ye gittim ama bütün her 

şeyim olmasına rağmen kimlik başvurumu iptal ettiler. Buraya gelmeye mecbur kaldım.” 

(https://www.ihd.org.tr/marmara-bolgesi-sinirdaki-multeciler-raporu-29-subat-1-mart-2020/ ) 

 

Afgan Erkek: “İki yıldır Türkiye’deyim, dizimde problem var bu yüzden ağır işlerde 

çalışamıyorum. Çocuklarıma bakamıyorum, okula gönderemiyorum. Beş çocuğundan birisi 

henüz 5 aylık.  Ben hastayım, sıkıntılı hayattan kurtuluruz umuduyla Yunanistan'a geçmek 

istiyorum.”  (https://www.ihd.org.tr/marmara-bolgesi-sinirdaki-multeciler-raporu-29-subat-1-

mart-2020/ ) 
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(İranlı Genç-erkek-25 Yaşında); “…25 yaşındayım, 2 yıldır Türkiye’deyim. Spor eğitmeni 

olarak diplomalarım var ama bugüne kadar düzgün bir iş bulamadım. Bir umut insanca 

yaşamak için Avrupa’ya gitmek istiyorum”    (https://www.ihd.org.tr/marmara-bolgesi-

sinirdaki-multeciler-raporu-29-subat-1-mart-2020/  )  

 

 

 

 

 

 

Mita Abbasi (Afgan Uyruklu-erkek-19 Yaşında): “Ben buraya 12 yaşımda geldim, savaş 

başladığında daha küçücük çocuktum. Şimdi 19 yaşındayım. Geldiğimden beri tekstil 

atölyesinde çalışıyorum. Maaş da çok az, ‘Sen Suriyelisin’ deyip çalıştırıyorlar, sigorta da 

yapmıyorlar. Türkiye’yi çok seviyorum ama daha iyi bir gelecek için gitmek istiyorum. Daha 

çok gencim okula gitmek, hayatı yaşamak benim de hakkım değil mi?”  

(https://gocmeniz.org/f/turkiye-guzel-de-gecinmek-yok-burada ) 

 

 

İbrahim Gaze (19 yaşında-Suriye Uyruklu-erkek): “…..tekstilde çalışıyordum. Türkiye’ye 

2013’te abimle birlikte geldik. Annem ve babam Suriye’de kaldı. Suriye’de okula gidiyordum 

ama buraya gelince okulu bırakmak zorunda kaldım. Geldiğimden beri tekstil atölyesinde 

çalışıyorum. Geçen seneye kadar maaşım 300-400 liraydı. Bu sene 2 bin liraya yükselttiler. 

Sigorta yapmıyorlar. Sen Suriyelisin deyip çalıştırıyorlar. Yedi senedir sabah 8.00 akşam 

20.00 çalışıyorum. Gitmek istiyorum. Türkiye’yi çok seviyorum ama daha iyi bir gelecek için 

gitmek istiyorum….”     (http://bianet.org/bianet/insan-haklari/220999-paramizi-alip-dovup-

turkiye-ye-yolluyorlar ) 

 

 

Elham Mecid (31 yaşında-Kadın-Irak’tan eşi ve çocuklarıyla gelmiş): “Türkiye güzeldi. 

Burada arkadaşlarımız vardı. Hatta buraya gelirken arkadaşlarımız gitme diye ağladılar, 

buraya gelmemizi istemediler. Bizi çok sevdiler, biz de onları çok sevdik ama burada 

geçinemiyoruz. Çalışıyorsun maaşını vermiyorlar. Geçinmekte zorluk çekiyoruz. Bu nedenle 

de gitmek istiyoruz.” (http://bianet.org/bianet/insan-haklari/220999-paramizi-alip-dovup-

turkiye-ye-yolluyorlar ) 

 

 

4.c. Sınırların açıldığından nasıl ve nerede haberdar oldular? Sınıra 

nası,neredenl geldiler, yol boyunca neler yaşadılar? 

 
 

 

Abdülbeşir (Afgan Uyruklu-Yaş 19-Erkek):  İki senedir Türkiye’de. "İstanbul'dan 

geldik de sınırdan vazgeçtik, geri dönüyoruz. Biraz zor gitmek, izin vermiyorlar. Yollar açıldı 

diye geçelim dedik. Burada kimlik yok, işe almıyorlar. Ondan gitmek istedik. Buradan 

geçmek zor şu an.” (https://www.dw.com/tr/s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1lar-

s%C4%B1n%C4%B1rda-gidemezsek-geri-d%C3%B6nece%C4%9Fiz-mecbur/a-52579194 ) 
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Firuz (Afgan uyruklu - 25 yaşında. İki senedir İstanbul'da):  "Zeytinburnu'ndan 

geldim, gidiyorum Yunan'a. Bizim memleket Afganistan.Beş saattir sınırdayım. Arkadaşlarla 

geldim. Pasaport yok. Nasıl olacak, bilmiyorum....” 

(https://www.dw.com/tr/s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1lar-s%C4%B1n%C4%B1rda-

gidemezsek-geri-d%C3%B6nece%C4%9Fiz-mecbur/a-52579194 ) 

 

 

Ali(20) ve Haluk(18): “....İki arkadaş sınırların açıldığını duyunca Balıkesir’deki 

hayatlarını geride bırakıp Pazarkule Sınır Kapısı’na gitmeye karar veriyorlar. 18 yaşındaki 

Haluk restoranda, 20 yaşındaki Ali ise camcıda çalıştığını söylüyor..... ’” 

(https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/03/04/umudun-sinirinda-iki-hayat-haluk-ve-

ali/ )  

 

Afgan çocuk: "....10 yaşındayım, bir süre okula gittim, Türkçe biliyorum ama annem 

bilmiyor, annem, teyzem ve iki kuzenimle Ankara’dan dün geldik....."  

(https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/03/04/multeciler-anlatiyor-gazeteci-olumsuz-

konusmaya-hakkin-yok-diyerek-bana-cok-kotu-davrandi/ ) 

Afgan Baba: "Eşim ve 3 çocuğumla Tokat’tan buraya geldik...." (  

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/03/04/multeciler-anlatiyor-gazeteci-olumsuz-

konusmaya-hakkin-yok-diyerek-bana-cok-kotu-davrandi/ )  

Maryam: "....Adım Maryam, 14 yaşındayım, biz iki aile geldik buraya. Türkiye’ye biz 

Şam’dan geldik, diğer aile Halep’ten. İstanbul’da tanıştık. Buraya da beraber geldik. 16 

yaşındaki abim İstanbul’da tekstilde çalışıyordu. 5 yaşında bir erkek kardeşim daha var....." (  

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/03/04/multeciler-anlatiyor-gazeteci-olumsuz-

konusmaya-hakkin-yok-diyerek-bana-cok-kotu-davrandi/ ) 

Afgan çocuk: "....Ben ikinci sınıfa gidiyordum, annem, babam ve kardeşimle dün 

Kütahya’dan geldik buraya. Kardeşim 1. sınıfa gidiyordu. Okul yarıda kaldı. Ama paramız 

olmadığı için zaten okula devam edemeyecektik...." 

(https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/03/04/multeciler-anlatiyor-gazeteci-olumsuz-

konusmaya-hakkin-yok-diyerek-bana-cok-kotu-davrandi/ )  

Afgan genç: "....Haberi duyunca urfadan geldim. Afganistanlıyım. Bütün ailem 

Almanya'da. Ben tek kaldım..." 

(https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/03/04/multeciler-anlatiyor-gazeteci-olumsuz-

konusmaya-hakkin-yok-diyerek-bana-cok-kotu-davrandi/ ) 
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İranlı Kadın : "....  Buraya denizliden geldik. Televizyonda  gördük haberi geldik. Polisler 

buraya gelirken telefonları aldılar ve fotoğraf çektiler. Sanki film çekiyorlar, gelip gidiyorlar 

bir şey yaptıkları yok....." (https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/03/04/multeciler-

anlatiyor-gazeteci-olumsuz-konusmaya-hakkin-yok-diyerek-bana-cok-kotu-davrandi/ )  

 

 

 

 

Mita Abbasi (19 yaşında-Afgan Uyruklu): “Dört aydır Türkiye’deyim, buraya 

gelmeden önce Bayburt'taydım. Tekstil atölyesinde çalışıyordum, 3 hafta çalışıyoruz para 

vermiyorlar, başka yerde yine aynı. Biz de gitmek istedik...” 

(http://m.bianet.org/bianet/kriz/220965-avrupa-hayali-bitiyor-edirne-de-cadirlar-kalkiyor ) 

 

 

İbrahim Gaze (19 yaşında-Suriye Uyruklu): “İstanbul Zeytinburnu’nda tekstilde 

çalışıyordum. Türkiye’ye 2013’te abimle birlikte geldik. Annem ve babam Suriye’de kaldı. 

Suriye’de okula gidiyordum ama buraya gelince okulu bırakmak zorunda kaldım. 

Geldiğimden beri tekstil atölyesinde çalışıyorum. Geçen seneye kadar maaşım 300-400 

liraydı. Bu sene 2 bin liraya yükselttiler. Sigorta yapmıyorlar. Sen Suriyelisin deyip 

çalıştırıyorlar. Yedi senedir sabah 8.00 akşam 20.00 çalışıyorum. Gitmek istiyorum. 

Türkiye’yi çok seviyorum ama daha iyi bir gelecek için gitmek istiyorum...” 

(http://bianet.org/bianet/insan-haklari/220999-paramizi-alip-dovup-turkiye-ye-yolluyorlar )  

 

Elham Mecid (31 yaşında-Irak): “Türkiye güzeldi. Burada arkadaşlarımız vardı. Hatta 

buraya gelirken arkadaşlarımız gitme diye ağladılar, buraya gelmemizi istemediler. Bizi çok 

sevdiler, biz de onları çok sevdik ama burada geçinemiyoruz. Çalışıyorsun maaşını 

vermiyorlar. Geçinmekte zorluk çekiyoruz. Bu nedenle de gitmek istiyoruz.” 

(http://bianet.org/bianet/insan-haklari/220999-paramizi-alip-dovup-turkiye-ye-yolluyorlar )  
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4.d. Sınıra varıldığında beklenti ve karşılaşılan-yaşanılan 

durumlar. 

Türkiye’nin geçiş güvenliği uygulamasını sonlandırdığı- 18 Mart 2016’da imzalanan ve 20 

Mart 2016’da uygulamaya geçilen anlaşma çerçevesinde, bu tarihten sonra Türkiye’den 

Ege’yi geçerek Yunanistan’a giden mültecilerin geri gönderilmesi öngörülüyordu- 

yönündeki haberler üzerine Avrupa’ya geçmek isteyen mülteciler Edirne ve İzmir başta olmak 

üzere birçok noktadan kara ve deniz yoluyla tehlikeli yolculuklara çıkmaya başladı.  

Sınır bölgelerine gelen mültecileri kendilerini neyin karşılayacağını kuşkusuz bilmiyorlardı. 

Edirne/Pazarkule Sınır Kapısına giden mülteciler burada beklerken, bazıları da Yunanistan-

Türkiye arasındaki tampon bölgeye geçebildi ancak daha ileri gidemediler. Yunanistan 

adalarına yakın konumdaki Ege sahillerinden de mülteciler botlarla karşı yakaya geçmeye 

çalıştılar.  

Yunanistan Sahil Güvenlik Güçleri Ege Denizi’nde aralarında çocukların da olduğu botu 

batırmaya çalıştı. (https://twitter.com/ibrhmvarli/status/1234473199578046464 )  

 

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Yeşil Liman'dan Midilli Adası'na gitmek için 

denize açılan, 35 kişilik grubu taşıyan iki şişme bot battı. Sahil Güvenlik tarafından kurtarılan 

mülteciler, Babakale Limanı'na getirildi. Boğulma tehlikesi geçiren ve son anda kurtarılan   

http://bianet.org/bianet/siyaset/173146-finlandiya-basbakani-ab-ile-turkiye-multeciler-konusunda-anlasti
https://twitter.com/ibrhmvarli/status/1234473199578046464


23 yaşındaki Cafer İmami (Afgan): “....Sabah denize açıldık, Yunanistan kıyısında 

bekleyen polisler bizi geri çevirdi. Denizde botumuz battı......” 

(https://artigercek.com/haberler/bogulma-tehlikesi-geciren-multeciler-anlatiyor-bir-yildir-gitmek-icin-

bekliyoruz ) 

 

 

 

"....Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında kalabalık bir grubun sınırı geçmeye çalıştığını gören 

Yunanistan güvenlik güçleri, mültecilere göz yaşartıcı bombanın yanı sıra plastik mermiyle 

ateş açtı..." (http://bianet.org/bianet/insan-haklari/220789-sinirdaki-multecilere-plastik-mermi-ve-

gazla-saldiri?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter )  

 

Adel Jaber (İran): "...Yunanistan güvenlik güçlerinin sınırda bekleyen ve sınırı geçmek 

isteyenlere müdahale ettiğini anlatarak, "Gaz bombası attılar. O kadar çok gaz bombası yedik 

ki alıştık artık. Baktılar gitmiyoruz, silah getirdiler, 'gerçek silah' diye bize gösterdiler...." 

(https://www.independentturkish.com/node/141306/haber/yunan-askeri-ate%C5%9F-

a%C3%A7t%C4%B1-bir-g%C3%B6%C3%A7men-daha-hayat%C4%B1n%C4%B1-kaybetti ) 

 

 

"...Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında kalabalık bir grubun sınırı geçmeye çalıştığını gören 

Yunanistan güvenlik güçleri, mültecilere göz yaşartıcı bombanın yanı sıra plastik mermiyle 

ateş açtı. Yunanistan güvenlik güçleri, sınırda bekleyen mültecilere gece saatlerinde de göz 

yaşartıcı bomba ile yoğun şekilde müdahale etti...." (http://bianet.org/bianet/insan-

haklari/220789-sinirdaki-multecilere-plastik-mermi-ve-gazla-

saldiri?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter ) 

 

 

 

İbrahim Gaze (19 yaş-Suriye): “.......Sınırı geçmeye çalışırken Yunanistan askeri 

yakaladı bizi. Dövdü, kıyafetlerimizi aldı sonra da geri gönderdi. Pazartesi İstanbul’a dönüp 

kıyafet aldım. Dün (Çarşamba) yine buraya geldim. Avrupa’ya gitmek istiyorum. 

Yunanistan’da zaten kalmak istemiyoruz. Bıraksınlar gidelim...” (  http://bianet.org/bianet/insan-

haklari/220999-paramizi-alip-dovup-turkiye-ye-yolluyorlar ) 

 

https://artigercek.com/haberler/bogulma-tehlikesi-geciren-multeciler-anlatiyor-bir-yildir-gitmek-icin-bekliyoruz
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https://www.independentturkish.com/node/141306/haber/yunan-askeri-ate%C5%9F-a%C3%A7t%C4%B1-bir-g%C3%B6%C3%A7men-daha-hayat%C4%B1n%C4%B1-kaybetti
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"....Türkiye’nin sınırları açmasının ardından Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilerden Midilli 

Adası'na gidenler, adadaki aşırı sağcı grupların tepkisiyle karşılaşıyor. Mülteci teknelerinin ilk 

durağı olan ve en kalabalık mülteci kamplarının bulunduğu Adaya daha fazla göçmen 

gelmesini istemeyen aşırı sağcılar, kampa giden yolları kapattı....." 

(http://bianet.org/bianet/insan-haklari/220842-midilli-de-multeciler-sahilde 

sabahliyor?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter ) 

 

 

Muhammed (Suriye): “....Dün (1 Mart) öğleden sonra Türk askeri geldi, bize dedi ki 

‘Sınır açıldı’. Çıktık sınıra, Türk askerleri bizi yürüttü ve orada bıraktı. Sonra Yunan askerleri 

geldi, bize ‘Buyurun, girin’ dedi. Yunan tarafına geçtik ve bize hiçbir şey demediler. Yaklaşık 

6 km ilerledik ve sonra birden karşımıza Yunan komandoları ve sınır muhafızları çıktı. Bize 

vurmaya başladılar, büyük-küçük, kadın-erkek gözetmeksizin dövdüler. Sağa sola kaçışmaya 

başladığımızda da havaya ateş açtılar..." (https://sendika63.org/2020/03/turk-askeri-sinir-acildi-

deyip-yolladi-yunan-askeri-dovup-geri-yolladi-578934/ )  

 

 

“TOMA’lardan sıkılan tazyikli su ve gaz bombası ile sık sık göçmenlere müdahale eden 

Yunan güvenlik güçleri, son olarak dün İpsala bölgesinden Yunanistan’a geçmeye çalışan 

Ahmed Ebu İmad isimli göçmeni de vurarak öldürdü.”   

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/03/04/gocmenlerin-yasam-hakki-ihlal-ediliyor/ )  

 

Elham Mecid (31 yaş- Irak): “.....Geçmeyi denedik ama Yunanistan askeri bizi 

durdurdu. Pasaportumu, telefonumu aldı buraya geri gönderdi. Şu an hiçbir şeyimiz yok. 

Bekliyoruz. Tekrar geçmeyi deneyeceğiz......” (  http://bianet.org/bianet/insan-haklari/220999-

paramizi-alip-dovup-turkiye-ye-yolluyorlar )  

 

 

Maryam (Yaş 14- Suriye): “......Burada bir gazeteci bana çok kötü davrandı ‘Senin 

olumsuz konuşma hakkın yok’ diyerek sorunlarımızdan söz ettiğimde bana kızdı. 

Yanımızdaki ailenin iki oğlu küçük çocukları olduğu için ailesi ile İstanbul’da kaldı....” 

(https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/03/04/multeciler-anlatiyor-gazeteci-olumsuz-

konusmaya-hakkin-yok-diyerek-bana-cok-kotu-davrandi/ )  

http://bianet.org/bianet/insan-haklari/220842-midilli-de-multeciler-sahilde%20sabahliyor?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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Doyran Köyü sakinleri: “...Bu sabah caminin oraya geldiler, adamları soymuşlar, para, 

eşya ne var ne yok almışlar, bir de dövüp yollamış Yunan. Üstlerinde bir donları kalmış, 

günahtır...”  https://gocmeniz.org/f/turkiye-guzel-de-gecinmek-yok-burada ) 

“.....Hayatlarını tehlikeye atıp Yunanistan tarafına geçen mültecilerden, polise veya askere 

yakalananlar dövülerek, Euro’su, Dolar’ı gasp edilerek, Türkiye’ye geri gönderiliyor......” 

(https://gocmeniz.org/f/turkiye-guzel-de-gecinmek-yok-burada )  

 

 

4.e. Sınırda yer alanların Uyruk, Cinsiyet ve Yaş aralıkları. 

 

Çeşitli basın yayın kuruluşları ve de Mülteci/Göçmen derneklerini sahadan vermiş 

olduğu haberlerden anlaşılacağı üzere: 

-     Avrupa sınırına akın eden mülteciler, ağırlıklı olarak Afganistanlı. Diğerleri Cezayir, 

İran, Fas, Sudan, Somali, Suriye, Irak, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelerin 

vatandaşlıklarına mensuptur.  

-     Mülteciler arasında çocuklu aileler bulunsa da genellikle bekâr ve erkek gruplar öne 

çıkmakta olup kadın sayısının az olduğu görülmektedir. Sınıra doğru hareket eden 

mültecilerin Cinsiyet dağılımına bakıldığında; %75-80 bandında Erkek, %20-25 bandında 

ise Kadın olduğu genel olarak tespit edilmiştir.  

 

-     Yaş aralığı olarak sınıra giden mültecilerin 0-18 yaş aralığında olanların %10-15 

dolaylarında olduğu, %55-60 oranında 18-24 yaş aralığında oldukları, %15-20 bandında 25-

34 yaş aralığı, 35-44 yaş aralığının %5 ve 45 yaş üstünün ise yine %5 dolaylarında olduğu 

genel olarak tespit edilmiştir    

 

 

T.C İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son olarak paylaştığı veride Türkiye topraklarından 

ayrılıp Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 142 bin 175  olduğunu açıklamıştır. 

(https://www.bolgegundem.com/kac-suriyeli-turkiyeden-ayrildi-3221v.htm 

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1235857052548730880  )  
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