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Elinizdeki analiz, Suriye’de krizin derinleşmeye ve çeşitlenmeye başla-
dığı 2013 yılından bu yana Türkiye’nin sınır güvenliği politikasının nasıl 
şekillendiğini incelemektedir. Analizin hazırlanması sırasında, Türkiye’nin 
Suriye sınırında yer alan il ve ilçelerde bazı devlet kurumları ve sivillerle 
görüşmeler yapılmış, bu görüşmelere mümkün olduğunca analizin farklı kı-
sımlarında yer verilmiştir. 

Analizde sınır güvenliğinin küresel ve bölgesel dönüşümü ele alındıktan 
sonra Türkiye’de sınır güvenliği politikasında son yıllarda yaşanan değişim 
inceleniyor. Daha sonra Suriye krizi bağlamında, Türkiye’nin sınır güvenliği 
siyasetinin ana parametreleri, Yabancı Terörist Savaşçılarla (YTS) mücadele 
ve alınan askeri ve fiziki tedbirler değerlendiriliyor.  

ÖZET

Bu analiz, Suriye’de 
krizin derinleşmeye 
ve çeşitlenmeye 
başladığı 2013 
yılından bu 
yana Türkiye’nin 
sınır güvenliği 
politikasının nasıl 
şekillendiğini 
incelemektedir.
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kendi sınırını kullanmasına göz yumarak lojis-
tik, hatta doğrudan yardımda bulunduğu eleş-
tirisi yöneltildi.2 

Ülke içinde de Erdoğan’a ve Davutoğlu hü-
kümetine bu bağlamda birçok eleştiri yöneltildi. 
Bütün bu eleştirilerin merkezinde ise Türkiye’nin 
özellikle Arap Baharı sonrasında Suriye’ye yönelik 
sınır güvenliği politikasında esnek davranması yer 
aldı. Ankara’nın IŞİD’e destek verdiği iddiası, Su-
riye’nin kuzeyinde PKK ve YPG’nin bir tür jeopo-
litik koridoru kurmasının önüne geçmeye yönelik 
stratejik bir hamle olarak ele alındı.3 Son olarak 
ise 24 Temmuz’da Türkiye’nin IŞİD’e ve PKK’ya 
yönelik başlattığı askeri operasyon ve hemen ar-
dından Suriye sınırına ilişkin açıklanan yeni gü-
venlik önemleri paketi Ankara’nın sınır güvenlik 
politikasını tekrar tartışmaya açtı.

Oysa Ankara, Ekim 2013’te IŞİD’i terör 
örgütü olarak ilan etti,4 Yabancı Terörist Savaş-
çılarla (YTS) ilgili uluslararası toplumun devreye 
soktuğu “terörle kapsamlı mücadele” eylem pla-
nına yoğun bir katılım sağladı.5 Başta Birleşmiş 
Milletler olmak üzere diğer uluslararası örgütle-
rin bütün kararlarına ve eylem planlarına destek 

2. Bu haberlerin bazı örnekleri için bkz: “Turkey-Syria Border Has 
Become Gate into ISIS for Foreign Fighters”, CBS News, 26 Eylül 
2014, http://www.cbsnews.com/news/turkey-syria-border-has-beco-
me-gate-into-isis-for-foreign-fighters/; “A Path to ISIS, Through a 
Porous Turkish Border”, New York Times, 9 Mart 2015, http://www.
nytimes.com/2015/03/10/world/europe/despite-crackdown-path-to-
join-isis-often-winds-through-porous-turkish-border.html?_r=0; “An 
Unhelpful Ally”, The Wall Street Journal, 25 Haziran 2014, http://
www.wsj.com/articles/how-turkey-is-exacerbating-the-mideast-cri-
sis-1403722487; US Increasingly Frustrated by Turkey’s Inaction 
Against Islamic State”, The Guardian, 8 Ekim 2014, http://www.the-
guardian.com/world/2014/oct/08/us-increasingly-frustrated-turkey-
inaction-islamic-state; “Fight Against ISIS Militants Lags Because 
They’re Nimble … and the U.S. Isn’t”, Time, 8 Haziran 2015, http://
time.com/3913433/barack-obama-isis-strategy-g7/; This Border Post 
Shows How Turkey's ISIS Problem Keeps Getting Worse”, Business 
Insider, 22 Mayıs 2015, http://www.businessinsider.com/turkeys-isis-
problem-keeps-getting-worse-2015-5#ixzz3fOLfidWS;

3. Can Acun, “Kuzey Suriye’de PYD Kuşağı”, SETA Perspektif, 
Sayı 107, Haziran 2015, ss. 1-8 

4. Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü Yabancı Terörist Savaşçılar 
Bilgi Notu, 22 Nisan 2015

5. “Türkiye’nin Terörizmle Mücadele Alanındaki Uluslararası Ça-
lışmalara Katkısı”, T.C. Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/
turkiye_nin-terorizmle-mucadele-alanindaki-uluslararasi-calisma-
lara-katkisi_.tr.mfa

GİRİŞ

Türkiye’nin sınır güvenliği konusu hem ulusal 
hem de uluslararası gündemin son zamanlar-
da öncelikli başlıkları arasında yer aldı. Eylül 
2014’ten bu yana ABD liderliğinde oluşturulan 
uluslararası koalisyon1 tarafından yürütülen; 
IŞİD’i önce zayıflatma sonra da tamamen or-
tadan kaldırma stratejisinin askeri olarak doğ-
rudan bir parçası olmaktan kaçınan Ankara, 
özellikle IŞİD’e lojistik destek sağlamak başta 
olmak üzere, Suriye sınırında esnek bir güvenlik 
rejimi uyguladığı için eleştirildi. Buna ek olarak 
birtakım uluslararası medya organı tarafından 
Türkiye’ye; ABD ve koalisyon güçlerinin IŞİD 
karşısında hızlı bir sonuç alamamasının arkasın-
da Türkiye’nin gönülsüzlüğü ile birlikte IŞİD’in 

1. IŞİD’e karşı koalisyon oluşturulması fikri ilk defa Barack Obama 
tarafından 5 Eylül 2014’te NATO Zirvesinde açıklandı. İlk etap-
ta koalisyon üyesi 10 çekirdek ülke olarak ABD, İngiltere, Fransa, 
Avustralya, Almanya, Kanada, Türkiye, İtalya, Polonya, Danimarka 
sayıldı. Şu anda ise koalisyonun 60’dan fazla üyesi var. “US Forms 
'Core Coalition' to Fight ISIS Militants in Iraq”, The Guardian, 5 
Eylül 2014, http://www.theguardian.com/world/2014/sep/05/us-
core-coalition-fight-isis-militants-iraq-nato 
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verdi. IŞİD saldırısına maruz kalan Suriye Kürt-
lerinin Türkiye’ye geçmelerine, izlediği “açık kapı 
politikası” bağlamında izin verdi.6 IŞİD ile çatış-
masında PYD’ye yardım etmek amacıyla Irak 
Kürdistan’ından gelen peşmergeye silah takviyesi 
dahil birçok açıdan destek verdi ve kendi toprak-
larının kullanılmasına müsaade ederek geçiş im-
kanı sağladı.7 Bütün bu siyasi eylem planlarının 
da ötesinde Ankara, Suriye iç savaşının kendisi 
için giderek bir iç güvenlik sorununa ve jeopo-
litik bir baskı aracına dönüşmeye başlamasından 
sonra sınır güvenliğini artırıcı bir dizi önlem ala-
rak “sıfır tolerans politikasını” uygulamaya koy-
du. Dolayısıyla Türkiye, Suriye sınırına yönelik 
güvenlik politikalarında Suriye iç savaşının gel-
miş olduğu durumun da bir parçası olarak önem-
li ve bir ölçüde sert bir politikayı hayata geçirdi. 
Böylesi bir süreç ve değişim ise, Türkiye’nin son 
on yılda benimsediği sınır yönetimi rejimi ve 
güvenliği anlayışının hem kapsam hem de içerik 
bakımından önemli bir dönüşüm geçirdiği bir 
zamanda yaşandı. 

Suriye’deki iç savaşın neden olduğu yeni je-
opolitik durum, bölgesel istikrarla Türkiye’nin iç 
güvenliği arasındaki ilişkiyi daha da artırdı. Sınır 
güvenliğine yönelik mekanizmalar bu dönemde 
ciddi bir değişim geçirdi. Suriye’deki iç savaştan 
kaynaklanan yasa dışı hareketlilikler sebebiyle 
ve terörist grupların Türkiye’ye muhtemel giriş-
lerini engellemek amacıyla birçok yeni yöntem 
devreye sokuldu. Daha da önemlisi bu yeni gü-
venlik mekanizmaları, özellikle Türkiye’de yürü-
yen Çözüm Süreci etrafında düşünüldüğünde, 
fiziki sınır güvenliği mekanizmalarına jeo-kültü-

6. Dışişleri Bakanı Davutoğlu “BM Güvenlik Konseyi'ni Daha Faz-
la Geç Kalmadan İnsani Duruma Çözüm Bulacak Güçlü Bir Karar 
Almaya Çağırıyorum”, T.C. Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.
tr/disisleri-bakani-davutoglu-_bm-guvenlik-konseyi_ni-daha-fazla-
gec-kalmadan-insani-duruma-cozum-bulacak-guclu-bir-karar-al-
maya-.tr.mfa (Erişim tarihi, 09 Temmuz 2015).

7. “Türkiye Silah Verdi, Açıklamadık”, Al Jazeera Türk, http://
www.aljazeera.com.tr/haber/turkiye-silah-verdi-aciklamadik; Bar-
zani: Türkiye'nin Yardımı Olmasaydı Kobani'nin Geri Alınması 
Mümkün Olmazdı, Hürriyet, http://www.hurriyet.com.tr/dun-
ya/28957496.asp 

rel bir hassasiyetin de dahil edilmesi gerektiğini 
göstermiş oldu. Sonuç olarak Suriye krizi, sınır 
güvenliği ile sosyo-politik süreçlerin birbirinden 
ayrılmasının neredeyse imkansız olduğu bir tablo 
ortaya çıkardı. Bu bağlamda örneğin Suriye’deki 
istikrarsızlıktan ve iç savaştan dolayı Türkiye’nin 
bir önlem olarak benimsemiş olduğu “sınıra du-
var örme” girişimi bölgedeki bazı Kürt aktörlerin 
tepkisini çekti.8 Söz konusu örnek, sınır güvenliği 
sisteminin yapı ve mekanizmaları ile toplumsal 
aidiyetler ve hareketlilik arasındaki sıkı ilişkiyi 
göstermesi bakımından yeni bir durumu ortaya 
çıkardı. Kürtlerin bölgesel ölçekte Suriye iç sava-
şıyla birlikte yaşamaya başladığı dönüşüm süreci 
ve bu dönüşümün getirdiği yeni maliyetler sınır 
güvenliği siyasetini de önemli ölçüde etkiledi. 
Halihazırda yaşanan güvenlik merkezli istikrar-
sızlıklar Türkiye’nin sınır güvenliği mekanizma-
larını ciddi bir değişim baskısıyla karşı karşıya 
bıraktı. Bu durum, Arap Baharı sonrasında böl-
gesel ölçekte ulusal sınırlarda kendini doğrudan 
gösteren radikal ve sert güvenlik politikalarının 
ortaya çıkmasına vesile olarak yeni bir jeopolitik 
ortamın oluşmasında etkili oldu.9 

Elinizdeki bu analiz, Suriye’de krizin derinleş-
meye ve çeşitlenmeye başladığı 2013 yılından bu 
yana Türkiye’nin sınır güvenliği politikasının nasıl 
şekillendiğini incelemektedir. Aynı zamanda analiz, 
Türkiye’nin en uzun kara sınırını oluşturan Suriye 
sınırınına yönelik mülteci meselesi ekseninde be-
lirginleşen “açık kapı” politikası ile alınan güvenlik 
önlemeri arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin oluştur-
muş olduğu yeni dinamikleri değerlendirmektedir. 

8. “Nusaybin'de Duvara Karşı Ölüm Orucu”, BBC Türkçe, 1 Kasım 
2013, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/11/131101_nu-
saybin_duvar 

9. Tunus’ta, IŞİD’in Mart ve Haziran aylarında yaptığı terör saldı-
rılarının ardından hükümetin Libya sınırına anti-terör duvarı öre-
ceğini açıklaması bunun en son örnekleri arasında yer almaktadır. 
“Tunisia to Build 'Anti-Terror' Wall on Libya Border”, BBC, 8 Tem-
muz 2015, http://www.bbc.com/news/world-africa-33440212. 
Bu bakımdan Arap Baharı, özellikle sınırları bir taraftan değişim 
baskısıyla karşı karşıya bırakırken aynı zamanda ülkelerin güven-
lik merkezli olarak yeniden bir sınır tahkimine gitmelerine neden 
olmuştur. Bu şekliyle ele alındığında Arap Baharının sonuçlarının 
bölgesel ölçekte sınırlara dair yıkıcı bir etkisi olmuştur. 
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Analizin hazırlanması sırasında, Türkiye’nin Suriye 
sınırında yer alan il ve ilçelerde bazı devlet kurum-
ları ve sivillerle görüşmeler yapılmış, bu görüşmele-
re analizin farklı kısımlarında mümkün olduğunca 
yer verilmiştir.  Analizde sınır güvenliği ve Türki-
ye’de sınır güvenliği politikasında son yıllarda yaşa-
nan değişim incelenirken, Suriye krizi bağlamında 
Türkiye’nin sınır güvenliği siyasetinin ana para-
metreleri ele alınmaktadır. Grafiklerde kullanılan 
rakamlar, Genelkurmay Başkanlığı’nın 2013-2015 
arasındaki sınır olayları bağlamında kamuoyuyla 
paylaşmış olduğu bilgilere ve yapılan saha çalışma-
larına dayanarak oluşturulmuştur.

SINIR GÜVENLİĞİ 
ANLAYIŞININ KÜRESEL 
VE BÖLGESEL 
DÖNÜŞÜMÜ
Sınırlar sadece ülkeler arasındaki egemenlik alan-
larını belirlemekle kalmaz, aynı zamanda bu ege-
menliğin sınırsız ve etkin bir biçimde kullanılma-
sında da ciddi engeller oluştururlar. Çünkü bir 
ülkenin hangi bölgesel güvenlik mimarisine dahil 
olduğu ve ne tür tehditlere maruz kaldığı, o ül-
kenin sınırları üzerindeki güvenlik politikalarını 
etkilediği gibi aynı zamanda sınırlarına yönelik 
bir baskı da oluşturur. Bu nedenle sınırlar ulusal 
güvenliğin sağlandığı ön hatlar olarak düşünül-
mektedir. İster doğal yollarla isterse anlaşmalarla 
üretilsin, bir bütün olarak sınırlar genellikle ulu-
sal güvenlik ve devlet egemenliğinin ayrılmaz ens-
trümanlarından biri olarak tezahür eder.10

Günümüzde sınır kavramı farklı şekillerde ta-
nımlanmaya ve önemli bir dönüşüm geçirmeye de-
vam etse de sınırların fiziki yapıları ve sınır güven-
liğini sağlamak için kullanılan güvenlik teknikleri 
ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Örneğin, 
kara ve deniz sınırlarını korumak için devasa bir sı-
nır güvenliği endüstrisine sahip olan ABD toplam 

10. Kari Laitinen, “Geopolitics of the Northern Dimension: A Cri-
tical View on Security Borders”, Geopolitics, 8:1, (2003) s. 20-44.

20 milyar dolar ve 150.000 sınır güvenliği görevlisi 
ile ilk sırada yer almasına rağmen bu önlemlerin bü-
tün riskleri ortadan kaldırdığını söylemek zordur.11 

Eleştirel sınır çalışmaları açısından sınır, be-
lirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ulus-dev-
leti diğer ulus-devletlerden siyasi kimlik, siyasi de-
ğerler ve siyasal öznellik bakımından ayırma işine 
yarayan bir hat olarak görülürken; daha ana akım 
yaklaşımlar açısından, egemenlik ve güvenlik iliş-
kisi bağlamında sürekli değişime uğrayan ancak 
bir o kadar da muğlak bir alana işaret etmekte-
dir.12 Böylesi bir tanımlama, sınırların var olan iş-
levlerinde ve sınır güvenliği anlayışında pratik ya 
da sembolik olarak sürekli bir değişim gerçekle-
şebileceği varsayımına dayanır. Diğer bir ifade ile 
ülkelerin bulunduğu jeopolitik ortam nedeniyle 
karşılaştıkları tehditler sınır güvenliği politikaları-
nı doğrudan etkilemektedir. 

Bölgesel ve uluslararası sistemde yaşanan 
güvenlik merkezli kırılmalar ve küreselleşme gibi 
daha makro-tarihsel değişimler13 sınırlar üzerinden 
jeopolitik ve jeo-kültürel bir baskı oluştururken, 
ülkelerin güvenlik önceliklerinde ve var olan sosyo-
politik sınır etkileşimlerinde çarpıcı etkiler ortaya 
çıkarmaktadır.14 Diğer bir ifadeyle, sınır güvenli-
ği statik bir olgu olmadığı gibi sadece askeri bir 
mesele düzeyinde salt bir güvenlik konusu olarak 
da anlaşılmamalıdır. Örneğin 11 Eylül, Amerikan 
merkezli yeni bir sınır güvenliği anlayışı ve meka-
nizmasını devreye sokarken, bu durumun kıta öl-
çekli yansıması Avrupa’da doğrudan sınır güvenlik 
politikalarındaki değişimle karşılığını bulmuştur. 

11. Blas Nunez-Neto, Border Security: Key Agencies and Their 
Missions, CRS Report for US Congress, Order Code RS21899, 
(2005);  Edward Alden, The Closing of the American Border: Terro-
rism, Immigration, and Security since 9/11, (New York, NY: Harper-
Collins Publishers, 2009).

12. Ed. Doris Wastl-Walter, The Ashgate Research Companion to Bor-
der Studies, (Ashgate: 2011).

13. Anssi Paasi “A Border Theory: An Unattainable Dream or a 
Realistic Aim for Border Scholars?”, The Ashgate Research Compa-
nion to Border Studies.

14. Martin Van Der Velde ve Henk Van Houtum, “Communi-
cating Borders”, Journal of Borderlands Studies, Volume 18, No. 1, 
(Spring 2003).
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Arap Baharı ve sonrasında yaşanan insan hareketli-
liği ve IŞİD bağlamında kendini gösteren yeni tür 
kitlesel terör de benzer şekilde Avrupa ve Ortadoğu 
ölçeğinde sınır güvenliği rejimlerine doğrudan bir 
meydan okuma olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle 
Suriye krizinden kaynaklanan büyük çaplı göç ha-
reketliliği, yine Suriye’deki iç savaşa katılmaya çalı-
şan YTS ile Ortadoğu ölçeğinde devlet dışı silahlı 
aktörlerin giderek çeşitlenmesi ve bilindik modern 
ulus-devlet yapılarının bu aktörlerin varlığından 
çarpıcı bir biçimde etkilenmesi; sınırın korunması 
ve güvenliği özellikle bölgedeki ülkeler açısından 
kontrol edilmesi zor bir güvenlik açığı meselesi ha-
line dönüştürmüştür.

Öte yandan günümüz tehditlerinin karma-
şık doğası, sınır güvenliğinin sadece bir yönet-
me meselesi olarak anlaşılamayacağını açık bir 
biçimde göstermektedir. Soğuk Savaş boyunca 
sınırlar, siyasi bloklar veya benzer siyasi ve güven-
lik önceliklerini paylaşan devlet toplulukları ara-
sındaki dost/düşman ayrımını belirginleştirme 
işlevine sahipti. Bu nedenle sınır güvenliği, temel 
olarak var olan rejimin ve devletin güvenliğini 
önceleyen militarist bir anlayışa dayanıyordu. 
Ancak küreselleşmenin bölgesel ve uluslararası 
sistemdeki süreçleri kontrol edilmeyecek ölçüde 
hızlandırmasıyla birlikte Soğuk Savaş sonrasında 
ulusal sınırlar hızla aşınmaya başladı ve gelenek-
sel olmayan tehditler sınır ve sınır güvenliğinin 
yeniden kavramsallaştırılmasını gerekli kıldı. 

Buna karşılık geleneksel sınır anlayışında dev-
let sınırlarının ulusal güvenlik içindeki önemi, sı-
nırlara yönelik askeri tehditlerin önlenmesine yö-
nelikti. Söz konusu anlayış içinde askerileştirilmiş 
alanları oluşturan sınırlar, “potansiyel düşman” ya 
da “potansiyel terörist” karşısında güvenlik güçleri-
nin etkili bir şekilde kullanımını öngören özel bir 
güvenlik rejimi tarafından kontrol edilmekte ve 
yönetilmekteydi. Bu nedenle, geleneksel sınır gü-
venliğinde daha fazla güvenli hale getirilmiş sınır 
alanları mümkün olduğunca katı bir askeri kontro-
lü öngörmekteydi. Bu bağlamda sınır, yüksek tehdit 
oluşturan kitlesel insan hareketliliği, yasa dışı mallar 

ve terör gibi diğer unsurlar tarafından hedef alın-
mış devletin ön sınır hatlarının korunmasının bir 
göstergesi olarak anlaşılmaktaydı. Bu nedenle devlet 
merkezli bir koruma ve savunma anlayışı sınır gü-
venliği rejimini şekillendirmişti. 

Ne var ki küreselleşmenin ekonomik, siyasi 
ve toplumsal düzeyde ortaya çıkardığı yeni süreç 
ve etkiler günümüzde topraksızlaştırma (sınırın 
öneminin kaybolmaya başlaması) süreçlerinin hız-
lanmasıyla birlikte sınır güvenliğine yönelik gele-
neksel anlayışın ve mekanizmaların aşınmasına ne-
den oldu. Yeni sınır güvenliği anlayışı, daha geniş 
ölçekte sınır güvenliği ile sınırlar arası ortaklıklar 
ve merkezi hükümet ile sınır bölgeleri arasındaki 
ilişkilerde daha dengeli ve etkin bir mekanizmanın 
kurulmasını gerekli kılmaktadır. Ulusal ve bölgesel 
güvenliğe yönelik tehditlerin değişmesi bu anlayışın 
değişmesinde daha da etkilidir. Bu yeni durumun 
beraberinde getirdiği yeni anlayış, öncelikle sınır 
güvenliğine yönelik çeşitlenmiş meydan okumala-
rın güvenlik sektöründeki mevcut kurumların tek 
başına üstesinden gelmelerini de giderek zorlaştır-
maktadır. Örneğin ulusal ordu ne kadar güçlü olur-
sa olsun yasa dışı göç, uluslararası terör, uyuşturucu 
ve silah kaçakçılığı, sınırı aşan bulaşıcı hastalıklar 
ve çevre kirliliği gibi sorunlarla sadece askeri güç ile 
baş etmek son derece zordur.15

Diğer taraftan, söz konusu tehditlerle başa 
çıkmak için sınırlardaki yapısal-fiziki engellemeler 
yeterli olmadığı gibi, bu engeller toplumsal ve eko-
nomik hareketliliği de doğrudan kısıtlayan bir işlev 
görmektedir.16 Bu nedenle sadece komşu ülkelerle 
sınır güvenliği için karşılıklı işleyen ortaklıklar, açık 
sınırlar (sınırın güvenlikdışılaştırılması), “karşılıklı 
güven” gibi unsurlar olumlu sonuçlar üretmektedir. 
Ayrıca yeni sınır güvenliği anlayışı, merkezi hükü-

15. Alice Hills, “Border Control Services and Security Sector Re-
form”, Ed. Philipp Fluri ve Miroslav Hadzic, Sourcebook on Security 
Sector Reform (Collection of Papers), (Centre for Civil-Military Rela-
tions, Belgrad: 2004), s. 319-344

16. Uluslararası tecrübelerin gösterdiği gibi, örneğin uyuşturucu 
kaçakçılığı en iyi şekilde yüzde 5 ila 10 oranında sadece sınır kon-
trolleri sırasında engellenebilmektedir. Vladimir Kolossov, “Border 
Studies: Changing Perspectives and Theoretical Approaches”, Ge-
opolitics, 10:4, s. 623.
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metlerin sınır bölgelerindeki yerel yönetimlerle kar-
şılıklı işbirliği yapmasını öngörmektedir. Bu nedenle 
yeni sınır güvenliği anlayışı ulusal ölçekten bölgesel 
ölçeğe doğru kademeli olarak işleyen bir mekaniz-
manın kurulmasını gerekli kılmaktadır. Yine teh-
ditlerin giderek çeşitlenmesi ve yeni sınır güvenliği 
anlayışı, sınır güvenliğinin ülke topraklarının tama-
mı için planlanmış bir sürecin parçası olarak dizayn 
edilmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda 
güvenlik, bir ülkenin sadece kara sınırlarında icra 
eden bir mekanizma yerine ülkenin genelinde düşü-
nülmelidir. Son olarak ise yeni sınır güvenliği rejimi 
ve yönetiminin hızla gelişen ve çok boyutlu yaşanan 
olaylar karşısında hızlı hareket edebilecek bir me-
kanizma ekseninde kurulması gerekmektedir. Bir 
bütün olarak bakıldığında ise; yeni sınır güvenliği 
anlayışında sınır, basit bir biçimde ve sadece devletin 
toprak bütünlüğü için tasarlanmak yerine toplum-
sal pratiklerin üretimi, tarihsel tecrübe, jeopolitik 
gelişmeler sonucu oluşmuş ve en önemlisi de etnik 
ve siyasi kimliklerin yeniden üretildiği sembolik bir 
işaretleyici olarak iş görmektedir.

Devletler, küresel rekabette daha etkin olmak 
adına ekonomik verimliliklerini artırmak için sı-
nır politikalarında yumuşamaya giderken; diğer 
taraftan da küresel terör, yasa dışı göç, uyuşturucu 
kaçakçılığı ve ulus aşırı organize suçlar gibi tehdit-
ler karşısında sınır güvenliklerine yönelik yeni dü-
zenlemeler yapmak zorunda kaldılar.17 Böylelikle 
sınır güvenliği, devleti ve o devletin siyasi rejimini 
korumaya dönük bir referanstan, tehditlerin çe-
şitlenmesi nedeniyle vatandaşların korunmasına 
dönük bir anlayışa doğru yönelmeye başladı. An-
cak sınırsızlaştırma, yeniden sınır çizme, ve bölge-
sel entegrasyon modelleri gibi sınıra dair süreçler 
bütün yeni tehdit unsurlarına rağmen aynı anda 

17. Andy Oppenheimer, “Border Protection: Countering Terror 
Movements”, Military Technology, (Eylül 2014), s. 54-60; Noel Par-
ker ve Nick Vaughan Williams, “Critical Border Studies: Broade-
ning and Deepening the ‘Lines in the Sand’ Agenda”, Geopolitics, 
17/4, (2012), s. 727-733; Christian Leuprecht, Todd Hataley ve 
Kim Richard Nossal, “Evolving Transnational Threats and Border 
Security: A New Research Agenda”, Center for International Defen-
ce Policy, (Kingston, Kanada: 2012); Edward Alden, “Immigration 
and Border Control”, Cato Journal, 32/1, (2012), s. 107-124

işlemeye devam etti.18 Gerçekte birbiriyle karşıtlık 
içeren bu süreçler ilginç bir biçimde 11 Eylül ve 
Arap Baharı sonrasında bir arada var oldu. 

11 Eylül saldırıları ve devamında Avru-
pa’nın farklı şehirlerine yönelik terör saldırıları 
(İstanbul, Madrid, Londra ve Paris) öncelikle 
uluslararası sınırların işlevlerine yönelik bakış 
açısını değiştirdi. Bu bağlamda sınır daha fazla 
güvenlik perspektifinden tanımlanmaya başlan-
dı ve hızlı bir şekilde teröristler ve diğer riskli 
gurupların geçişinin engellenmesine dönük bir 
mekanizma olarak iş gördü. Daha da önemlisi 
sınırlar, güvenli içerisini anarşik dış dünyadan 
ayıran bir duvar olarak iş görecek şekilde dizayn 
edildi. Bu nedenle yeni riskler karşısında sınırlar, 
farklı mekanları ve toplumsal kimlikleri bir araya 
getiren eklektik bir mekan olarak değil, farklılı-
ğı yeniden kurgulayan ve kendi dışındaki öteki/
düşman kategorisine indirgeyen bir engel/bari-
yer olarak ortaya çıktı. Bu dönemde, özellikle 
Avrupa ve ABD’de de sınır güvenliği uygulama-
larıyla birlikte “biyometrik devlet” tanımlaması 
ortaya çıktı.19 Biyometrik devlet, nihai kertede 
hukuku askıya alarak istisna halinin süreklileş-
tirildiği ve bizatihi bireyin bedeninin güvenliğin 
nesnesi haline getirildiği yeni bir güvenlik man-
talitesi olarak tasarlandı. Bu durumun ilk so-
nuçlarından biri, ABD’de ulusal sınırların daha 
etkin korunması amacıyla 2003 yılında Ulusal 
Güvenlik Bakanlığının kurulması oldu. Bunu 

18. Bu durumu açıklayan bir vaka olarak Türkiye’nin güney sınırındaki 
PYD-YPG’nin Suriye krizinden bu yana izlediği politika ile bunun böl-
gesel ölçekte sınırlara dair ne tür sonuçlar ürettiğine bakılabilir. 2014 
yazından bugüne YPG-PKK’nın (Her ikisi de Türkiye tarafından te-
rör örgütü olarak tanınmaktadırlar) IŞİD ile savaşmasının bir sonucu 
olarak Suriye’nin kuzeyinde kurmaya çalıştığı Kürt kuşağı hem Tür-
kiye-Suriye sınırını yeni bir olgu haline getirmekte hem de yeniden-
topraksallaştırma (Suriye Kürdistanı ya da Rojava ifadesi) vasıtasıyla 
Kuzey Suriye’yi Kürdistan coğrafyasının bir parçası olarak yeniden inşa 
etmektedir. Bu bağlamda bir analiz için bkz., Murat Yeşiltaş, “Harita ve 
Gerçeklik Arasında ‘Kürdistani’ Coğrafi Tahayyülün Yükselişi”, Orta-
doğu Analiz, c. 7, Sayı 69, (Temmuz-Ağustos 2015), s. 42-45.

19. Keith Breckendridge, “The Biometric State: The Promise and 
Peril of Digital Government in the New South Africa”, Journal of 
Southern African Studies, (31 Şubat 2005), s. 267; Rachel B. Jef-
ferson, Biometrics, Privacy, Progress, and Government, (Nova Science 
Publishers, New York: 2010).
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sırasıyla 2005 yılında European Agency for the 
Management of Operational Cooperation at the 
External Borders of the European Union (FRON-
TEX) ve 2008 yılında United Kingdom Border 
Agency (UKBA) takip etti.20 Bu durum gelenek-
sel sınır güvenliği anlayışının hızla terk edilme-
sine neden olurken korumacı bir sınır rejimini 
bütün Avrupa sathında devreye soktu. 

Arap Baharı sonrasında yaşanan gelişmeler ise 
sınır ve sınır güvenliği anlayışında, 11 Eylül’ün or-
taya çıkardığı etkinin benzerinin daha radikal bir 
versiyonunun Ortadoğu ölçeğinde yaşanmasına 
neden oldu. Özellikle Suriye’deki iç savaşın önce 
bir siyasi kriz olarak ortaya çıkması ardından da 
hızlı bir şekilde askeri çatışmaya dönüşmesi, böl-
gesel ölçekli jeopolitik parçalanmayı da berabe-
rinde getirdi. Öte yandan Irak’ta kendini gösteren 
askeri çatışma, bölgesel ölçekte yaşanan parçalan-
mayı devletler ölçeğinden toplumlar arası bir dü-
zeye çekti. Söz konusu jeopolitik parçalanma bir 
taraftan geleneksel Ortadoğu düzeninin tahkim 
ettiği sınırları yeniden tartışmaya açarken, diğer 
taraftan Suriye ve Irak ekseninde de yeni tür as-
keri yapıların ve bu yapıların kurduğu egemenlik 
biçimleriyle birlikte yeni sınırların ortaya çıkma-
sına neden oldu. Bu durum, ulus-devletlerin bü-
yük ölçüde toprak bütünlüğü ilkesi üzerine inşa 
ettikleri egemenlik anlayışlarını parçalamaya dö-
nük bir meydan okumayı beraberinde getirirken, 
öte yandan da ulus-devlet sınırlarını aşan yeni bir 
jeopolitik mücadele alanı ortaya çıkardı. Suriye ve 
Irak’ta her iki durumun da bir arada yaşanmasına 
neden olan süreç, seküler milliyetçilik ideolojisiyle 
eklemlenmiş PYD-IŞİD çatışması ekseninde yeni 
bir topraksal kontrol alanının doğmasına sebep 
olurken, IŞİD ile birlikte anti-seküler bir egemen-
lik ve savaş alanın ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. 

Bir bütün olarak bakıldığında bu süreç, sınırlar 
üzerinde yeni tür güvenlik açıklarına neden olur-

20. Blas Nunez-Neto, “Border Security: Key Agencies and The-
ir Missions”, CRS Report for US Congress, Order Code RS21899, 
2005; Edward Alden, The Closing of the American Border: Terrorism, 
Immigration, and Security since 9/11, (New York, NY: HarperCollins 
Publishers: 2009). 

ken sınırlar arası etkileşimin ya yavaşlamasına ya da 
tamamen sona ermesine neden oldu. Tunus-Libya, 
Mısır-Libya, Suriye-Türkiye, Suriye-Irak, Suriye-
Ürdün, Suudi Arabistan-Irak sınırları, hatta Irak 
ve Suriye’nin bizatihi içinde oluşan sınırlar farklı 
şekillerde bu süreçten etkilendi ve güvenlik birincil 
öncelik haline geldi. Daha da önemlisi Arap Baharı 
ekseninde yaşanan radikal ve sert değişim, bilindik 
Ortadoğu ulus-devletleri içindeki etnik ve mezhep-
sel yeni sınır alanları ortaya çıkardı. Bu durumun 
en çarpıcı etkisi ise Türkiye üzerinden yaşandı.

TÜRKİYE’NİN SINIR 
GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Türkiye’nin sınır güvenliğine yönelik tehditler 
gerek kapsamı gerekse boyutları bakımından 
Cumhuriyet tarihi boyunca değişim gösterirken, 
bu tehditler karşısında, sınırlarda güvenliğin 
sağlanmasına yönelik siyaset anlayışında ve gü-
venlik mekanizmalarında da önemli bir dönü-
şüm yaşandığını söylemek mümkündür. Erken 
Cumhuriyet dönemi sınır güvenliği paradigma-
sını belirleyen güvenlik öncelikleri, temel olarak 
yeni kurulan “ülkenin” toprak bütünlüğünün 
korunması ekseninde şekillenmişti. Bu dönem-
deki yöneticilerin tamamı açısından devletin 
esas görevi “sınırı korumak”tı.21 Bu bağlamda 
“güçlü ordu”, sağlam bir sınır güvenliği için 
gerekli görülüyordu. Bu dönemde sınırlar ikili 
ya da uluslararası anlaşmalar vasıtasıyla güven-
li hale getirilse de Türkiye uzun yıllar, özellikle 
Suriye ile bir sınır ve egemenlik meselesi olarak 
Hatay üzerinden sorunlar yaşamaya devam et-
ti.22 Sonraki yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri 
uzun süre sınırların korunmasından sorumlu en 
önemli aktör olmaya devam etti. 1980’li yılla-
rın ilk yarısında Türkiye’nin gündemine oturan 

21. Ferhat Tekin, Sınırın Sosyolojisi: Ulus, Devlet ve Sınır İnsanları, 
(Açılım Kitap: 2014), s. 134.

22. Yücel Güçlü, The Question Of The Sanjak Of Alexandretta: A Study 
in Turkish-French-Syrian Relations, (Türk Tarih Kurumu Yayınları: 
2001); Michael B. Bishku, “Turkish-Syrian Relations: A Checkered 
History”, Middle East Policy, 19/3, (2012), s. 43
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ŞEMA 1

*Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun
**Sınır Yönetiminde Risk Analizi
***Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Ulusal Eylem Planı
****2692 Sayılı Yasa Bağlamında Sahil Güvenlik Komutanlığının Görevleri

TÜRKİYE'DE	  MEVCUT	  SINIR	  
GÜVENLİĞİ	  SİSTEMİ	  

KARA	  SINIRI	  

Kara	  Kuvvetleri	  
Komutanlığı	  

1.	  Kendi	  
sorumluluğunda	  olan	  

bölgede	  sınırı	  
korumak	  ve	  güvenliği	  

sağlamak.*	  

2.	  Gümrük	  ha<ndaki	  
giriş	  ve	  çıkış	  

kaçakçılığı	  ile	  kara	  
sınırları	  boyunca	  tesis	  
edilen	  birinci	  derece	  
askeri	  yasak	  bölge	  

içerisinde	  suç	  teşkil	  
eden	  eylemleri	  

önlemek,	  suçluları	  
yakalamak,	  suç	  
faillerini	  	  ikinci	  
derece	  askeri	  

bölgede	  de	  takip	  
etmek	  ve	  yakalamak,	  

failler	  	  hakkında	  
zorunlu	  yasal	  

işlemleri	  yapmak,	  
yakalanan	  kişi	  ve	  suç	  

delillerini	  mahalli	  
güvenlik	  kuvvetlerine	  

teslim	  etmek.*	  

3.	  Kara	  sınırlarından	  	  
ilGca	  amacıyla	  giren	  

muharip	  yabancı	  
ordu	  mensupları	  

hakkında	  11.8.1941	  
tarihli	  ve	  4104	  sayılı	  

Muharip	  Yabancı	  
Ordu	  

Mensuplarından	  
Türkiye'ye	  İlGca	  

Edenler	  Hakkında	  
Kanun	  hükümlerini	  
uygulamak,	  diğer	  
mültecileri	  silah,	  

mühimmat	  ve	  sair	  
harp	  araç	  

gereçlerinden	  
arıtmak,	  bu	  

mülteciler	  ile	  
beraberlerinde	  

geGrdikleri	  
malzemeleri	  ilgili	  
makamlara	  teslim	  

etmek.*	  

Jandarma	  Genel	  
Komutanlığı	  

1.	  Mülki	  Görevler;	  
genelde	  emniyet	  ve	  

asayiş	  ile	  kamu	  
düzenini	  sağlama,	  

koruma	  ve	  kollama	  
amacına	  yönelik	  "suç	  
işlenmesini	  önleyici"	  

faaliyetlerdir.**	  

2.	  Adli	  Görevler;	  
suçun	  işlenmesini	  

önleyen	  süreçte	  suç	  
ve	  suçluların	  ortaya	  

çıkarılması,	  
yakalanması	  ve	  

deliller	  ile	  birlikte	  adli	  
makamlara	  
ulaşWrılması	  
faaliyetlerini	  

içermektedir.**	  

3.	  Askeri	  Görevler;	  
adli	  kanun	  ve	  

nizamların	  gereği	  
olan	  görevler	  ile	  

Genelkurmay	  
Başkanlığı'nca	  verilen	  

görevlerdir.**	  

HAVA	  SINIRI	  

İçişleri	  
Bakanlığı'nın	  yetki	  

ve	  sorumluluğu	  
alWnda,	  Mülki	  
İdare	  Amirleri	  

vasıtasıyla,	  polis,	  
jandarma,	  özel	  

güvenlik	  teşkilaW	  
personeli	  ve	  diğer	  

kamu	  ve	  özel	  
kurum,	  kuruluş	  

personeli	  	  
havaalanlarında	  	  

gözeGm	  ve	  
deneGmleri	  yerine	  

geGrir.***	  

Havalimanı	  Güvenlik	  
Programı	  Mülki	  İdare	  
Amirinin	  gözeGminde	  

Emniyet	  Şube	  
Müdürlüğü,	  DHMİ	  

Başmüdürlüğü,	  
Gümrük	  Muhafaza	  

Müdürlüğü	  ve	  
Jandarma	  Bölük	  

Komutanlığı	  
tara^ndan	  koordine	  

edilir.***	  

DENİZ	  SINIRI	  

Sahil	  Güvenlik	  
Komutanlığı	  

1.	  Sahil	  ve	  
karasularında	  

güvenliği	  
sağlamak.****	  

2.	  Deniz	  yolu	  ile	  
yapılan	  her	  türlü	  

kaçakçılık	  
faaliyetlerine	  engel	  

olmak.****	  

3.	  Karasularımıza	  giren	  
mültecilerin	  
yanlarında	  

bulunabilecek	  silah	  ve	  
mühimma`an	  

arındırılması	  ve	  gerekli	  
tedbirlerin	  alınmasını	  

sağlamak.****	  

4.	  İhGyaç	  halinde	  
Deniz	  Kuvvetleri	  

Komutanlığı	  yetkisi	  
alWnda	  ülke	  

savunmasına	  katkıda	  
bulunmak.****	  

HUDUT	  KAPILARI	  

Yolcu	  Giriş-‐Çıkış	  
İşlemleri	  

Hudut	  kapılarındaki	  
yolcu	  giriş-‐çıkış	  kontrol	  

ve	  deneGm	  yetkisi	  
Emniyet	  Genel	  

Müdürlüğüne	  5682	  
sayılı	  Pasaport	  Kanunu	  

gereğince	  
verilmişGr.***	  

Sahte	  belgelerin	  erken	  
tespiG,	  VIP	  koruma,	  

pasaport	  işlemleri	  ve	  
yabancılarla	  ilgili	  iş	  ve	  
işlemlerin	  yürütülmesi	  
bu	  teşkilatlar	  aracılığı	  

ile	  idame	  
efrilmektedir.**	  

Eşya	  Giriş-‐Çıkış	  
İşlemleri	  

Hudut	  kapılarında	  eşya	  
giriş	  ve	  çıkış	  

işlemlerinden	  sorumlu	  
Gümrük	  ve	  Ticaret	  

Bakanlığının	  yetki	  ve	  
sorumlulukları	  640	  

sayılı	  Kanun	  
Hükmünde	  

Kararnamesi	  ile	  
belirlenmişGr.***	  

Türkiye	  Gümrük	  
Bölgesi	  ve	  diğer	  ülkeler	  

arasında	  taşınan	  
eşyanın	  giriş,	  çıkış,	  

transit,	  nakil	  ve	  nihai	  
kullanımına	  ve	  serbest	  

dolaşımda	  
bulunmayan	  eşyaya	  

ilişkin	  olarak	  kurumsal	  
ya	  da	  uluslararası	  
düzeyde	  alınmış	  

önlemlerin	  doğru	  bir	  
şekilde	  uygulanmasını	  

engelleyen,	  ülkenin	  
mali	  çıkarlarını	  

tehlikeye	  düşüren,	  
ülkenin	  güvenlik	  ve	  
emniyeGne,	  kamu	  
güvenliği	  ve	  kamu	  

sağlığına,	  çevreye	  veya	  
tükeGcilere	  yönelik	  

tehdit	  oluşturan	  
unsurlar	  risk	  olarak	  

tanımlanmış	  olup	  bu	  
risklerin	  yöneGmi	  
görevi	  Gümrük	  ve	  

Ticaret	  Bakanlığına	  ait	  
bulunmaktadır**	  
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ve giderek ülkenin en önemli güvenlik sorunu 
haline gelen Kürt meselesi ekseninde yükselişe 
geçen PKK terörü, sınır güvenliğini “teröristle-
rin geçişini” engellemenin daha önemli olduğu 
bir zemine taşıdı. Böylece Türk Silahlı Kuvvetle-
ri sınırların korunması ve güvenliği konusunda 
asıl aktör olmaya devam etti. 

Bunun yanı sıra terörün ekonomi-politiğinin 
temel unsurlarından biri olarak kullanılan yasa dışı 
malların (çoğunlukla İran, Irak ve Suriye sınırın-
dan) Türkiye’ye sokulmaya çalışılması, sınır güven-
liğinin sadece terör saldırıları ile sınırlı olmadığını 
da göstermişti. Diğer taraftan, sınırlar arasında dev-
let kontrolünün dışında kalan kaçakçılık gibi yasa 
dışı girişler, sınır güvenliğinin daha kapsamlı bir 
biçimde ele alınmasını gerekli kılarken, güvenliğin 
sağlanmasında görevli kurumların da çeşitlenmesi-
ni bir zorunluluk olarak ortaya çıkardı. (Şema 1)

Soğuk Savaş sonrasında sınır güvenliği an-
layışına ilişkin küresel ölçekte yaşanan değişim 
Türkiye’yi etkiledi ve güvenlik, sadece terörist-
lerin ya da diğer ülkelerin saldırılarının engel-
lenmesi amacıyla değil, aynı zamanda kitlesel 
göç ve kaçakçılık gibi küresel sorunlar eksenin-
de şekillenmeye başladı. 1990’lı yıllar Soğuk 
Savaş’ın ana tehditlerini sona erdirirken ve bu 
durumun Türkiye’nin güvenlik politikalarında 
bir esneklik oluşturması beklenirken; özellik-
le terör tehdidinin yoğunlaşması, uluslararası 
yeni güvenlik sorunlarının ortaya çıkması ve 
PKK terörünün giderek bölgesel bir denklemin 
içine yerleşmesi, sınır güvenliğine yönelik ön-
lemlerin de artırılmasıyla sonuçlandı. Nitekim 
PKK’nın, özellikle komşu ülkeler tarafından 
Türkiye’ye karşı kullanılmaya çalışılması, Or-
tadoğu’daki komşu ülkelerle Türkiye arasındaki 
sınır güvenliğini teröre karşı alınan önlemlerin 
bir parçası haline getirdi. 

Bununla birlikte bu yıllarda, Türkiye’yi bir 
geçiş güzergahı olarak kullanmaya çalışan “insan 
kaçakçılığı” mekanizmalarının giderek risk oluş-
turmaya başlaması, 1991 Irak Savaşı’ndan sonra 

yaşanan mülteci problemi gibi süreçler23 Türki-
ye’deki sınır güvenliği mekanizmalarını ve sınır 
güvenliği siyasetini değişime uğrattı. Bir bütün 
olarak bakıldığında, hem bölgesel hem de küresel 
ölçekte Soğuk Savaş sonrası terör, insan ticareti ve 
kaçakçılık gibi geleneksel olmayan güvenlik teh-
ditleri, devletlerin sınır güvenliği anlayışını zaten 
değiştirmişti.24 Oluşan yeni tehdit algısının bera-
berinde getirdiği güvenlik anlayışı ile sınır güvenli-
ği de yeniden gündeme geldi ve sınır yönetiminde 
yeni uygulamalar ve yöntemler devreye sokuldu. 

Türkiye bu dönemde Avrupa Birliği (AB) 
entegrasyon sürecinin bir parçası olarak sınır 
güvenliğinin kademeli olarak yeni düzenlemele-
re gitmek durumunda kaldı. Bu bağlamda yeni 
güvenlik riskleri, Türkiye’de AB üyelik sürecinin 
sınır güvenliğinde koordinasyon ve işbirliğini 
hedefleyen “entegre bir sınır yönetimi” mode-
li geliştirilmesini bir zorunluluk olarak ortaya 
çıkardı. AB üyelik süreci bağlamında entegre 
sınır yönetimi modeli tek başına olmasa bile 
AK Parti hükümetlerinin yeni sınır anlayışı ile 
birlikte hem geleneksel sınır siyasetinde önemli 
bir değişimi beraberinde getirdi hem de özellikle 
Ortadoğu ülkeleriyle olan sınırlar arası etkileşi-
mi daha fazla öne çıkardı. Ancak bu yeni siyasi 
süreçlerin hiçbiri Türkiye’nin sınır güvenliğine 
yönelik terör, yasa dışı mallar, kaçakçılık veya 
yasa dışı mülteci geçişleri gibi tehditlerin orta-
dan kaldırılmasını sağlayamadı. 

AK Parti’nin 2002 yılında iktidara gelme-
siyle birlikte, geleneksel ulus-devlet söylemi 

23. William Hale, Türk Dış Politikası 1774-2000, Çev. Petek De-
mir, (Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul: 2003), s. 235-236.

24. Alice Hills, “Border Control Services and Security Sector Re-
form”, Ed. Philipp Fluri ve Miroslav Hadzic, Sourcebook on Security 
Sector Reform (Collection of Papers), (Centre for Civil-Military Re-
lations, Belgrad: 2004), s. 319-344; Andy Oppenheimer, “Border 
Protection: Countering Terror Movements”, Military Technology, 
(Eylül 2014), s. 54-60; Noel Parker ve Nick Vaughan Williams, 
“Critical Border Studies: Broadening and Deepening the ‘Lines 
in the Sand’ Agenda”, Geopolitics, 17/4, (2012), s. 727-733; Ch-
ristian Leuprecht, Todd Hataley ve Kim Richard Nossal, Evolving 
Transnational Threats and Border Security: A New Research Agen-
da, (Center for International Defence Policy, Kingston, Kanada: 
2012); Edward Alden, “Immigration and Border Control”, Cato 
Journal, 32/1, (2012), s. 107-124.
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merkezinde inşa edilen sınır anlayışı, Arap Ba-
harı ve Suriye iç savaşına kadarki dönemde ye-
rini daha esnek bir sınır anlayışına bırakmıştı.25 
Özellikle, AK Parti döneminde, dış politikanın 
temel ilkelerinden biri haline gelen “komşular-
la sıfır sorun” anlayışı ve beraberinde komşu 
ülkelerle vizelerin karşılıklı kaldırılmaya baş-
laması sonucunda, sınır basit düzeyde devlet 
egemenliğinin bir göstergesi olarak iş görmeye 
başlamıştı. Bu durum, AK Parti hükümetleri-
nin Türkiye’nin geleneksel güvenlik söylemin-
de ve dış politika pratiklerinde hakim olan teh-
dit ve koruma merkezli bir alan olarak iş gören 
sınır anlayışını dönüşüme uğratmasının ve gö-
receli olarak bölgesel istikrarın bir sonucu ola-
rak ortaya çıktı. Öyle ki, bu yeni dış politika ve 
güvenlik anlayışı ile bölgesel istikrar, Türkiye 
ile özellikle Ortadoğu coğrafyasındaki komşu 
ülkeler arasında siyasi, toplumsal ve ekonomik 
hareketliliğin artmasına vesile oldu. Böylece 
sınır, Türkiye ile komşu ülkeler arasındaki sos-
yo-politik ve ekonomik ilişkileri kısıtlayan bir 
engel olmaktan çıkarılarak toplumsal hareket-
liliğin önünü açacak şekilde “tarihdaşlık” söyle-
mine eklemlendi ve yeniden tanımlandı.26 

Bu yeni anlayış içinde ulus-devlet vurgusu 
muğlak da olsa varlığını korurken yeni bir “bölge-
selcilik” tanımı vasıtasıyla sınır, hem fiziki hem de 
söylemsel düzeyde esnek bir politikanın parçasına 
dönüştürüldü. Nihai olarak, AK Parti iktidarı döne-
minde, özellikle de Türkiye’nin Suriye sınırına yö-
nelik güvenlik politikalarında liberal bir sınır anla-
yışı ekseninde yeni bir politika devreye sokulmuştu. 

AK Parti hükümetlerinin siyaset diline ve 
dönemin genel ruhuna nüfuz etmiş yeni bölge 
söylemi de geleneksel sınır olgusunu statik bir 

25. AK Parti dönemi dış politikada sınıra dair kavramlar için bkz., 
Murat Yeşiltaş ve Ali Balcı, A Dictionary of Turkish Foreign Policy: A 
Conceptual Map, SAM Papers, (Mayıs 2013). 

26. Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Türk Ocakları'nın 
Kuruluşunun 100. Yılını Kutlama Etkinlikleri Kapsamında Düzenle-
nen “Büyük Türkiye'ye Doğru” Sempozyumunda Yaptığı Konuşma, 
T.C. Dışişleri Bakanlığı, 26 Mart 2011, http://www.mfa.gov.tr/disis-
leri-bakani-sayin-ahmet-davutoglu_nun-turk-ocaklari_nin-kurulusu-
nun-100_-yilini-kutlama-etkinlikleri-kapsaminda-duzenlenen.tr.mfa 

durum olmaktan çıkararak, yeni bir komşuluk 
siyaseti ve bölgesel entegrasyon oluşturmak adına 
bir sıçrama tahtasına dönüştürdü. Böylece bir ta-
raftan Türkiye’nin özellikle Ortadoğu ülkeleri ile 
olan sınırları güvenliğin bir parçası olmaktan çı-
karılırken diğer taraftan da yeni bir sosyo-politik 
ve ekonomik etkileşim dönemine girilmişti. Bu 
kapsamda AK Parti hükümeti, daha somut ola-
rak liberal bir sınır rejimi anlayışı çerçevesinde, 
komşu ülkelerle kademeli olarak vize muafiyeti 
uygulamaya başladı ve Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği anlaşmaları imzalayarak Türkiye’nin bu 
ülkelerle olan ticaretinde önemli bir artışa vesile 
oldu.27 Öyle ki komşu ülkelerle “ortak sınır yö-
netimine” ilişkin bir dizi ortak bakanlar kurulu 
toplantısı (Suriye örneğinde olduğu gibi) gerçek-
leştirilerek sınır etkileşimini en üst noktaya taşı-
mak birincil öncelik haline getirildi.28 

Ne var ki 2010 yılında Tunus merkezli patlak 
veren Arap Baharı bir dizi bölge ülkesini derinden 
sarstı ve 2011 sonrası Suriye’de iç savaşın derinleş-
mesiyle birlikte Türkiye’nin sınır güvenliğine yö-
nelik birçok farklı yeni meydan okumayı ortaya 
çıkardı. Suriye ve Irak’taki istikrarsızlığın giderek 
kontrol edilemeyen ve yönetilemeyen bölgesel bir 
krize dönüşmesi ise bir dizi yeni dinamiği devreye 
sokarak ciddi güvenlik sorunları ortaya çıkarma-

27. “Hedefimiz Bütün Dünyayla Vizeleri Kaldırmak”, AK Parti 
Web Sitesi, 9 Mart 2013, https://www.akparti.org.tr/site/haberler/
hedefimiz-butun-dunyayla-vizeleri-kaldirmak/41275#1 

28. “Türkiye-Suriye YDSİK 1. Toplantısı Ortak Bildirisi, 22-23 
Aralık, Şam”, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, http://www.
mfa.gov.tr/turkiye---suriye-ydsik-1_-toplantisi-ortak-bildirisi_-
22-23-aralik_-sam.tr.mfa 

Soğuk Savaş sonrasında sınır güvenliği anlayışı 
sadece teröristlerin ya da diğer ülkelerin 
saldırılarının engellenmesi amacıyla değil, aynı 
zamanda kitlesel göç ve kaçakçılık gibi küresel 
sorunlar ekseninde de şekillenmeye başladı.
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sıyla Türkiye’nin sınır güvenlik paradigmasını ve 
mekanizmasını sarstı. Nitekim Arap Baharı önce-
si de-militarize edilmeye çalışılan bir “sınır güven-
liği paradigmasından”, “yeniden güvenli hale geti-
rilmesi gereken” bir sınır güvenliği rejimine doğru 
hızlı bir geçiş yaşandı. Bu durumun bir sonucu 
olarak, askeri personel yerine sivil personelin yer 
alacağı ve orta vadede tamamlanması planlanan 
müstakil bir Sınır Güvenliği Birimi kurma çalış-
maları29 devreye sokulamadı ve Türkiye, Güney-
doğu sınırlarında askeri varlığını artırmak zorun-
da kaldı.30 Bu askeri varlığa ek olarak, Türkiye 
bir dizi yeni güvenlik teknolojisi kullanarak sınır 
güvenliğini artırmayı denedi ve liberal sınır tutu-
mundan, daha çok askeri güvenlik amacına matuf 
bir şekilde sıfır tolerans politikasına geçiş yaptı.31 

Suriye iç savaşı ve Irak’ta sürmekte olan ça-
tışma ortamı ise Türkiye’nin sınır güvenliğine yö-
nelik riskleri daha fazla çeşitlendirdi. Bu nedenle 
Türkiye’nin sınır güvenliğine yönelik geleneksel 
tehditler, yerini yeni ve geleneksel olmayan teh-
ditlere bıraktı. Özellikle IŞİD terör örgütünün 
Türkiye’nin mücavir coğrafyasındaki çatışma sü-
reçlerinin öyle ya da böyle içinde olması ve Tür-
kiye’nin YTS için “geçiş güzergahında” yer alan 
hedef ülkelerden biri olması32 sınır güvenliği me-
selesini daha acil bir konu olarak ortaya çıkardı. 

Bütün bunlara karşılık Türkiye, sınır güvenli-
ğinin sağlanmasına yönelik de yeni güvenlik me-
kanizmalarını devreye soktu; Güneydoğu sınırının 
kontrol edilmeyi zorlaştıran coğrafi yapısı ve uzun-
luğu nedeniyle teknoloji yoğun yeni nesil araçları 

29. Arif Köktaş, “‘Sınır Güvenlik Birimi’ Kurma Çalışmaları”, 
SDE Analiz, (Temmuz 2011), http://www.sde.org.tr/userfiles/file/
Sinir%20Birlikleri%20Analiz.pdf 

30. “Suriye ile İlgili Tehdit Algımız Değişti” BBC Türkçe, 26 Hazi-
ran 2012, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2012/06/120626_
erdogan_syria.shtml 

31. “Angajman Kuralları Değişti Askeri Hareketlilik Arttı”, Ha-
bertürk, 28 Haziran 2012, http://www.haberturk.com/gundem/
haber/754647-angajman-kurallari-degisti-askeri-hareketlilik-artti 

32. Tuncay Kardaş ve Ömer Behram Özdemir, “Avrupalı Ya-
bancı Savaşçılar: Kimlik, Sosyal Medya ve Radikalleşme”, SETA 
Analiz, Sayı 115, (Şubat 2015), s.17 http://file.setav.org/Files/
Pdf/20150203185528_avrupali-yabanci-savascilar-pdf.pdf 

daha fazla kullanmaya başladı. Kısacası Türkiye 
özellikle Suriye sınırından kaynaklanan güvenlik 
risklerinin artması ve IŞİD’in oluşturduğu yeni 
dinamikler sonucunda sınır güvenliğini sağlamak 
için “sıfır tolerans politikası” izlemeye başlayarak 
güvenlik önceliklerinin ilk sırada yer aldığı bir sınır 
güvenliği politikasını devreye soktu. 

SURİYE KRİZİ VE 
TÜRKİYE’NİN SINIR 
GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Türkiye, Suriye krizinin askeri bir çatışmaya dönü-
şerek bir iç savaş halini aldığı dönemden itibaren 
sınır güvenliği politikasında radikal bir değişime 
gitmek zorunda kaldı. Ağustos 2011’den sonra An-
kara’nın Esed rejimine yönelik siyasi tutumunda, 
rejimin muhalif gösterileri askeri yöntemlerle bas-
tırmaya devam etmesinin bir sonucu olarak önemli 
bir değişime gitmesi ve Suriye rejiminden giderek 
yükselen askeri tehdidin yüksek bir güvenlik açığına 
dönüşmesi, makro ölçekte Türkiye’nin askeri strate-
jisinde yeni bir angajman politikasını da beraberin-
de getirdi. Bu bağlamda Ankara, NATO üyeliğinin 
getirdiği imkanlar çerçevesinde müttefiklerinden 
Suriye’den gelebilecek askeri bir hava saldırısına kar-
şı savunma sistemleri talebinde bulundu.33 

Öte yandan krizin derinleşmeye başlamasıyla 
artan mülteci akını karşısında izlediği “açık kapı” 
politikası, Türkiye’nin Suriye sınır bölgelerinde kit-
lesel insan hareketliliğinin doğmasına yol açtı ve gi-
derek akut bir güvenlik sorunu haline dönüşmesine 
neden oldu. Krizin farklı dönemlerinde Türkiye, 
ani şekilde ortaya çıkan mülteci sayısı (Grafik 1-2) 
ile kontrolü zorlaştıran bir sınır güvenliği problemi-
ni entegre bir kurumsal strateji ile çözmeye çalışsa 
da mülteci sayısının çokluğundan ve uluslararası 
toplumun kısıtlı desteğinden dolayı söz konusu 
sorunla baş etmekte oldukça zorlandı. Bu sorunla 
baş etmek amacıyla 2012’den bu yana “güvenlikli 

33. “Türkiye'den Resmi Patriot Talebi”, Al Jazeera, 21 Kasım 2012, 
http://www.aljazeera.com.tr/haber/turkiyeden-resmi-patriot-talebi 
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GRAFİK 1

GRAFİK 2
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bölge” oluşturulması ve “uçuşa yasak bölge” ilan 
edilmesi taleplerine ise uluslararası kamuoyundan 
destek gelmedi ve mülteci sorunuyla Türkiye ken-
di başına ilgilenmek durumunda kaldı. Bu durum 
giderek bir sınır güvenliği problemine dönüştü ve 
Suriye sınırının kontrol edilmesi zorlaştı.

2014 yılında Suriye savaşının bölgeselleşe-
rek farklı silahlı grupları içine çekmesi sonrasın-
da ise Türkiye’nin sınır güvenliğini devlet dışı 
silahlı aktörler tehdit etmeye başladı. Özellikle 
IŞİD’in Rakka merkezli güç temerküzü ve Irak’ta 
Musul’u ele geçirmesinin ardından bölgesel öl-
çekte jeopolitik bir aktöre dönüşmesiyle birlikte 
Ankara, IŞİD karşıtı koalisyonun öngördüğü si-
yasi mücadelenin bir parçası olurken askeri mü-
cadeleye farklı gerekçelerle dahil olmayı kabul 
etmedi.34 Daha sonra ise, IŞİD’le mücadele kap-
samında sınır güvenliğine yönelik “sıfır tolerans” 
politikası takip etmeye başlayan Türkiye, YTS 
politikasında sert bir anlayış benimsedi. Bu bağ-
lamda, sınır güvenliğini sağlamak için bir dizi 
askeri ve siyasi önlemi hızlı bir biçimde hayata 
geçirerek IŞİD’in oluşturduğu tehdidi minimize 
etmeye çalıştı. Son olarak Türkiye sınır güvenliği 
politikasında askeri tedbirleri daha fazla devreye 
sokarak bir dizi fiziki önleme başvurdu ve Suriye 
sınırını daha güvenli hale getirmeye yönelik en-
tegre bir politika oluşturmaya çalıştı. 

Ancak gerek Suriye sınırının fiziki ko-
şulları gerekse de Suriye’nin kuzey hattında 
iç savaştan ayrı seyreden askeri çatışma Tür-
kiye’nin Suriye sınırındaki güvenlik önemle-
rinin tam anlamıyla iyileştirilmesine imkan 
tanımadı. Bu durumun sebepleri arasında ilk 
sırada, kuşkusuz Türkiye’nin Suriye sınırının 
çok uzun (911 km) olması ve bu nedenle Suri-
ye sınırının bütününe yönelik katı bir güven-
lik rejimi uygulamanın imkansız olması yer 
almıştır. Bunun yanında, 2011 yılına kadar 
Suriye rejiminden kaynaklanabilecek güvenlik 

34. Ankara’nın askeri ayağa destek vermemesinin arkasında IŞİD’in 
Musul’da 49 konsolosluk çalışanını rehin alması ve bu sürecin 101 
gün sürmesi etkili olmuştu.

risklerinin hesaba katılmamış olması, kriz son-
rası geçen süreç içinde güvenlik önlemlerinin 
hızlı, yeterli ve etkin bir biçimde hayata geçi-
rilmesini zorlaştırdı. 

Öte yandan Suriye krizinin hızlı bir bi-
çimde etno-sekteryan bir boyut kazanarak 
sınır boyunca farklı etnik ve askeri yapıların 
oluşması, sınır güvenliğine yönelik politika-
yı da etkilemiştir. Suriye sınır bölgesi baştan 
sona ele alındığında PYD, muhalifler ve IŞİD 
arasında zaman zaman el değiştirmiş ve bu 
durum sınırın karşısından gelebilecek tehdit-
leri öngörmeyi imkansızlaştırmıştır. Savaştan 
önce sınırın karşısında tek bir aktör olarak yer 
alan Suriye devletinin yerini, farklı ideolojile-
ri, yapıları ve uzun vadeli stratejileri olan ve 
nihayetinde egemenlik iddiasında bulunan 
devlet dışı silahlı gruplar almıştır. YPG, IŞİD, 
muhaliflerin -kendilerine bir devlet modeli 
oluşturamamakla birlikte- kendilerini devlet 
gibi görmeye başlamaları Türkiye’ye giderek 
daha fazla güvenlik baskısı oluşturmuştur.35 

Belirtilen fiziki engel ve donanımlara rağ-
men sınır geçişkenliğinin sıfıra indirilememesinin 
de bazı sebepleri vardır. Sınırın bazı bölgelerinde 
fiziki şartlar bölgeye göre değişim göstermekte-
dir. Görüştüğümüz bir yetkili coğrafi özelliklerin 
bazı bölgelerde güvenlik açısından bir engel oluş-
turduğunu dile getirmektedir.

“... Mesela bahar döneminde aşırı otlanma 
ve ağaçların yeşillenmesi terörist ve kaçakçı-
lar için kamuflaj etkisi yaratabilmekte, aske-
rin görüşünü engellemektedir. Yine dağlık 
arazi yapısından dolayı terörist ve kaçakçılar 

35. SETA Mülakatı, 19 Mayıs 2015; Suriye içerisinde sınırdaş ol-
duğumuz gruplara bakılacak olursa, sahil bölgesinde pek çok farklı 
grubun olduğu görülebilir. Bu bölgede Ahrar uş-Şam, Ensar uş-Şam 
ve bunların haricinde küçük etnik ve lokal gruplar vardır. Yine Nus-
ret Cephesi’nin bu bölgede etkin olduğunu söylemek gerekir. Ha-
lep’in kırsal bölgesinde ve Afrin’de PYD, diğer bölgelerde İslam Cep-
hesi, başka bir bölgede IŞİD, Kamışlı bölgesinde de rejim ve PKK 
varlığı söz konusudur. Bu gruplar arasında en uzun sınırı IŞİD’le 
paylaşmaktayız ve sınır güvenliğimize yönelik en büyük tehdit de 
IŞİD’den gelmektedir. İkinci sırada ise PYD/PKK gelmektedir. 
PYD/PKK güçleri Afrin, Kilis ve Reyhanlı arasındaki bölgeyi kon-
trol etmektedir. Kamışlı ve onun dışında birtakım küçük bölgeler 
boyunca da PYD ile sınır komşuluğumuz söz konusudur.



21s e t a v . o r g

TÜRKİYE’NİN SURİYE SINIR GÜVENLİĞİ SİYASETİ

engebeli yerleri kullanarak kendilerini giz-
lemek suretiyle sınırdan geçiş yapabilmek-
tedirler. Bunun dışında Hatay’ın Suriye 
sınırını oluşturan Karasu Nehri yazın ku-
ruduğu için suyun engelleyici etkisi ortadan 
kalkmaktadır. Dönemsel ve fiziki şartların 
oluşturduğu zafiyetler haricinde tedbirlerin 
yeterince sıkı olduğu söylenebilir.”36

Bu durumun Türkiye-Suriye sınırının en 
batısındaki bölge açısından daha da kritik bir 
öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır. Türki-
ye’nin Suriye ile sınırı boyunca kuzey-güney 
hatlı uzanan Kurt Dağları’nın Türkiye’ye ba-
kan tarafları da Suriye topraklarına ait olduğu 
için bu fiziki yapı teröristler için kamuflaj işlevi 
görmektedir. Sınır boyunca girinti ve çıkıntılar 
da söz konusudur; bazı küçük tepeler Türkiye 
tarafında, bazıları ise Suriye tarafında kalmıştır. 
Bu coğrafi şartlar sınır güvenliğini tehdit eden 
unsurları tespit etmeyi zorlaştırmaktadır.37 

Öte yandan Türkiye-Suriye sınırının iç sava-
şın başlamasından önce de çok geçirgen olduğu-
nu vurgulamak gerekir. Soğuk Savaş döneminde, 
1950’li yıllarda sınırda belirli bölgelere kara ma-
yınları döşendiği zamanlarda bile sınırdan insan 
ve mal geçişleri engellenememiştir. Kaçakçılara 
cüz’i miktarlarda para ödenmesi durumunda sı-
nırın iki tarafına da geçiş mümkündür.38 Suriye 
iç savaşının -zaten son derece sorunlu olan- 
Suriye sınırının güvenliğini daha da karmaşık bir 
hale getirdiği söylenebilir.

Suriye sınırında Türkiye’nin güvenlik politi-
kalarını etkileyen bir diğer dinamik ise, iç savaş 
nedeniyle bölgesel ölçekte Kürt milliyetçiliğinin 
IŞİD ile mücadele bağlamında yeniden canlanışa 
geçmiş olmasıdır. Diğer bir ifadeyle sınırın öteki 
tarafı ile etnik düzeyde Kürtlük ekseninde kuru-
lan süreklilik, büyük ölçüde Suriye iç savaşının 
oluşturduğu güvenlik risklerine karşı alınacak 

36. SETA Mülakatı, 18 Mayıs 2015.

37. Hassa Kaymakamı Mustafa Pala ile yapılan SETA Mülakatı, 
Hassa (Hatay), 18 Mayıs 2015. 

38. Osman Bahadır Dinçer v.d. “Suriyeli Mülteciler Krizi ve Türkiye: 
Sonu Gelmeyen Misafirlik”, Brookings & USAK, (Kasım 2013, s. 11.

sınır güvenliği tedbirlerini de zorlaştırmaktadır. 
Kürt milliyetçiliğini konsolide etmeye yarayan 
bu etnik coğrafi sürekliliğin oluşturduğu jeo-
kültürel dinamikler, sınır güvenliği sebebiyle 
alınması gereken tedbirlere de bir direnç noktası 
oluşturmaktadır. Nitekim sınır bölgeleri boyun-
ca, Suriye’deki Kürt nüfusun yaşadığı yerlerde, 
özellikle Nusaybin sınırında -hükümet yetkilile-
ri tarafından yalanlanmasına rağmen39- güven-
lik gerekçesiyle fiziki bir engel/duvar inşası çabası 
ilçe belediye başkanı tarafından açlık greviyle 
protesto edilmiştir.40 Yine 20 Ekim 2013’te Nu-
saybin’in karşısında bulunan Kamışlı’da toplanan 
yaklaşık bin kişilik grup sınırı yürüyerek geçme-
ye teşebbüs etmiş, polis tazyikli su ve biber gazı 
kullanarak kalabalığı dağıtmıştır.41 Bu örnekler, 
PYD’nin Suriye iç savaşının başlamasıyla birlik-
te Suriye’de edinmiş olduğu otonom yapısının, 
bölgede karşılık bulan Kürt milliyetçiliğinden de 
faydalanarak Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit 
ettiğini göstermektedir. Özellikle Arap Baharı 
sonrasında Türkiye’nin kara sınırlarında en sık 
rastlanan güvenlik riski yasa dışı insan geçişleri-
dir. Bu durum büyük ölçüde Suriye sınırından 
gerçekleşmektedir ve yasa dışı geçişlerinin özel-
likle 2013 yılından sonra hızlı bir artış yaşadığı 
anlaşılmaktadır (Grafik 3-4).

Türkiye’nin güvenlik önlemlerinin etkin 
bir biçimde uygulanmasını kısıtlayan bir başka 
dinamik ise 911 kilometrelik Suriye sınırında 
pek çok ilin hududunun bulunması ve bu illerde 
idari açıdan farklı tutumların ortaya çıkmasıdır. 
Örneğin, bir ilin sınırlarında kaçakçılık ve terör 
faaliyetlerine karşı sert tedbirler alınırken diğer 
illerdeki tedbirler daha gevşek kalabilmektedir. 

39. Arınç: “Nusaybin'deki Duvar Değil Tel Örgü”, Radikal, 4 
Kasım 2013, http://www.radikal.com.tr/politika/arinc_nusaybin-
deki_duvar_degil_tel_orgu-1159009; “Nusaybin'de Duvara Karşı 
Ölüm Orucu, BBC Türkçe, 1 Kasım 2013, http://www.bbc.com/
turkce/haberler/2013/11/131101_nusaybin_duvar 

40. “Kurds Protest Against Wall Along Turkey’s Border With Syria”, 
Reuters, 7 Kasım 2013, http://www.reuters.com/article/2013/11/07/
us-syria-crisis-turkey-kurds-idUSBRE9A610720131107.

41. “Rising Costs of Turkey’s Syrian Quagmire”, s. 27.
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Böyle olunca Hatay ilinden giriş yapamayan ka-
çakçı veya terörist giriş yapmak için diğer illerin 
sınırlarını tercih etmekte, böylece Hatay’da alı-
nan tedbirlerin bir anlamı kalmamaktadır. Saha 
araştırması sırasında yaptığımız bir görüşmede 
bir yetkili, bu durumun kurumlar arası entegras-
yon sorunundan kaynaklandığını aktarmaktadır: 

“Bu farklılıkların hem şahsi hem de ya-
pısal sebepleri vardır. Farklı illerin sınıra 
dair farklı sorunları vardır. Mesela, Gazi-
antep ve Şanlıurfa illerindeki mülki ida-
relerin Hatay’dakinden farklı endişeleri 
olabilmektedir. Bu bölgelerde sınırın öte 
tarafında akrabalık ilişkilerinin daha fazla 
olduğu sınır bölgelerinin bulunması, Ha-
tay’daki kadar sert tedbirler uygulanmasını 
önlemektedir.42 Bu nedenle sınır güven-
liğinden sorumlu idareciler bir ikilemle 
karşı karşıyadır: İdareciler iki ülke arasın-
daki akrabalık ilişkilerini güçlendirmek 
adına sınırı kaldırmak istediğinde, sınır 
geçişkenliği artmakta ve suistimale açık 
hale gelmektedir; suistimali önlemek için 
tedbir almaya kalktıklarında ise bu adım 
akrabalık ilişkilerini kalıcı olarak kopar-
ma girişimi olarak algılanmaktadır. Duvar 
örülmesi durumunda kontrollü geçişler 
ortadan kalkmamakta, sınır kapılarından 
geçişler devam etmektedir. Duvarın yapıl-
ması kontrolün olmadığı bölgelere yönelik 
bir tedbirdir. Bu durumda da insanların 
haklarına ve akrabalık ilişkilerine yönelik 
bir engelleme söz konusu değildir. Bu yüz-
den de duvar yapımına karşı olan bölge 
insanlarının endişelenmeleri için bir sebep 
olmadığı ifade edilmektedir.”43 
Bir bütün olarak bakıldığında, Türkiye’nin 

Suriye sınırına yönelik güvenlik önlemleri artı-
rılmasına rağmen hem tehditlerin çeşitlenmesi 
hem de coğrafi özellikler bu önlemlerin etkin 
bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda kısıtla-
malar oluşturmaktadır. Özellikle Suriye sınırın-
daki tehditlerin başında ise IŞİD ve bu bağlam-
da ortaya çıkan YTS vardır. 

42. SETA Mülakatı, 18 Mayıs 2015.

43. SETA Mülakatı, 18 Mayıs 2015.

YABANCI TERÖRİST 
SAVAŞçILARLA 
MÜCADELE
Türkiye, Suriye krizinin askeri çatışmaya dönüş-
mesinden bu yana YTS’nin ülkenin güney sınır-
larını kullanarak Suriye’deki savaşa katılmalarına 
karşı ciddi önlemler almıştır. Bu önlemlerin ba-
şında, YTS’nin Türkiye güzergahını kullanarak 
Suriye’ye geçmelerini engellemek için uluslarara-
sı toplumla birlikte alınan bütün kararlara Anka-
ra’nın aktif bir biçimde destek vermesi gelmekte-
dir. Bu bağlamda Türkiye;

1. Potansiyel YTS’nin ülkeye girişini engelle-
yen bir liste oluşturulmasına katkı sunmuş 
ve bu bağlamda oluşturulan listede yer alan 
şahısların ülkeye girişini engellemiştir.

2. YTS’nin ülkeye girmeleri halinde tespit edil-
mesini sağlamak amacıyla Risk Analiz mer-
kezleri kurmuştur.

3. Sınır güvenliğini arttırıcı fiziki önlemler 
almıştır.

4. Terörle bağlantısı kesinleşen şahısların Tür-
kiye’deki varlıklarına el koymuştur. 

5. Uluslararası toplumun IŞİD ile mücadele-
siyle entegre bir strateji izlemiştir.
Türkiye kategorik olarak hem savaşa gider-

ken hem de savaştan dönerken “hedef ülkeler”den 
biri olarak tanımlanmaktadır. Bu durum, yaban-
cı savaşçılar konusunda Türkiye’nin başka hiçbir 
ülkenin maruz kalmadığı bir tehdide maruz kal-
masına neden olmaktadır. Öte yandan Türkiye 
yabancı savaşçılar için, üçüncü bir ülkeye savaş-
maya gitmedikleri ve hayatta kaldıkları durum-
larda yaşayabilecekleri hedef ülkeler arasında yer 
almaktadır.44 Böylesi bir tablo, Türkiye’nin sınır 
güvenliğini daha hassas hale getirdiği gibi ulusal 
güvenliğine de doğrudan tehdit oluşturmaktadır. 
Üstelik bu savaşçılara Türkiye’den katılımın bin 
kişinin üstünde olduğu tahmin edilmektedir. 

44. Haldun Yalçınkaya, “International Cooperation against Foreign 
Terrorist Fighters: The Experience of Turkey”, ORSAM Review of 
Regional Affairs, No 22, (Şubat 2015).
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Yabancı savaşçıların yüzde 60 ila 70’i Orta-
doğu ülkelerinden gelirken, yüzde 20 ila 25’i ise 
Batı ülkelerinden Suriye iç savaşına dahil olmak-
tadır. IŞİD’e katılan ve ağırlıklı olarak AB ya da 
ABD pasaportu taşıyan yabancı savaşçılar genel-
likle, Kuzey Afrika, Kuzey Kafkas veya Balkan 
kökenli ikinci ya da üçüncü kuşak göçmenlerden, 
yabancılaşmış ve kültürel anlamda dışlanmış ki-
şilerden oluşmaktadır. 2014 Eylül ayı itibarıyla, 
Batı ülkelerinden Suriye ve Irak’a savaşmak için 
gidenlerin sayısının 2 bin ila 3 bin arasında oldu-
ğu tahmin edilmektedir. Bunlardan yüzden fazla-
sı Amerikalıdır; en çok vatandaşı savaşçı olarak bu 
bölgelerde bulunan ülkeler ise Fransa, İngiltere, 
Belçika ve Almanya’dır.45 Amerikan yönetiminin 
tahminlerine göre 23 Eylül 2014 itibarıyla, Suri-
ye ve Irak’a gitmiş olan yabancı savaşçıların sayısı 
12 bin ila 15 bin arasındadır.46 Savaşçılar en az 
80 farklı ülkeden gelmektedir: Muhtemelen yüz-
de 15 ila 25’lik bir kısım Batı Avrupa ve Kuzey 
Amerika’dan; geriye kalan çoğunluk da Arap ve 
genel olarak Müslüman ülkelerden gelmekte-
dir.47 2014 Eylül ayı itibarıyla, Avrupa Birliği te-
rörle mücadele makamları 930 Fransız vatanda-
şının Suriye’ye gitmiş olduğunu ve muhtemelen 
150 kadarının çoktan Fransa’ya geri döndüğünü 

45. Dafna Rand ve Anthony Vassalo, “Bringing the Fight Back 
Home: Western Foreign Fighters in Iraq and Syria”, Center for a 
New American Security, (Ağustos 2014), s. 1; Richard Barrett, “Fo-
reign Fighters in Syria”, The Soufan Group, (Haziran 2014), s. 9. 

46. Agence France-Presse, “Americans Among 12,000 Foreign 
Fighters in Syria: US”, Yahoo News, (21 Ağustos 2014), http://
news.yahoo.com/americans-among-12-000-foreign-fighters-syria-
us-225059981.html; Justin Sink, “WH: Radicalized Americans 
back in US”, The Hill, (22 Eylül 2014), http://thehill.com/policy/
international/218494-white-house-radicalized-americans-back-in-us. 

47. Bruce Riedel, “Syria’s Terror Blowback Threatens Europe and 
the United States”, The Daily Beast, (5 Mayıs 2014), http://www.
thedailybeast.com/articles/2014/05/05/syria-s-terror-blowback-th-
reatens-europe-and-the-united-states.html; Aaron Y. Zelin, “ICSR 
Insight: Up to 11,000 Foreign Fighters in Syria; Steep Rise Among 
Western Europeans”, The International Centre for the Study of Ra-
dicalisation and Political Violence, (17 Aralık 2013), http://icsr.
info/2013/12/icsr-insight-11000-foreign-fighters-syria-steep-rise-
among-western-europeans/; “Foreign Fighters in Syria”, The Meir 
Amit Intelligence and Terrorism Information Center, s. 26; Zeke J. 
Miller, “Some Americans Fighting with Terror Groups Have Re-
turned to the U.S., Obama Administration Says”, Time, (22 Eylül 
2014), http://time.com/3418455/isis-isil-barack-obama-us/. 

tahmin etmektedir.48 Bu bilgiler ışığında, ABD 
ve pek çok Avrupa devletinin yabancı savaşçı 
olma potansiyeli olan vatandaşlarının ülkelerini 
terk etmelerini engellemede başarısız oldukları-
nı söylemek mümkündür. Yukarıda zikredilen 
miktarlarda insanın Türkiye sınırları içerisine 
girdikten sonra takibinin yapılması ve Suriye’ye 
geçişlerinin engellenmesi oldukça zor ve düşük 
ihtimalli bir durumdur.

Yabancı savaşçıların küresel dağılımı dik-
kate alındığında, Türkiye öncelikli olarak ya-
bancı savaşçıların Türkiye’ye ulaşmadan önce 
bulundukları yerde engellenmesi gerektiğini 
dile getirmiştir. Bu bağlamda Türkiye ilk olarak, 
muhtemel yabancı savaşçıları içeren ve devletler 
arasında uluslararası işbirliği ile oluşturulmuş 
bir giriş yasağı listesinin (no-entry list) oluştu-
rulmasına katkı sunmuştur.

Kamuoyuyla paylaşılan rakamlar göz önü-
ne alındığında, giriş yasağı listesinde 2014 yılı 
itibarıyla gözle görülür bir artış söz konusudur. 
Bunda, giriş yasağı listesinin oluşturulması için 
kaynak ülkelerin paylaşmış olduğu bilginin art-
ması son derece etkilidir. Öte yandan Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin 24 Eylül 2014 
tarihinde almış olduğu 2178 sayılı Yabancı Sa-
vaşçılar Hakkında Kararı da uluslararası far-
kındalığı artırma anlamında listedeki artışa 
yardımcı olmuştur.49 Dikkat edilecek olursa, 
Türkiye yabancı savaşçılara karşı alınacak ted-
birler konusunda tek başına hareket etmemek-
te, almış olduğu tedbirlerin etkinliği de kaynak 
ülkelerin kendisiyle yapmış olduğu işbirliğinin 
seviyesine bağlı olarak artmaktadır. Dolayısıy-
la, yabancı savaşçılara karşı alınacak tedbirlerde 
oluşan zafiyetlerden, yeterli seviyede işbirliği 
yapmayan kaynak ülkelerin birinci derecede 
sorumlu olduğunu da ifade etmek gerekir. Bu 

48. “930 French Residents Have Joined Jihadi Groups in Iraq 
and Syria, Minister”, RFI, (14 Eylül 2014), http://www.english.
rfi.fr/france/20140914-930-french-residents-have-joined-jihadi-
groups-iraq-and-syria-minister. 

49. “Measures against Foreign Fighters”, TC Dışişleri Bakanlığı su-
numu, ORSAM Çalıştayı. (Yalçınkaya, s. 9) 
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durum, bir eleştiri olarak sıklıkla dile getiril-
miştir.50 Burada Türkiye’nin eleştirisi, özellikle 
Avrupa ülkelerinden Suriye iç savaşına katıl-
mak isteyen YTS’ye dair Türkiye’ye yeterince 
bilgi aktarılmaması ya da doğrudan istihbarat 
paylaşımının yapılmamasıdır.

Halihazırda kamuoyuyla paylaşılan bil-
gilere bakıldığında, ülkeye giriş yasağı konu-
lan kişilerin listesi toplam 101 farklı ülkeden 
14.515’e ulaşmışken51 bu rakam 2014 yazın-
da 5 bin, sonbaharda ise 7 bin civarındadır. 
Bu sayının hızlı bir biçimde artmasının YTS 
ile mücadelenin giderek ortaklaşmasından ve 
uyumlulaştırılmasından kaynaklandığını söy-
lemek mümkündür. Bu bağlamda özellikle 
Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında 
Türkiye’nin ısrarcı politikası üzerine daha faz-
la istihbarat paylaşılması söz konusu olmuştur. 
Öte yandan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Ge-
nel Müdürlüğünün açıkladığı son rakamlara 
göre, ülke sınırları içine girdikten sonra sınır 
dışı edilen YTS sayısı 1.471 kişiye ulaşırken 
bu kişilerin 81 farklı ülkeden geldikleri anla-
şılmaktadır.52 Bu rakam 2014 yılının sonuna 
gelindiğinde 1.040’a ulaşmıştır.

Suriye iç savaşına katılmak için özelikle Avru-
pa ülkelerinden gelen YTS’nin hedef geçiş güzer-
gahının Türkiye olmasının, bu durumu Türkiye 
açısından daha hassas bir noktaya taşıdığı da söy-
lenebilir.53 Bu bağlamda Türkiye’nin, genellikle 

50. Davutoğlu: Suriye Sınırını Kapatırız Ama Mülteciler Ne Olacak?, 
BBC Türkçe, 12 Ocak 2015, http://www.bbc.com/turkce/haber-
ler/2015/01/150112_davutoglu_suriye_sinir; “AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Nebati: AB Yabancı Savaşçılar Konusunda Kendi Ayıbını 
Örtmeye Çalışıyor”, AB Haber, 9 Temmuz 2015, http://www.abhaber.
com/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-nebati-ab-yabanci-savascilar-
konusunda-kendi-ayibini-ortmeye-calisiyor/; “Çavuşoğlu Daha Çok 
İstihbarat Paylaşımı İstedi”, Al Jazeera, 13 Mart 2015, http://www.
aljazeera.com.tr/haber/cavusoglu-daha-cok-istihbarat-paylasimi-istedi 

51. “Yabancı Savaşçılar”, http://www.goc.gov.tr/icerik6/yabanci-sa-
vascilar_363_378_4742_icerik

52. A.g.e.

53. Tuncay Kardaş ve Ömer Behram Özdemir, “Avrupa-
lı Yabancı Savaşçılar: Kimlik, Sosyal Medya ve Radikalleşme”, 
SETA Analiz, Şubat 2015, Sayı 115, http://file.setav.org/Files/
Pdf/20150203185528_avrupali-yabanci-savascilar-pdf.pdf

Avrupa’dan gelenler tarafından geçiş ülkesi olarak 
seçildiği anlaşılırken geçiş noktası olarak da Suriye 
sınırının daha fazla tercih edildiği anlaşılmaktır. 
Sınırda artırılan güvenlik önlemleri bağlamındaki 
verilere bakıldığında 2011-2015 yılları arasında 
Suriye sınırında sınır ihlallerinin daha fazla yapıl-
dığı görülmektedir. Söz konusu ihlallerin hepsini 
YTS bağlamında ele almak doğru olmasa da sınırı 
illegal bir şekilde geçmeye çalışanların dağılımına 
bakıldığında Suriye sınırında bir yoğunluk olduğu 
anlaşılmaktadır (Grafik 5).

2011-2015 arası dönemi kapsayan giriş yasa-
ğı listesinin bölgelere göre dağılımı ise şu şekilde-
dir: Kuzey Afrika yüzde 28, Avrupa Birliği yüzde 
22, Körfez ve Ortadoğu yüzde 18, Amerika Kıtası 
yüzde 1, Avrupa Birliği dışındaki Avrupa ülkeleri 
yüzde 4, BDT-Kafkaslar-Orta Asya yüzde 21, As-
ya-Pasifik yüzde 2, devletsiz yüzde 4.54 Bu oranlara 
bakıldığında giriş yasağı konulan bireylerin büyük 
çoğunluğunun Kuzey Afrika, Avrupa Birliği, BDT, 
Kafkaslar ve Orta Asya ülkelerinin vatandaşları ol-
duğu görülmektedir (Grafik 6). 

Türkiye’nin YTS ile mücadelesinin bu bağ-
lamda önemli unsurlarından biri de ülkeye bir 
şekilde giriş yapmış potansiyel yabancı savaşçı-
ların sınır dışı edilmesidir. Bu vakalar genellik-
le emniyet güçleri tarafından yapılan takipler 
sonucu mümkün olabildiği gibi, bizzat Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin sınırlarda görevli birimle-
ri tarafından yapılan rutin önlemler kapsamın-
da da mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda, 
2011-2015 arası dönemde Türkiye’den sınır dışı 
edilen bireylerin sayısı 1.471’e ulaşırken, ülke-
lere göre oranı ise şu şekildedir: Amerika Kıtası 
yüzde 2, Kuzey Afrika yüzde 13, Avrupa Birliği 
yüzde 22, BDT-Kafkaslar-Orta Asya yüzde 29, 
Körfez ve Ortadoğu yüzde 17, Avrupa Birliği 
üyesi olmayan Avrupa ülkeleri yüzde 2, diğer 
yüzde 5, Asya-Pasifik yüzde 10.55 Bu oranlara 
bakıldığında da Türkiye’den sınır dışı edilen ya-

54. “Measures against Foreign Fighters”, TC Dışişleri Bakanlığı su-
numu, ORSAM Çalıştayı. (Yalçınkaya, s. 10)

55. Yalçınkaya, a.g.e., s. 14. 
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bancı savaşçı ya da potansiyel yabancı savaşçıla-
rın büyük çoğunluğunun BDT, Kafkaslar, Orta 
Asya ve Avrupa Birliği ülkelerinden olduğu gö-
rülmektedir. Her iki veride de Avrupa Birliği 
ülke vatandaşlarının en üst sıralarda yer alması, 
yabancı savaşçılarla mücadele konusunda Avru-
pa ülkelerinin sorumluluğunu daha fazla oldu-
ğunu göstermektedir (Grafik 7-8). 

Türkiye’nin YTS ile mücadelesinin ikinci 
boyutunu ise, 2014 yılında güvenlik güçleri tara-
fından (Emniyet Genel Müdürlüğünün İstihba-
rat, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Şube müdür-
lükleri tarafından) havalimanları, deniz limanları 
ve sınırlarda muhtemel yabancı savaşçıları tespit 
etmek amacıyla teşkil edilen Risk Analiz mer-
kezleri oluşturmaktadır.56 Bu merkezler, Türkiye 
genelinde risk arz eden şehirlerarası otobüs ter-
minallerinde ve uluslararası havalimanlarında 

56. “The State of Affairs in Foreign Terrorist Fighters Research” baş-
lıklı ORSAM Çalıştayı, 23 Ocak 2015, Ankara. (Yalçınkaya, s. 8)

kurulmuş ve bu merkezlerde 24 saat boyunca 
uzman personel çalıştırılmıştır. Bu bağlamda, ha-
reketlerinden şüphe duyulan kişiler, Risk Analiz 
Grupları tarafından ayrıntılarıyla araştırılarak, 
özellikle sosyal medya hesaplarındaki paylaşımla-
rı incelenerek terör örgütlerine sempatileri analiz 
edilmektedir.57 Şu ana kadar bu merkezlerde 2 
bin kişi kontrol edilmiştir. Bu kişilerin yarısına 
yakınının Türkiye’ye girişi engellenerek sınır dışı 
edilmişlerdir. Ayrıca bu önlemler bağlamında, 
havalimanları ve otogarların yanı sıra araç ki-
ralama şirketleri de özel bir risk analiz sistemi 
aracılığıyla takip edilmiştir ve edilmeye devam 
etmektedir. Bu çerçevede, şüpheli yabancıları 
tespit etmekle görevli bir ekip Türkiye’ye ilk defa 
seyahat eden, reşit olmayan ve otel rezervasyonu 
bulunmayan kişileri öncelikli olarak takibe al-

57. “Türkiye IŞİD’e Giden 1000 Avrupalıyı Yakalayıp Sınır Dışı 
Etti”, HaberTürk, 15 Ekim 2014, http://www.haberturk.com/
gundem/haber/999892-turkiye-iside-giden-1000-avrupaliyi-ya-
kalayip-sinir-disi-etti
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maktadır.58 Böylece teröre katılma şüphesiyle sı-
nır dışı edilen şahısların bölgelere göre dağılımını 
görmek mümkündür. Bu durumun Türkiye açı-
sından hassas olmasının sebebi, alınan önlemle-
rin seyahat özgürlüğü ile güvenlik arasında çeliş-
kili bir durum oluşturma ihtimalidir. Bu nedenle 
YTS ile mücadelede bu önlemlerin çok da etkin 
bir şekilde hayata geçirildiğini söylemek olduk-
ça zordur. Bu mücadelede sınır dışı edilenlerin 
dağılımına bakıldığında, çoğunluğunun Avrupa 
ülkelerinden olduğu anlaşılmaktadır. 

Türkiye’nin sınır güvenliğinin bir parçasını 
oluşturan YTS’ye yönelik önemlerinin üçüncü 
boyutunu ise Suriye sınırında güvenlik birimleri 
tarafından yapılan operasyonlar oluşturmaktadır. 
Yabancı savaşçıların akışının engellenmesine yö-
nelik olarak Türkiye’nin almış olduğu tedbirlerin 
başında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili sınır gü-
venlik birimlerinin sınır bölgelerinde aldığı sıkı 

58. “UK Arrests Six People Deported from Turkey on Suspicion 
of Joining ISIS”, Daily Sabah, 15 Nisan 2015, http://www.daily-
sabah.com/europe/2015/04/14/uk-arrests-six-people-deported-
from-turkey-on-suspicion-of-joining-isis. 

önlemler yer almaktadır. Bir dizi güvenlik ted-
birleri sonucu, hatırı sayılır ölçüde YTS güven-
lik güçleri tarafından yakalanarak ilgili birimlere 
teslim edilmiştir. Bu durum, daha 2014 yılında 
IŞİD tehdidinin tam manasıyla ortaya çıkma-
sından önce hayata geçirilmiştir. Mesela, Mart 
2013’te, Muhammed Mahmud (Ebu Usame 
el-Gharib) isimli bir Avusturya vatandaşı, Ha-
tay üzerinden Suriye’ye geçmeye çalışırken Türk 
yetkililer tarafından yakalanmıştır.59 Burada dik-
kati çeken husus, bu şahsın daha önce kendi ül-
kesinde sabıkalı bir insan olması, faaliyetleri ya-
saklanmış olan radikal bir harekete liderlik etmiş 
olması ve bu arka plana rağmen kendi ülkesinden 
ayrılırken engellenmemiş olmasıdır. Türkiye’nin 
Avrupa’daki herhangi bir ülkenin herhangi bir 
vatandaşına dair bu tip bilgilere sahip olması söz 
konusu değildir. Dolayısıyla, her turist gibi bu 
şahsın da Türkiye’ye yasal yollardan, sorunsuz bir 

59. David Rising, “Turkey Arrests Extremist Wanted by Ger-
many”, Breitbart, 22 Mart 2013, http://www.breitbart.com/news/
da567m382/. 

GRAFİK 8
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giriş yapması normaldir. Türkiye’ye her yıl mil-
yonlarca turistin geldiği düşünüldüğünde, her 
bir kişinin Türkiye’ye girdikten sonra takibinin 
yapılabilmesi teknik olarak mümkün değildir. 
Türkiye’ye giren ve sınırdan Suriye’ye geçmek is-
teyen bir kişinin tespit edilebilmesi çok sofistike 
bir takip sisteminin varlığını gerektirmektedir. 
Nitekim IŞİD karşıtı koalisyonun koordinatörü 
John Allen, Suriye’ye yabancı savaşçı akışını en-
gelleme görevinin sadece Türkiye’ye bırakılama-
yacağını ifade etmiştir.60

Yine de Türkiye’nin özellikle Eylül 2014’ten bu 
yana sınırda almış olduğu tedbirleri artırması ve ha-
yata geçirdiği IŞİD eylem planı, söz konusu hareket-
liliği önemli ölçüde engellemiştir. Örneğin 28 Mart 
2015’te, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan 
geçmeye çalışan 92 Suriyeli ve Türkiye’den Suriye’ye 
yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 Hollandalı ya-

60. “Allen: Yabancı Savaşçı Akışını Durdurma Görevi Sadece Tür-
kiye’ye Bırakılamaz”, Al Jazeera Türk, 3 Haziran 2015, http://www.
aljazeera.com.tr/haber/allen-yabanci-savasci-akisini-durdurma-go-
revi-sadece-turkiyeye-birakilamaz. 

kalanmıştır.61 1 Nisan 2015’te, Oğulpınar Hudut 
Karakolu sorumluluk bölgesinde yasa dışı yollardan 
Suriye’ye geçmeye çalışan 2’si kadın 4’ü çocuk 9 İn-
giltere vatandaşı Hatay Emniyet Müdürlüğündeki 
işlemlerinden sonra ülkelerine geri gönderilmiştir.62 
4 Nisan 2015’te, Kilis’in Elbeyli ilçesi Aşağıbeyler-
beyi köyünde yapılan devriye faaliyeti sırasında bir 
minibüs içerisinde IŞİD’e katılmak için Suriye’ye 
giden 20 kişi yakalanmıştır.63 6 Nisan 2015’te, 
IŞİD’e katılacağı öne sürülen ve İnterpol tarafından 
aranan Hollanda uyruklu bir kadın Manavgat İlçe 
Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çolaklı mahal-

61. “5 Hollandalı, Suriye’ye Geçmeye Çalışırken Yakalandı”, NTV, 
29 Mart 2015, http://www.ntv.com.tr/dunya/5-hollandali-suriye-
ye-gecmeye-calisirken-yakalandi,pMoO04JgOkGh3NlrYt4jmQ. 

62. Salim Taş, “Sınırda Yakalanan 9 İngiliz Ülkelerine Gönderildi”, Ana-
dolu Ajansı, 14 Nisan 2015, http://www.aa.com.tr/tr/haberler/493200-
-sinirda-yakalanan-9-ingiliz-vatandasi-ulkelerine-gonderildi. 

63. “Suriye Sınırında, IŞİD’e Katılmaya Giden 20 Kişi Yakalandı”, 
NTV, 5 Nisan 2015, http://www.ntv.com.tr/turkiye/suriye-sini-
rinda-iside-katilmaya-giden-20-kisiyakalandi%2cEcOR-EtmvEy-
RBnvXLwWI9Q. 
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lesindeki bir otelde yakalanmıştır.64 7 Nisan 2015’te 
Kilis Jandarma Komutanlığının yaptığı açıklamaya 
göre, Öncü Piyade Hudut Karakol Komutanlığı 
ekipleri, Aşağıbeylerbeyi köyü sınır hattında yasa 
dışı yollardan Türkiye’den Suriye’ye geçmeye çalışan 
16 kişiyi yakalamıştır. 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı 
ekipleri ise Akıncı köyü sınır hattında Suriye’ye geç-
meye çalışan bir Suriye vatandaşını yakalamıştır.65

7 Nisan 2015’te, Gaziantep Valiliğinin yap-
tığı bir açıklamaya göre İsviçre, Kosova, Suriye, 
Tacikistan ve Rusya uyruklu 10 kişi yasa dışı yol-
lardan Suriye’ye girmeye çalışırken yakalanmıştır. 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı açıklamaya göre 
de 5 Nisan 2015’te 15 Suriye vatandaşıyla birlikte 
15 Çin vatandaşı Suriye’ye geçmeye çalışırken ya-
kalanmıştır.66 9 Nisan 2015’te, Kilis’in Elbeyli ilçesi 
Çankallı köyü mülki sınırları içerisinde, Dağ Hudut 
Karakol Komutanlığı tarafından icra edilen devriye 
faaliyeti sırasında, yasa dışı yollardan Türkiye’ye gir-

64. “İnterpol’ün Aradığı Kadın Antalya’da Yakalandı”, NTV, 6 
Nisan 2015, http://www.ntv.com.tr/turkiye/interpolun-aradigi-ka-
din-antalyada-yakalandi,zUbpiC-ZRkuGBb0-0e5seQ. 

65. “Suriye Sınırından 17 Kişi Yakalandı”, NTV, 7 Nisan 
2015, http://www.ntv.com.tr/turkiye/suriye-sinirinda-17-kisi-
yakalandi,m2cfs5_8wk-Snw-4yfp2Jw. 

66. “Turkey Arrests Dozens Trying to Cross its ‘International’ Bor-
der with Syria, Join ISIS”, Daily Sabah, 7 Nisan 2015, http://www.
dailysabah.com/nation/2015/04/07/turkey-arrests-dozens-trying-
to-cross-its-international-border-with-syria-join-isis. 

meye çalışan Çin vatandaşı 2 IŞİD üyesi çocuklarıy-
la birlikte yakalanmıştır.67 10 Nisan 2015’te, Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin yayımladığı bir bildiride 86 
Suriye ve 6 Çin vatandaşının Suriye’den Türkiye’ye 
yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalandığı 
belirtilmiştir. Bunun yanı sıra 2 Türk vatandaşı da 
Suriye’ye girmek isterken yakalanmıştır.68 18 Nisan 
2015’te, Suriye’ye geçip IŞİD’e katılmak isteyen 
İspanyol çift İstanbul’da yakalanarak sınır dışı edil-
miştir.69 Yine 21 Nisan 2015’te, IŞİD’e katılmak 
maksadıyla Suriye’ye geçmek isteyen 4 çocuklu bir 
İngiliz çift, Ankara Ostim’de bir otelde yakalanıp 
sınır dışı edilmiştir.70 24 Mayıs 2015’te, Milan’dan 
İstanbul’a havayoluyla gelen Fransız vatandaşı sor-
gusunda, amacının Suriye’ye geçip terör örgütüne 
katılmak olduğunu itiraf etmiş ve İtalya’ya sınır dışı 

67. “Türkiye’ye Girmeye Çalışan Çinli IŞİD Üyele-
ri Yakalandı”, NTV, 9 Nisan 2015, http://www.ntv.com.
tr/turkiye/turkiyeye-girmeye-cal isan-cinl i- i s id-uyeler i-
yakalandi,EPmSuQGQP02nJvnYlyMKhw. 

68. “Turkish Security Forces Detain 134 People for Illegal Entry”, Daily 
Sabah, 11 Nisan 2015, http://www.dailysabah.com/nation/2015/04/11/
turkish-security-forces-detain-134-people-for-illegal-entry. 

69. “Turkey Detains Spanish Couple Suspected of Joining ISIS 
in Syria”, 18 Nisan 2015, http://www.dailysabah.com/nati-
on/2015/04/18/turkey-detains-spanish-couple-suspected-of-joi-
ning-isis-in-syria. 

70. “Turkey Arrests Syria-Bound British Family”, The Daily Star, 
21 Mayıs 2015, http://www.dailystar.com.lb/News/World/2015/
Apr-21/295191-turkey-arrests-syria-bound-british-family.ashx#.
VTYQ7zdghsg.twitter. 
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edilmiştir.71 15 Haziran 2015’te, Akçakale’den Tür-
kiye’ye girmeye çalışan 5 IŞİD militanı silahlarına el 
konarak yakalanmıştır.72 Tabloda da görüleceği gibi 
2014 yılı içinde toplamda 70 binin üzerinde kişi 
kaçak yollardan Suriye’ye ve Suriye’den Türkiye’ye 
geçemeye çalışırken yakalanmıştır. 

71. “Türkiye Fransız Vatandaşını Sınır Dışı Etti”, NTV, 24 Mayıs 
2015, http://www.ntv.com.tr/turkiye/turkiye-fransiz-vatandasini-
sinirdisi-etti,4UGpNfrizUe33fswuwHZqw. 

72. “Sınırı Aşan IŞİD Militanları Yakalandı”, NTV, 15 Haziran 
2015, http://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/siniri-asan-isid-mili-
tanlari-yakalandi,iMS_eSHDnECvTk0mcGbz9Q/vM34e9yXIk-
S3a_A3oSM0zg. 

Söz konusu tarihten sonra Türkiye’nin sı-
nırda almış olduğu askeri önemler ve hayata ge-
çirdiği fiziki engeller paketi, bu sayının giderek 
düşmesine neden olmuştur. Elbette yakalanan-
ların “hepsini terörist kategorisinde değerlen-
dirmek mümkün olmasa” da sayının yüksekliği, 
Türkiye’nin aldığı önlemlerde “sıfır tolerans” 
politikasını benimsediğinin bir göstergesidir. Bir 
askeri yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, alınan 
tedbirler sonrası “2014 öncesi sınırda yakalan 
kişi sayısı 1000 kişide 50 iken IŞİD tehdidinin 
2014 sonrasında tam olarak ortaya çıkmasıyla 
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bu oran 950 kişiye ulaşmıştır.”73 Bu rakamlara, 
Suriye’nin Türkiye sınırına yakın bölgelerindeki 
yoğun çatışmalardan sonra yaşanan kitlesel mül-
teci akını dahil değildir. 2014 öncesinde, Genel-
kurmay Başkanlığının sınır olaylarını paylaştığı 
bilgiler kapsamında yapılan değerlendirmede, 
sınırda yakalanan insanların sayısının 70 bin ki-
şiye ulaştığı görülmektedir. Bu rakam 2014 son-
rasında alınan önlemler sayesinde hızlı bir düşüş 
göstermiştir (Grafik 11-12). 

Son olarak ise Türkiye, kapsamlı müca-
delenin bir parçası olarak YTS ile mücadele 
kapsamında bazı kişilerin Türkiye’deki mal 
varlıklarını dondurarak IŞİD ile terörün mali 
desteğini kesmeyi denemiştir. Bu bağlamda, 
birçok farklı ülke vatandaşının Türkiye’deki 
mal varlıkları teröre ekonomik destek nedeniy-
le dondurulmuştur (Grafik13).

ASKERİ VE FİZİKİ 
TEDBİRLER
Türkiye’nin sınır güvenliği politikasının diğer 
ayağını ise 2014 yılından bu yana Suriye sınırın-
da alınan fiziki tedbirler oluşturmaktadır. Buna 
göre, sınır güvenliğini geliştirmek adına 317 sı-

73. SETA Mülakatı, 20 Mayıs 2015.

nır karakolunun tek bir merkezi komutanlık al-
tında toplanılacağı ve üçüncü bir “Hudut Özel 
Harekat Komando Taburu” oluşturulacağı ifade 
edilmiştir.74 Sınır karakollarının tek bir merkezi 
komutanlık altında toplanması sınır güvenliğin-
de eşgüdümün; Özel Harekat Komando Taburu 
oluşturulması da daha etkin mücadelenin hayata 
geçirilmesi açısından son derece önemlidir.

Türkiye, IŞİD’le bağlantılı olduğu düşünü-
len kaçakçılık faaliyetlerine yönelik olarak da bir 
dizi tedbir almıştır. Eylül 2014’te Türk yetkililer 
sınırda birtakım petrol kaçakçılığı faaliyetleri 
ve kaçak ticarete yönelik sert tedbirler almıştır. 
Bu bağlamda güvenlik güçlerinin sınır bölge-
lerindeki varlığının artırılmasıyla daha sıkı bir 
denetim ve kontrol mekanizması kurulmuştur. 
Böylece Ekim 2014’te Türkiye sınır kontrolleri-
ni artırmış, onlarca kaçakçıyı tutuklamış ve ka-
çak yakıt araması kapsamında otoyollarda geniş 
çaplı durdurma-arama operasyonları yapmıştır. 
Hatay Emniyeti, 2014 yılının başından beri ka-
çakçıları tutukladıklarını, bunların 38 tanesinin 
Haziran-Ekim 2014 arasında tutuklandığını ve 
5,7 milyon dolar cezaya çarptırıldıklarını ifade 
etmiştir. Hatay Valisi, il çapında 56 farklı nok-

74. “Orgeneral Necdet Özel: İyimser Öngörüde Bulunmak Güç”, 
NTV, 25 Mart 2015.

GRAFİK 13

Kaynak: T.C Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, http://www.masak.gov.tr/userfiles/file/BKK_Guncel_Liste.pdf (Erişim Tarihi 18 Temmuz 2015)
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tada gece-gündüz çalışan personele 783 kişinin 
daha eklendiğini açıklamıştır.75

Ayrıca Kara Kuvvetleri, Emniyet, Jandarma 
ve diğer kurumların eşgüdümüyle hudut illerinde 
sınır güvenliği ve kaçakçılıkla mücadeleye yöne-
lik ilave önlemler alınmıştır. IŞİD’in Suriye sınırı 
boyunca ilerlemesine cevaben, sınır güvenliği çer-
çevesinde 2014 itibarıyla 333 kilometre hendek 
kazılmış, 60 kilometre toprak set yapılmış, 160 ki-
lometre jiletli tel çekilmiştir ve 13 kilometre duvar 
örülmüş, 267 kilometrelik bir alan da aydınlatıl-
mıştır. Türkiye şimdiye kadar 911 kilometrelik sı-
nırın en zayıf olduğu noktalarda 2 tane alçak duvar 
inşa etmiştir.76 Buna ek olarak sınırlar gece görüş 
sistemleri ve termal kameralarla geliştirilmiştir. 

Bu önlemler sayesinde kaçak yollardan Tür-
kiye sınırından giriş yapmaya çalışırken yakala-
nan kişi sayısı 2013 yılında 54 bin iken, 2014 
yılında 71 bin olmuştur. Yine 2013 yılında ele 
geçirilen akaryakıt miktarı 78 milyon litreden 
fazla iken, bu rakam 2014 yılında 79 milyon 
litreden fazladır. Sınır illerinde 2014 yılında ele 
geçirilen kaçak akaryakıt oranı 4 kat artarak 20 
milyon litreyi bulmuştur. Ayrıca, son 2 yılda top-

75. “Turkey Cracks Down on Oil Smuggling Linked to IS”, The 
Seattle Times, 6 Ekim 2014, http://www.seattletimes.com/nation-
world/turkey-cracks-down-on-oil-smuggling-linked-to-is/. 

76. “Karkamış Gümrük Kapısına Duvar Örüldü”, Hürriyet, 1 
Ocak 2014.

lam 350 kilometre yasa dışı petrol boru hattı or-
tadan kaldırılmıştır (Grafik14).77

Burada belirtilen ve uzun bir süre önce hayata 
geçirilmiş olan tedbirlere ek olarak, 22 Temmuz 
2015 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında başka 
fiziki tedbirlerin de alınması kararlaştırılmıştır. Bu 
kararlara göre, sınır hattında bugüne kadar ka-
zılmış olan hendeklere ilave hendekler kazılacak, 
sadece Gaziantep ili sınır bölgesinde 140 kilomet-
re uzunluğunda hendek kazılacak; şimdiye kadar 
yapılmış olan tel engellere ilave tel engelleri yapı-
lacak, işlevini yitirmiş, tamire muhtaç tel örgüler 
onarılacak; sınırın kritik olan belli bölgelerine du-
var inşa edilecek, Gaziantep sınırında 3 kilometre 
sabit, Hatay sınırında 3 kilometre taşınabilir duvar 
inşa edilecek; bugüne kadar yapılmış olan 270 ki-
lometrelik aydınlatmaya ek olarak 118 kilometre 
daha aydınlatma yapılacak; şu ana kadar 1.280 ki-
lometrelik devriye yolu ıslahına ek olarak 277 kilo-
metre devriye yolu ıslah edilecek; sabit ve taşınabi-
lir duvarlar birlikte düşünüldüğünde ihtiyaç olan 
150 kilometrelik modüler duvar inşa edilecek; 56 
kilometrelik bir alanda güçlendirilmiş kafes tel 
inşa edilecek; belirlenen bölgelerde 15 kilometre-
lik bir alana beton temelli fence tel inşa edilecek; 
sınırda yasa dışı geçişleri gözetlemek maksadıyla 

77. Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü Yabancı Terörist Savaşçılar 
Bilgi Notu, 22 Nisan 2015.
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halihazırda kullanılan İHA’lara ek olarak ABD’nin 
Meksika sınırında kullandığı zeplinler kullanılma-
ya başlanacaktır.78 

Suriye sınır güvenliğinin artırılması çerçeve-
sinde askeri fiziki güvenliğin bir diğer ayağını ise, 
Suriye’de halk ayaklanmasının başladığı Nisan 
2011’den itibaren Suriye sınırındaki birliklerin 
personel kadrolarının tamamlanması oluşturmuş-
tur. Bu bağlamda sınırda yer alan birlikler mal-
zeme, araç ve silah yönünden takviye edilmiştir. 
Hudut alay komutanlıkları, bağlı bulundukları 
tugay komutanlıkları tarafından mekanize piya-
de takım/bölükleri ile ihtiyaç duyulan malzeme, 
araç ve silahlarla takviye edilmektedir. 2014 yılı 
içerisinde sınır sorumluluğu olan birlikler, kritik 
malzeme ve araçlar kapsamında Taktik Tekerlekli 
Zırhlı Araç (TTZA), Kirpi Mayına Karşı Koru-
malı Araç (MKKA) ve TOMA araçlarıyla takviye 
edilmiştir. Suriye sınır bölgesinde alınan güvenlik 
önlemlerinin artırılması amacıyla 2014’te Akça-
kale’de bir hudut taburu oluşturulmuştur. Suriye 
ve Irak sınırları başta olmak üzere, hudut birlikle-
rinin personel destekleme miktarları artırılmıştır. 
Sınır güvenliğine dair görev etkinliğini artırmak 
amacıyla, Hudut Güvenlik Bölgesi teşkil edilmesi 
için yasa değişiklik teklifi çalışmaları ise sürmek-

78. “Bülent Arınç’tan Önemli Açıklamalar”, NTV, 23 Temmuz 
2015, http://www.ntv.com.tr/turkiye/bulent-arinctan-onemli-acik
lamalar,RQgKaKZXfU2PEEoD2HB3oA. 

tedir. Sınır birlikleri görev alanlarındaki üs böl-
gelerinde alınan güvenlik önlemlerinin artırılması 
amacıyla “Modüler Geçici Üs Bölgesi (MGÜB)” 
kurulması ve “Mobil Keşif Gözetleme Sistemi’nin 
(MKGS)” yaygınlaştırılması çerçevesinde 20 üs 
bölgesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Bu 
çerçevede 10 üs bölgesine MGÜB tesisi tamam-
lanmış, toplam 18 üs bölgesine 36 adet MKGS 
tahsis edilmiştir. Halihazırda, Türkiye sınırlarını 
koruyan 40 bin askeri personelin yüzde 50’si Su-
riye sınırında görev yapmaktadır.

Yakın gelecekte 8 üs bölgesine MGÜB, 6 üs 
bölgesine MGÜB ve MKGS kurulmasına yönelik 
plan ve faaliyetler ise sürmektedir. Sınır birlikle-
rinin güvenlik önlemlerinin artırılması ve konak-
lama koşullarının iyileştirilmesi amacıyla Başba-
kanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 
ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde toplam 120 
tesis inşaatı planlanmıştır. Bu tesislerin 56 tanesi 
tamamlanmıştır. 20 tanesinin inşaatı devam eder-
ken, 34 tanesinin ise planlama ve ihale faaliyetleri 
yürütülmektedir. Suriye sınırında Acil Sınır Fiziki 
Güvenlik Sistemleri ihtiyacına cevap verilmesi ve 
Mevcut Engel Sistemi’nin güçlendirilmesi amacıy-
la, 2013-2014 yılları boyunca 3.360 metre beton 
taşınabilir duvar, 86.722 metre kafes tel, 49.141 
metre toprak set, 711.515 metre yol düzeltme 
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yapılmıştır.79 Bütün bu önlemler Suriye sınırında 
yakalanan silahların oranında da bir düşüş yaşan-
masına neden olmuştur. 2014 yılında Türkiye’nin 
Suriye sınırından yakalanan muhtelif silahların 
oranı 2015 yılı ile karşılaştırıldığında oldukça azdır.  

“Teröristle Mücadele Harekatı”na ek olarak 
kaçakçılık ve yasa dışı göç gibi hususları da doğ-
rudan ilgilendiren sınır güvenliği ve bu çerçevede 
Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri’nin iyileştirilmesi, 
hudut birliklerinin teknik kabiliyetlerinin ve ka-
nuni yetkilerinin düzenlenmesi meselesi öncelikli 
çalışmalar içerisindedir. Halihazırdaki ve gelecek-
teki ihtiyaçlar düşünüldüğünde, sınır ihlallerini en 
düşük seviyeye indirmek, sınır güvenliğini ciddi 
ve etkin bir biçimde sağlamak, teknoloji yoğun 
mekanizmalardan faydalanarak birlik ve personel 
tasarrufu sağlamak amacıyla; kara hudutları bo-
yunca, halihazırdaki tehdit algılaması, teknolojik 
kapasite ve eldeki kaynaklar hesaba katılarak stan-
dart ve entegre “Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi” teş-
kil edilmesi için ise çalışmalar sürmektedir. Teşki-
latlanma konusunda da yakın vadede, eldeki sınır 
birliklerinin mülki idare taksimi göz önünde bu-
lundurularak yeniden yapılandırılması; orta vade-
de ise sınır sorumluluğunun muharip tugaylardan 
alınarak sınır birliklerinin tek bir komuta yapısı 
altında birleştirilmesi çalışmaları sürmektedir.80

Hudut il ve ilçelerinde yaptığımız görüşme-
lerde güvenlik kuvvetlerinin fiziki önlemleri ko-
nusunda gözle görülebilecek bir hareketliliğin ol-
duğunu söylemek mümkündür. Görüştüğümüz 
bir yetkili bu durumu şu şekilde açıklamaktadır: 

“… Mesela, Hassa ilçesi ve Hatay ili özelin-
de güvenlik güçleri sürekli bir teyakkuz ha-
lindeyken sürekli operasyon yapılmaktadır. 
Geçen seneden bu yana akaryakıt kaçakçı-
lığına karşı büyük operasyonlar yapılmıştır. 
Sınırda akaryakıt kaçakçılığıyla geçinen 

79. Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel’in Savunma ve Hava-
cılık Dergisi’ne verdiği mülakat, 25 Mart 2015, http://www.hurri-
yet.com.tr/gundem/28549591.asp. 

80. Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel’in Savunma ve Hava-
cılık Dergisi’ne verdiği mülakat, 25 Mart 2015, http://www.hurri-
yet.com.tr/gundem/28549591.asp.

köylere operasyonlar yapılmış, döşenmiş 
olan boru hatları imha edilmiş, bunun so-
nucunda da akaryakıt kaçakçılığı büyük 
oranda ortadan kalkmıştır.”81 
Fiziki güvenlik önlemlerinde gözle görülen 

bir artış olduğu hemen fark edilmektedir. Mesela, 
23 kilometrelik Hassa (Hatay) sınırında toplam 6 
karakol, her bir karakolun da 3’er ya da 4’er tane 
gözetleme noktası vardır; yani 20 civarında gözet-
leme kulesi ile üzerlerinde termal dürbünler ve uy-
gun silahlarla donatılmış kuleler bulunmaktadır. 
Bazı karakol ve kulelerde termal kamera da vardır. 
Bu da aşağı yukarı her bir kilometrelik sınır hattı-
na bir gözetleme kulesi düştüğü anlamına gelmek-
tedir. Bu mesafe Mardin bölgesinde 500 metreye 
kadar düşmektedir. Teknoloji yoğunluğunun daha 
üst seviyeye çıkarılması halinde çok ideal bir me-
safe olduğu söylenebilir. Ayrıca sınıra paralel bir 
“sınır güvenliği yolu” da bulunmaktadır. Bu yol 
asfalt döşenmiş olup çok iyi bir şekilde aydınlatıl-
mıştır. Bu sayede askerin sevkiyatı çok kolay ve ra-
hat olabilmekte ve tespit edilen duruma çok hızlı 
bir şekilde müdahale edilebilmektedir. Kaçakçı ve 
teröristler bu yolu kullanmaları halinde mutlaka 
görüleceklerini ve yakalanacaklarını bildikleri için 
bu yolun caydırıcı bir rol oynadığı söylenebilir.82

Yine görüşmelerde ön plana çıkan noktalar-
dan biri de, son zamanlarda geçişler konusunda 
sıfır tolerans politikasının izlendiğine dairdir. Bu 
durumun kaçakçılık konusunda ön plana çıktığı-
nı ise söylemek mümkündür. Görüştüğümüz bir 
yetkili bu durumu şu şekilde açıklamaktadır: 

“Kaçakçılığı mümkün mertebe sıfıra in-
dirme yönünde çabalar vardır ve alınan 
tedbirlerle de başarılı olunmaktadır. Fiziki 
engellerin kaçakçılar tarafından ortadan 
kaldırıldığı yerler hemen tespit edilip ona-
rılmakta, asker sayısının elverdiği ölçüde gö-
zetleme kulelerinin sayısı artırılmaktadır.”83

Halihazırda sınırdaki geçişler, Suriye’de devri-
min başladığı günlere kıyasla çok daha sıkı ve kon-

81. SETA Mülakatı, 18 Mayıs 2015.

82. SETA Mülakatı, 18 Mayıs 2015.

83. SETA Mülakatı, 18 Mayıs 2015.
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trollü bir hale getirilmiştir. Bir yetkili alınan önlem-
lerin son derece etkili olduğunu belirtmektedir: 

“Türkiye şu anda sınırlarını kontrol edebi-
len bir devlettir. Sürecin ilk başında Türki-
ye’ye çok büyük oranlarda göçün gelmesi, 
her bir kişinin kontrol edilmesini imkansız 
kılmıştır. O dönemde binlerce insan korku-
dan, bombardımandan dolayı sınıra hücum 
etmiş, bir şekilde de Türkiye’ye girmiştir. 
Türkiye de o insanları alıp kamplara yerleş-
tirmiştir. O dönemle şimdiki durum kıyas-
lanırsa Türkiye’nin sınır güvenliği anlamın-
da çok iyi bir noktada olduğu söylenebilir. 
Sınırın Suriye tarafında 250 bin insanın 
kamplarda yaşıyor olması, Türkiye’nin sı-
nırını kontrol edebildiğinin bir gösterge-
sidir. Bugün Suriye tarafında 150 ila 200 
arası kamp vardır ve Türkiye’nin sınırlarını 
kontrol edememesi durumunda o 250 bin 
insanın da Türkiye’nin içinde olması bek-
lenmelidir. Bu da, insanların Türkiye’ye gir-
menin kolaylığını görmesi ve mevcut sayı-
nın 2-3 katı sayıda insanın sınıra dayanması 
sonucunu beraberinde getirecektir.”84

Fiziki önlemlerin başında gelen hendekler 
birçok sınır ili boyunca uygulanmaktadır. Bu 
bağlamda Reyhanlı, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa 
bölgelerinde hendeklerin daha ağırlıkta olduğunu 
söylemek mümkündür. Hendeklerin önemli bir 
engel oluşturduğunu ve caydırıcılık işlevi gördü-
ğünü birçok yetkili görüşmeler sırasında dile ge-
tirmiştir. Yüksekliği 2 metre olan, geniş 2 tel örgü-
den oluşan, üzerinde jiletli tel de bulunan dikenli 
tel engeli ise Suriye sınırının tamamında yer al-
maktadır. Ancak canlı insan kontrolünün olmadı-

84. SETA Mülakatı, 19 Mayıs 2015.

ğı durumlarda bunların da aşılabildiğini söylemek 
gerekir. Diğer bir ifadeyle askerin fiili gözetim ve 
denetiminin olmadığı kısımlarda bu engeller aşı-
labilmektedir. Görüştüğümüz bir askeri yetkili, 
“sınır boyunca karakollar, gözetim noktaları oldu-
ğunu, bunların da aktif olarak kullanılması gerek-
tiğini, aksi takdirde hiçbir fiziki unsur engel teşkil 
etmeyeceğini”85 dile getirmektedir. 

Bunlara örnek olarak yakın zamanda alınmış 
birçok askeri ve fiziki tedbirden bahsedilebilir. Me-
sela Şubat 2015’te, Nusaybin-Kamışlı arasındaki 
sınır hattında Kızıltepe yönüne doğru 1 kilomet-
re uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 3 metre 
derinliğinde hendek kazılmıştır.86 9 Mart 2015’te 
Türkiye, ticari tırlar ve acil tıbbi yardım araçları 
hariç olmak üzere Öncüpınar ve Cilvegözü hu-
dut geçişlerini kapatmıştır. Buna ek olarak, hudut 
boyunca kontroller sıkılaştırılmıştır. Polis, hudut 
boyunca devriye faaliyetlerini yoğunlaştırarak yasa 
dışı geçişleri zorlaştırmıştır. 12 Mart 2015’te, sını-
rı ihlal etmeye çalışan bir kişinin Türk askeri tara-
fından öldürüldüğü belirtilmiştir.87 Bu duruma ek 
olarak 16 Mart 2015’te hükümet, Suriye sınırından 
geçişlerde mecburi fotoğraf kontrolü ve parmak izi 
taramasının uygulamaya sokulacağını ilan etmiş-
tir.88 12 Mayıs 2015’te, Öncüpınar sınır kapısının 
bulunduğu bölgede 1.300 metre uzunluğunda 
hendek kazılmış ve geçiş noktasına kameralar yer-
leştirilmiştir. Kilis ile Azez kasabası yolu üzerinde 

85. SETA Mülakatı, 18 Mayıs 2015.

86. “Türkiye Sınıra Hendek Kazıyor”, Rudaw, 22 Haziran 2015, 
http://rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=138109. 

87. Mohammed Al-Khateib, “No Sign of Turkey-Syria Border 
Reopening”, Al-Monitor, 18 Mart 2015, http://www.al-mo-
nitor.com/pulse/originals/2015/03/syria-turkey-close-border-
bab-al-salam-security-measures.html?utm_source=Al-Monitor
+Newsletter+%5BEnglish%5D&utm_campaign=587a9a0e75-
M a r c h _ 1 9 _ 2 0 1 5 & u t m _ m e d i u m = e m a i l & u t m _
term=0_28264b27a0-587a9a0e75-93114785#. 

88. Ahmet Topal, “Turkey Introduces Fingerprint Scanners, Photos 
to Boost Security on Syrian Border”, Daily Sabah, 16 Mart 2015, 
http://www.dailysabah.com/nation/2015/03/16/turkey-introduces-
fingerprint-scanners-photos-to-boost-security-on-syrian-border. 

Türkiye bir yandan Suriyeli mültecilere 
“açık kapı” politikası uygularken, diğer 

yandan da Yabancı Terörist Savaşçıların 
geçişlerine yönelik “sıfır tolerans” 

politikası takip etmektedir. 
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ise 3 ilave kontrol noktası oluşturulmuştur.89 Yine 
22 Haziran 2015’te, Kamışlı ile Nusaybin arasın-
daki bölgede 300 metre boyunca, 2 metre genişli-
ğinde ve 3 metre derinliğinde hendek kazılmıştır.90

SONUç VE GENEL 
DEĞERLENDİRME
Arap Baharı ve devamında yaşanan güvenlik mer-
kezli değişimler, Türkiye’nin sınır güvenliği politi-
kalarında bir kırılmaya neden olmuştur. Bu durum 
kuşkusuz sadece Türkiye ile sınırlı kalmamış ve 
bölgesel ölçekte sınır güvenliğine yönelik meydan 
okumaları da beraberinde getirmiştir. Böylesi bir 
dönemde, sınır güvenliği siyasetini askeri ve siyasi 
düzeyde yeniden gözden geçiren Türkiye bir dizi 
askeri önlemi devreye sokarak özellikle Suriye sını-
rını daha güvenli hale getirmeye çalışmıştır. Makro 
düzeyde askeri angajman siyasetinde Suriye’ye kar-
şı önemli bir değişime giden Ankara, aynı zamanda 
sınır güvenliğini riske eden ve eleştiri konusu olan 
YTS’nin geçişlerine yönelik “sıfır tolerans” politi-
kası takip ederek geçişleri minimize etmiştir. Tür-
kiye Suriyeli mülteciler konusunda uyguladığı açık 
kapı politikasına devam etse de, mültecilerin giriş-
lerinde daha sıkı kontrol mekanizmalarını devreye 
sokmuştur. Son olarak ise, Suriye sınırı boyunca 
bir dizi fiziki önlem alarak sınırın öte yanından ge-
lebilecek riskleri en aza indirmiştir.

Türkiye’de mevcut sınır güvenliği mimarisi 
farklı kurumlar arasında eşgüdümlü bir şekilde 
oluşturulmaya çalışılsa da gerek sınır güvenliğin-
den sorumlu kurumların fazlalığı gerekse güven-
lik tehditlerinin çeşitlenmesi, bu konuda “en-
tegre bir sınır güvenliği siyasetinin” oluşmasının 
önündeki en büyük engellerin başında gelmek-
tedir. Mevcut sınır güvenliği ve yönetimi hiz-
metleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük ve 

89. “Free Syrian Army Heightens Security on Turkish-Syrian Bor-
der”, Daily Sabah, 12 Mayıs 2015, http://www.dailysabah.com/
nation/2015/05/12/free-syrian-army-heightens-security-on-turkis-
hsyrian-border. 

90. “Türkiye Sınıra Hendek Kazıyor”, Rudaw, 22 Haziran 2015, 
http://rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=138109.

Ticaret Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı tarafından yapılmaktadır. 2003 yı-
lından itibaren başlatılan yeniden yapılanma sü-
reci ile kurulması öngörülen yeni Sınır Güvenlik 
Biriminin faaliyetlerini, İçişleri Bakanlığına bağlı 
profesyonel kolluk kuvvetleri aracılığıyla icra et-
mesi planlanmıştı. Söz konusu birim, halihazırda 
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde ye-
rine getirmesi gereken ve ulusal programa dahil 
edilen bir yapılanma olsa da, bu konuda tam bir 
ilerleme kaydedildiğini söylemek zordur. Bunun 
yanı sıra Ortadoğu’da süren siyasal istikrarsızlık, 
jeopolitik kargaşa ve yeni bir forma bürünen 
terör, Türkiye’nin sınır güvenliği hususunda 
yaşadığı kurumsal ve yasal altyapı eksiklikleri, 
bürokratik olarak yaşanan yetki ve sorumluluk 
kargaşası, iklim ve arazi koşullarının sınır dene-
timini zorlaştırması, sınır güvenliğinde karşımıza 
çıkan başlıca sorunlar olarak sıralanabilir.

Sınır güvenliği teşkilatının kısa vadede 
kurulmaması durumunda koordinasyonu ar-
tırıcı bir toplantı mekanizması oluşturulabi-
lir. Ayrıca farklı illerde uygulanan tedbirlerin 
gözden geçirilip bütün illerde tutarlı bir şekil-
de uygulanması gerekmektedir. İllerin sosyal, 
ekonomik ve coğrafi özelliklerine göre farklı 
tedbirler olabilir ama bunların dışında genel 
tedbirler eşit ve aynı şekilde uygulanmalıdır; 
illere göre tedbirler farklılık arz etmemelidir.91

Suriye iç savaşı devam ettiği sürece Türki-
ye’nin sınır güvenliğine yönelik bireysel ihlal, 
kaçakçılık gibi tehditler devam edecektir. Dola-
yısıyla, Suriye iç savaşına kalıcı bir çözüm bulun-
ması, sorun üreten kaynağın ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. Alınan sınır güvenliği önlemleri-
nin yakın zamanda güvenlik risklerini azalta-
cağını söylemek mümkün olsa da orta vadede 
Türkiye’nin yeni bir Suriye ve bölgesel düzen 
bağlamında bölgeye nüfuzu, fiziki önlemlerin 
sertliği nedeniyle daha da zor olacaktır. 

91. SETA Mülakatı, 18 Mayıs 2015.
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Elinizdeki analiz, Suriye’de krizin derinleşmeye ve çeşitlenmeye başladığı 2013 
yılından bu yana Türkiye’nin sınır güvenliği politikasının nasıl şekillendiğini 
incelemektedir. Analizin hazırlanması sırasında, Türkiye’nin Suriye sınırında 

yer alan il ve ilçelerde bazı devlet kurumları ve sivillerle görüşmeler yapılmış, bu 
görüşmelere mümkün olduğunca analizin farklı kısımlarında yer verilmiştir. 

Analizde sınır güvenliğinin küresel ve bölgesel dönüşümü ele alındıktan sonra 
Türkiye’de sınır güvenliği politikasında son yıllarda yaşanan değişim inceleniyor. 
Daha sonra Suriye krizi bağlamında, Türkiye’nin sınır güvenliği siyasetinin ana pa-
rametreleri, Yabancı Terörist Savaşçılarla (YTS) mücadele ve alınan askeri ve fiziki 
tedbirler değerlendiriliyor.  


