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uzey Afrika ülkelerinde başlayan ve Arap Baharı adı verilen toplumsal hareketler 2011 yılı Mart ayı başında Suriye’de de başlamış, muhalif gruplar, Beşşar
Esad’ın ve Baas Partisi’nin yönetimi bırakmasını talep etmiştir. Buna sert tepki
veren Esad rejimi, orduyu ayaklanmayı bastırmak için görevlendirmiş ve toplu katliamlar yapmıştır.
O tarihten bugüne Suriye iç savaşında ölenlerin sayısı, 115 bini sivil olmak üzere yaklaşık 250 bini geçmiştir. Milyonlarca Suriyeli evini terk etmek durumunda kalmıştır.
Suriye toprakları içinde yerinden edilmiş kişilerin sayısı 7,6 milyonu aşmıştır. Ülke
içinde yer değiştirenlerin yanı sıra, komşu ülkelere de 4,5 milyona yakın kişi göç etmek zorunda kalmış ve bu ülkelerde koruma altına alınmıştır.
Mülteci krizinde en büyük külfeti ve güçlüğü çeken ülkelerden birisi olan Türkiye,
en çok mülteci barındıran ve en geniş imkanlar sunan bir ülke olarak bu uluslararası
insanlık sorununun çözümüne büyük katkı sağlamaktadır.
Türkiye’de kayıt altındaki Suriyeli mültecilerin sayısı 2,2 milyon civarındadır. Suriyeli
mültecilerin %13’ü sınıra yakın bölgelerde bulunan kamplarda barınmaktadır. Diğer
mülteciler ise ülkedeki tüm illere dağılmış durumdadırlar.
Suriyeli mültecilerin başta gıda, ısınma, giyecek, eğitim ve sağlık gibi bazı temel ihtiyacını gidermek için Türkiye devleti tarafından harcanan miktar 9 milyar doları bulmaktadır.
Türkiye’deki Suriyeli mülteciler koruma altına alınmasına ve temel ihtiyaçları karşılanmasına rağmen, çalışma ve eğitim başta olmak üzere çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar.
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Türkiye’de bulunan Suriyelilerin %54’ü çocuktur. Bunlar arasında okul çağında olanların sayısı 663.138 iken, bu çocukların yaklaşık %60’ı (391.027) okula devam edememektedir.
Genel olarak Türkiye’de toplumun mültecileri koruyucu bir tavrı olduğu söylenebilirse de, ekonomi başta olmak üzere güvenlik, mültecilerin kalıcılığı ve uyumuna ilişkin
kaygılar olduğu görülmektedir. Global Politika ve Strateji tarafından yapılan Kasım
2015 GLOBAL Türkiye Toplumsal Eğilimler Anketi bulgularına göre, Türkiye’de
halkın %77’si mültecilerin ekonomiye zarar verdiğini, %66,8’i ise işlerini ellerinden
aldıklarını düşünmektedir.
Avrupa ülkelerinde mültecilere daha kalıcı haklar sağlanması ve bir kısmı yukarıda
belirtilen çeşitli nedenlerle, Türkiye’den ayrılmak isteyen mülteciler, kaçakçıların yardımıyla, çoğunlukla Ege Denizi’nden, kısmen de Yunanistan ve Bulgaristan kara sınırı
üzerinden Avrupa’ya göç etmektedirler.
Bununla birlikte, uluslararası kamuoyunun mülteci krizine yaklaşımı, sınırlı miktarda
yapılan maddi yardımlardan öteye gitmemektedir. Batılı devletler, mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerde koruma altına alınan mültecilerin kendi ülkelerine yerleşmesi
konusunda da sessiz ve isteksiz kalmaktadır. Deneyimler göstermektedir ki, göç politikalarının sertleşmesi ve sınır önlemlerinin arttırılması, kaçakçıların ekmeğine yağ
sürmekte, Avrupa’ya bir şekilde gitmek isteyen mülteciler yasal olmayan yollarla kale
kapılarını zorlamaktadırlar.
Avrupa’ya yönelik mülteci ve göçmen hareketinde 3 büyük rota kullanılmaktadır: Bunlardan ilki, başta Libya olmak üzere Tunus ve Mısır’dan kalkan ve İtalya ile
Yunanistan’ı hedeﬂeyen güzergâhtır. İkinci büyük geçiş hattı Fas ve Cezayir’den kalkan
teknelerin İspanya veya Fransa ile sonlandırdıkları hattır. Üçüncü ve son aylarda en sık
kullanılan yol ise Türkiye’den başlayıp Yunanistan, Arnavutluk, Sırbistan ve Macaristan üzerinden Avrupa içlerine ulaşmayı hedeﬂemektedirler.
UNHCR kayıtlarına göre, 24 Aralık 2015 tarihi itibariyle, bu yıl içinde deniz yoluyla
Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçmek isteyenlerine sayısı 825 bini geçmiştir. Bunların %51’i Suriyelilerden, %20’si Afganlardan oluşmaktadır. Diğer yandan, Türk Sahil
Güvenlik Komutanlığı 24 Aralık 2015 tarihi itibariyle 88,905 göçmen ve mültecinin
Türk karasularından ayrılmak isterken durdurulduğunu bildirmektedir.
2015 yılı içinde “yüzbinlerce” Suriyeli mültecinin Avrupa sınırlarına akın etmesiyle
birlikte git gide büyüyen göçmen krizi AB ülkelerini farklı çözüm arayışlarına itmiştir.
Öncelikle Haziran ayının ortalarında Macaristan’ın Sırbistan sınırına duvar öreceğini
açıklaması, ardından Almanya ve ona bağlı olarak Avusturya, Slovakya, Macaristan ve
Çek Cumhuriyeti’nin ve son olarak da Fransa’nın kara sınırlarında kontrolleri yeniden
başlatacağını duyurması Birlik için sarsıcı bir etki meydana getirmiştir.
Avrupa’ya yönelik kitlesel göçmen akımları Birlik içerisinde büyük tartışmalara ve ayrışmalara sebep olurken, “Avrupa değerlerinin” de sorgulanmasını beraberinde getirmiştir. Her geçen gün daha fazla mültecinin denizde can vermesi ve özellikle Aylan
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Kürdi adlı bebeğin 2 Eylül 2015 günü Bodrum sahillerine vuran cansız bedeninin fotoğraﬂarının dünyaya yayılmasıyla Avrupa kamuoyu yeniden “değerleri” hatırlamıştır.
Bu çerçevede Avrupa, kendisine yönelen büyük göç dalgalarına karşı koyabilmek ve
mülteci krizini çözmek amacıyla farklı arayışlara gitmek durumunda kalmıştır. Neredeyse donmuş olan Türkiye ile ilişkiler, mülteci krizine çözüm arayışları çerçevesinde
yeniden gözden geçirilmeye başlanmıştır.
AB, Türkiye’yi memnun edecek bazı tekliﬂer karşılığında mültecilerin Türkiye topraklarında kalmasını istemektedir. Önce Almanya Dışişleri Bakanı’nın, ardından da
Almanya Başbakanının sürpriz Türkiye ziyaretlerinde konu ayrıntılı olarak ele alınmış;
Türkiye’ye mali yardım (3 milyar Euro), vize muaﬁyeti, müzakerelerde yeni başlıklar
açılması ve Türk liderlerinin AB zirvelerine davet edilmesi gibi ayrıcalıklarla soruna
çözüm aranmıştır.
Yapılan görüşmeler neticesinde 29 Kasım 2015 tarihli Avrupa Birliği Devlet Başkanları zirvesi gerçekleştirilmiş ve bu toplantı AB-Türkiye ilişkileri açısından ilişkilerin
gözden geçirildiği, “yeni bir başlangıç yapma fırsatı olan tarihi bir gün” olarak nitelendirilmiştir.
Varılan anlaşmaya göre; AB’ye üyelik sürecinin hızlandırılmasına yönelik fasılların
açılmasının görüşülmesi, 3 milyar Euro ﬁnansal destek sağlanması, Türk vatandaşlarına Schengen alanında vize serbestisi sağlanması yönünde hazırlıklar yapılması kararlaştırılmıştır.
Diğer taraftan AB’nin sunduğu taahhütlerin hayata geçirilmesi için Türkiye’nin sınır
güvenliğini arttırması, organize suçlarla, özellikle göçmen kaçakçılarıyla etkin mücadele etmesi, Geri Kabul Anlaşmasını tam anlamıyla uygulanabilir hale getirmesi beklenmektedir.
Anlaşmada sıralanan talepler ve beklentiler bir bütün halinde incelendiğinde, ABTürkiye anlaşmasının, Türkiye’den daha çok AB’nin çıkarlarına uygun olduğu göze
çarpmaktadır. Dahası, anlaşmanın mültecilerin ve göçmenlerin doğrudan ve dolaylı
olarak hak mahrumiyetlerine yol açacak düzenlemeler içerdiği de görülmektedir.
Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat kolaylığı elbette arzu edilen ve çok istenen bir durumdur. Ancak, vize serbestisi yol haritasında sıralanan şartlara endekslenmesi nedeniyle, anlaşmanın beklenen sonuçları doğurmayabileceğini de not etmek gerekmektedir. Bu nedenle, anlaşmanın genel olarak AB’nin, kendisine yönelik göçü durdurmak,
sınırlandırmak ve ötelemek amacıyla, Türkiye gibi doğusundaki devletlere tampon
bölge anlamı yüklemesinin bir yansıması olduğu düşünülmektedir.
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ocial movements called “Arab Spring” that had started in Northern African countries spread to Syria in April 2011, and then opposition groups urged Bashar
Assad and his Baas Party to cede the power. Assad, on the other hand, responded
to this call very harshly. Mobilizing Syrian Army to suppress social uprising and movements, he committed mass killings on innocent civilians and caused many memorable
tragedies in Syria.
Since then, the number of deaths in Syria has exceeded 250.000 people, which included 115.000 civilians. Millions of people had to leave their homes. The number of
displaced people within Syria is estimated to be as much as 7.6 million. Besides internally displaced people, almost 4.5 millions of people have migrated into neighboring
countries where they have sought for international protection.
Probably Turkey bears the bulk of the cost and burden hosting the highest number of
refugees in the world. No doubt that Turkey has been investing signiﬁcant eﬀorts and
resources to alleviate this humanitarian plight.
The number of Syrian refugees in Turkey is around 2.2 million. Except for 13% of the
refugees living in camps located near Syrian borderline, all other refugees are spread
across the entire country.
Turkey has already spent almost 9 billion dollars to meet the lodging, accommodation, education, and healthcare expenses of the refugees. Although Syrian refugees
have been protected and their basic needs have been met by the Turkish Government,
they have still been facing some serious problems such as work and education.
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54% of the Syrian refugees are children. Among them, 663,138 children are at the
school age. However, 60% of those children (391,027) cannot attend a school.
Turkish people are mostly compassionate to refugees and respectful to their rights.
However, it is apparent that people are concerned about economic and security problems associated with refugees, along with their integration problems and permanency
in Turkey. According to the Global Policy and Strategy’s November 2015 GLOBAL
Turkey Social Trends Survey, 77% of the Turkish people think that refugees harm the
economy, and 66.8% think they take jobs away from Turkish people.
Having limited resources and no or restricted access to public and social services, Syrian refugees are not sure about their future in Turkey. And since European countries
oﬀer permanent rights and more opportunities to lead a better life, many refugees
want to leave Turkey and seek asylum in any European country. Facilitated mostly
by migrant smugglers, they migrate to Europe through Aegean Sea to Greece, and/or
through land borders to Greece and Bulgaria.
Despite the sheer size of refugees who are in dire need of help, interest and involvement of the international community in this tragedy have not gone beyond limited
monetary contributions. Western countries have also been silent and reluctant about
accepting refugees who have taken refuge in the neighboring countries to Syria. Experience shows that tightened migration policies and increased border measures, in one
way or other, feed smugglers. Refugees who seek regular ways to get to Europe force
Fortress Europe using alternative irregular ways.
Three major routes are used to reach Europe. The ﬁrst route originates in Tunisia and
Egypt and targets Italy and Greece. The second route starts in Morocco and Algeria,
and ends in Spain or France. The third and the most frequently used route starts in
Turkey and transits Greece, Albania, Serbia, and Hungary to reach the inland Europe.
According to the UNHCR, the number of people who used the third sea route from
Turkey to Greece has already exceeded 825.000 as of December 24, 2015. Among
them, 51% are Syrians, followed by Afghans (20%). Besides, Turkish Coast Guard
announced that 88.905 migrants/refugees were rescued during their operations in
Aegean and Mediterranean Seas as of the same timeline.
The mass inﬂux of Syrians to the European borders in 2015 has urged European
countries to ﬁnd eﬀective and permanent solutions to this problem. There were some
shocking events for the Union, when, for example, Hungary declared that they would
build a wall on the entire Serbian border, and when Germany, Austria, Slovakia, Hungary, and ﬁnally Czech Republic announced that they would start over border checks
in the internal Schengen area.
“European values” have been questioned while the exodus towards Europe has resulted in major discussions and separation among European partners. “The values”
were remembered when the dead body of a baby, Aylan Kurdi, was found in the Turkey’s Bodrum shores and when his pictures largely took place in the world media on
September 2, 2015.
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In the face of deterioration of the refugee crisis each day, Europe has had to shoulder
more responsibility to ﬁnd solutions to refugee movements. As a result, the almost
frozen relationship between EU and Turkey has begun to be reviewed.
EU asks Turkey to keep refugees in her territories in exchange for a satisfactory deal.
Negotiation talks were held during the visit of German Minister of Foreign Aﬀairs and
at the surprise visit of German Chancellor Merkel.
After several talks between EU and Turkey, European Union Heads of State Summit
was held on November 29, 2015. This meeting was seen as a platform where EUTurkey relation was reviewed and called as “a historical day that oﬀers a fresh start.”
According to the reached agreement, Turkey’s accession process to EU will be accelerated and new chapters will be opened up. Besides, EU will contribute to Turkey with
3 billion Euros and start preparations to abolish visa to Schengen area for Turkish
citizens.
On the other hand, in order for this agreement to enter into force, Turkey is expected
toin crease border security measures, eﬀectively ﬁght organized crime, especially migrant smuggling, and fully implement the Readmission Agreement.
When the demands and expectations of both sides examined as a whole, the agreement between the EU and Turkey serves more for the interests of the EU rather than
it does for Turkey. Furthermore, the agreement, directly or indirectly, has potential
to jeopardize the fundamental rights of refugees and immigrants if they are deported
back to Turkey.
No doubt that it is desirable for Turkish citizens to freely travel across Europe. However, one should take note that the agreement may not yield expected results since it
stipulates realization of several conditions set forth in the Roadmap for Visa Exemption. The agreement, as a result, seems to be a reﬂection of Europe’s longstanding attitude that sees Turkey and other eastern countries as a “buﬀer zone” to stop, limit and
prevent migration and refugee movements.
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Mülteci Krizinin
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Kuzey Afrika ülkelerinde başlayan ve Arap Baharı adı verilen toplumsal hareketler
2011 yılı Mart ayı başında Suriye’de de başlamış, muhalif gruplar, Beşşar Esad’ın ve
Baas Partisi’nin yönetimi bırakmasını talep etmiştir. Buna sert tepki veren Esad rejimi,
orduyu ayaklanmayı bastırmak için görevlendirmiş ve toplu katliamlar yapmıştır.
O tarihten bugüne, Suriye’de iç savaş büyük bir şiddetle ve artarak devam etmektedir. Esad rejimi, Rusya, Çin ve İran’dan aldığı destekle varlığını sürdürmektedir.
İlk günlerde Özgür Suriye Ordusu olarak adlandırılan birleşik muhalif gruplar, zamanla gücünü yitirmiş, ancak Suriye’nin çeşitli yerlerinde IŞİD, El-Nusra Cephesi,
Demokratik Birlik Partisi (PYD) gibi gruplar yer almaya ve geniş alanları işgal etmeye
başlamışlardır. Tüm bu gelişmeler, Suriye ve Irak’tan milyonlarca insanın evini terk
etmesine ve başka ülkelere gitmelerine yol açmıştır.
2015 yılının ikinci yarısında Suriye’de yaşanan çatışmalar daha da şiddetlenmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öncülüğündeki koalisyon güçleri IŞİD tarafından
idare edilen bölgelerde askeri operasyonlar yaparken, bu döneme kadar Suriye savaşına
bizzat müdahil olmayan Rusya da bölgede askeri operasyonlar düzenlemeye başlamıştır. Esad rejiminin özellikle Halep ve Humus bölgelerine yönelik askeri harekâtlar
düzenlemesi sonucu on binlerce Suriyeli bu bölgelerden göç etmek zorunda kalmaktadır.1
Bitmek bilmeyen Suriye savaşının özellikle sivillere yönelik bilançosu çok ağır olmaktadır. Suriye iç savaşında ölenlerin sayısı, Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre2,
115 bini sivil olmak üzere yaklaşık 250 bini geçmiştir. Yaralı sayısı hakkında tahmin
yapılamamaktadır. Diğer yandan, milyonlarca Suriyeli evini terk etmek durumunda
kalmıştır. Suriye toprakları içinde yerinden edilmiş kişilerin sayısı 7,6 milyonu aşmıştır.
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Bitmek bilmeyen
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Ülke içinde yer
değiştirenlerin yanı
sıra, komşu ülkelere
de 4,5 milyona
yakın kişi göç etmek
zorunda kalmış ve
bu ülkelerde koruma
altına alınmıştır.

Ülke içinde yer değiştirenlerin yanı sıra, komşu ülkelere de 4,5 milyona yakın kişi göç
etmek zorunda kalmış ve bu ülkelerde koruma altına alınmıştır. Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) göre3, Lübnan’da yaklaşık 1,1 milyon,
Ürdün’de 629 bin, Irak’ta 245 bin ve Mısır’da 128 bin Suriyeli mülteci yaşamaktadır. Türkiye’de ise yaklaşık 2,2 milyon Suriyeli geçici koruma altında bulunmaktadır.
Nüfusa oranlandığında ise Suriyeli mültecilerin Lübnan demograﬁsini önemli ölçüde
etkilediği görülmektedir.

Şekil-1 Suriyeli Mülteci Sayısının Bulundukları Ülke Nüfusuna Oranı
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Savaşın en ağır etkisi çocuklar üzerinde görülmektedir. Yerlerinden edilmiş ve farklı
ülkelerde yaşayan Suriyelilerin %51’i çocuklardan oluşmaktadır. Suriye Bölgesel Mülteci Destek Programına göre4, ihtiyaç duyulan maddi yardımın sadece %45’i karşılanabilmiştir. Mülteciler için halen 2,5 milyar dolardan fazla yardıma ihtiyaç duyulduğu
belirtilmektedir.
Suriye iç savaşından bağımsız düşünülemeyecek bir başka trajedi de Irak’ta yaşanmaktadır. Irak’ın istikrara kavuşamaması ve dahası IŞİD’in bazı bölgeleri işgali ile artan
çatışmalar sonucunda milyonlarca Iraklı da yerlerinden olmuştur. Yerlerinden Edilmiş
Kişiler İzleme Merkezi (IDMC) tahminlerine göre5 2014 yılı içinde yaklaşık 2,2 milyon Iraklı ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalırken, 15 Eylül 2015 tarihi itibariyle
bu sayı 4 milyona yaklaşmıştır.
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Mültecilerin
'XUXPX

Mülteci krizinde en büyük külfeti ve güçlüğü çeken ülkelerden birisi olan Türkiye, en
çok mülteci barındıran ve en geniş imkan sunan ülke olarak bu uluslararası insanlık
sorununun çözümüne büyük katkı sağlamaktadır.
4 yıl gibi kısa bir sürede, demograﬁk yapılarını değiştirecek ölçekte büyük göç alan
bölge ülkeleri sağlık, eğitim ve iş hayatına ilişkin sınırlı fırsatlar sunabilmektedir. Gelen göçlerle ev sahibi ülkelerde başta işsizlik gibi toplumsal, sosyal ve ekonomik hayatı
olumsuz etkileyen sorunlar, kısa sürede çok daha fazla büyüme potansiyeli göstermektedir.
Örneğin, Lübnan’ın nüfusu yaklaşık 4,5 milyon iken, nüfusunun dörtte biri kadar
mülteciyi kabul etmek durumunda kalmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO)
göre, mülteci krizinin Lübnan devletine tahmini yükü 7,5 milyar dolar civarındadır.
Ülkede mülteciler, kamu hizmetlerine erişim, çalışma, sağlık, eğitim gibi konularda
büyük güçlükler yaşamaktadırlar.6 Bir başka ev sahibi ülke olan Ürdün’de mültecilerin
gelişi, ülkedeki ekonomiyi ve hizmetleri olumsuz etkilemiş ve zaten az olan su kaynakları bakımından zorluklara yol açmıştır.7
Türkiye’de kayıt altındaki Suriyeli mültecilerin sayısı 2 milyon 180 bin civarındadır.
Suriyeli mültecilerin %13’ü sınıra yakın bölgelerde bulunan kamplarda barınmaktadır.

0OWHFL.UL]L'HQNOHPLQGH$%YH7UNL\HùONHOHUdÖNDUODUYH.D\JÖODU
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Bu çerçevede 10 ilde toplam 25 barınma merkezi kurulmuştur.
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0TNBOJZFEF
"EZBNBOEB
"EBOBEB
.BMBUZBEBLJNFSLF[EF PMNBLà[FSF
5PQMBN263.680 mülteci barınmaktadır.8

Diğer mülteciler ise ülkedeki tüm illere dağılmış durumdadırlar. Kayıt altına alınanlara, Geçici Koruma Kimlik Belgesi (Yabancı Tanıtma Belgesi) ve temel sağlık ve eğitim
hizmetlerine erişim hakkı verilmektedir. Suriyelilerin ülkeye ilk kez girişlerinden bu
yana yaklaşık 5 yıl gibi bir zaman geçmesine ve Suriye’nin geleceğinin netleşmemesine
rağmen, ülke içinde Suriyeli mültecilerin uyumu konusunda bir program bulunmamaktadır.
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Graﬁk-1 Türkiye’de Kayıtlı Olan Suriyeli Mültecilerin Aylara-Yıllara Göre Sayısı
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Kaynak: UNHCR

Suriyeli mülteciler konusunun, Suriye ile ilgili diğer sorunlar (terör, dış politika) gibi
Türkiye’yi zorlayan pek çok yönü bulunmaktadır. Suriyeli mültecilerin başta gıda,
ısınma, giyecek, eğitim ve sağlık gibi bazı temel ihtiyaçlarını gidermek için Türkiye
devleti tarafından harcanan miktarın 9 milyar doları bulduğu ifade edilmektedir.10
Buna karşılık, mülteciler için uluslararası toplum tarafından yapılan yardım miktarı
ise sadece 471 milyon dolarla sınırlı kalmıştır.
Türkiye’deki Suriyeli mülteciler koruma altına alınmalarına ve temel ihtiyaçları karşılanmasına rağmen, henüz kalıcı bir statü elde edemediklerinden, toplumda bazı sorunlarla karşılaşmaktadırlar.11 Bunlar arasında çalışma ve eğitimle ilgili sorunlar en
başta gelmektedir. Kaliﬁye ve eğitimli olanlar dâhil çoğu Suriyeli, uzmanlığıyla ilgili
olmayan işlerde ve düşük ücretlerle çalıştırılmaktadır. Bu nedenle aileler geçimlerini
temin etmek için anne-baba ve çocuklar hep birlikte çalışmak zorunda kalmaktadır.
Sigortasız çalıştırılan bu kişiler çalıştırıldıkları işlerde farklı risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar.
Bir diğer önemli sosyal problem ise çocuklar ve onların eğitimi konusunda yaşanmaktadır. Türkiye’de mültecilerin gerek Türkçe eğitim almaları, gerekse kendi anadillerinde de öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla başta sınır bölgelerinde olmak üzere eğitim alabilecekleri pek çok okul inşa edilmiştir. AFAD yetkilileri 2015 eğitim-öğretim
dönemi için 36 bin öğrenci kapasiteli 31 okul inşa edildiğini, 14 okulun ise yeniden
donatıldığını ifade etmektedirler.12
UNICEF Türkiye Komitesi’nin verilerine göre, Türkiye’de bulunan Suriyelilerin
%54’ü çocuktur. Bunlar arasında okul çağında olanların sayısı 663.138 iken, bu ço-
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Global Politika ve
Strateji tarafından
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2015 GLOBAL
Türkiye Toplumsal
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%77’si mültecilerin
ekonomiye zarar
verdiğini, %66,8’i
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cukların yaklaşık %60’ı (391.027) okula devam edememektedir.13 Çocukların okula
gidememelerinin nedenlerinden birisi her yerde anadilde eğitim fırsatının olmayışıdır.
Diğer yandan, çalışmak zorunda olan çocuklar eğitimi ötelemek zorunda da kalabilmektedir.14 Çocuklarının geleceği için gerçek eğitim fırsatları sunamayan ebeveynler
onların geleceğine yönelik güvenlik ihtiyaçlarına da cevap verememektedirler.15
2NXO¡DðÜQGD2OXS2NXOD*LGHELOHQ
6XUL\HOL¡RFXN6D\ÜVÜ

2NXO¡DðÜQGD2OXS2NXOD*LGHPH\HQ
6XUL\HOL¡RFXN6D\ÜVÜ





Diğer taraftan, Türkiye’de halkın mültecilere bakışı da onların kalıcılığını etkileyen
önemli bir faktördür. Genel olarak Türkiye’de toplumun mültecileri koruyucu bir
tavrı olduğu söylenebilirse de mültecilerin ülkede kalmalarının büyük sorunlara yol
açabileceği de belirtilmektedir.16 Halkın ekonomi başta olmak üzere güvenlik, mültecilerin kalıcılığı ve uyumuna ilişkin kaygıları olduğu görülmektedir.17
Global Politika ve Strateji tarafından yapılan Kasım 2015 GLOBAL Türkiye Toplumsal Eğilimler Anketi18 bulgularına göre, Türkiye’de halkın %77’si mültecilerin ekonomiye zarar verdiğini, %66,8’i işlerini ellerinden aldıklarını düşünmektedir. Suriyeli
mültecilerin ülkelerine geri dönmeyeceklerini düşünenlerin oranı ise %62,3’tür. Diğer
yandan, halkın %67,1’i ise mültecilerin asayiş ve güvenlik sorunlarına yol açtıklarını,
%56’sı ise terör olaylarını arttırdıklarını düşünmektedir.
Suriyeli mültecilerin kültürel bir zenginlik kaynağı olduğunu düşünenler sadece
%17,4 iken, işgücü bakımından ekonomiye canlılık kattıklarını düşünenler ise sadece
%16,8 oranındadır. Bu veriler, halkın genelinde mültecilere ilişkin olumsuz bir algı
olduğunu göstermektedir.
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Graﬁk-2 Suriyeli Mültecilerle Aşağıdaki İfadelere Katılıyor Musunuz?
(Kasım 2015 Global Toplumsal Eğilimler Anketi)
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Avrupa ülkelerinde mültecilere daha kalıcı haklar sağlanması dolayısıyla ve bir kısmı
yukarıda belirtilen çeşitli nedenlerle, mültecilerin bir kısmı Türkiye’den ayrılmak isteyen.19 Mülteciler kaçakçıların yardımıyla, çoğunlukla Ege Denizi’nden, kısmen de
Yunanistan ve Bulgaristan kara sınırı üzerinden Avrupa’ya göç etmektedirler. Bu tür
geçişler, önceki yıllarda görülen düzensiz ve yasadışı geçişlere kıyasla sayıca çok daha
kalabalık şekilde yapılmaktadır.20
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$YUXSD
<ROXQGDNL
Mülteciler

Uluslararası kamuoyunun mülteci krizine yaklaşımı, sınırlı miktarda yapılan maddi yardımlardan öteye gitmemektedir. Batılı devletler, mültecilere ev sahipliği yapan
ülkelerde koruma altına alınan mültecilerin kendi ülkelerine yerleşmesi konusunda
da sessiz ve isteksiz kalmaktadır. Deneyimler göstermektedir ki, göç politikalarının
sertleşmesi ve sınır önlemlerinin arttırılması, kaçakçıların ekmeğine yağ sürmekte,
Avrupa’ya bir şekilde gitmek isteyen mülteciler yasal olmayan yollarla “Avrupa Kalesinin” kapılarını zorlamaktadır.
Son aylarda Lübnan, Libya ve Türkiye kıyılarından kalkan ve yüzlerce Suriyeli mülteciyi taşıyan pek çok geminin Avrupa kıyılarına yöneldiği görülmektedir. “Avrupa
Kalesi”nin duvarlarını aşmayı başarabilenler olsa da, duvarların gerisinde geçmeyi
bekleyen çok daha fazlasının olduğu herkesin bildiği bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır.
Avrupa’ya yönelik 2015 yılı içinde artan mülteci ve göçmen hareketlerinin en büyük
kaynağı Suriye olmakla birlikte, aralarında çok sayıda Afrika ve Asya kaynaklı mülteci
ve göçmenin de olduğu görülmektedir.
Avrupa’ya yönelik mülteci ve göçmen hareketinde 3 büyük rota kullanılmaktadır:
t #VOMBSEBO JMLJ  CBƾUB -JCZB PMNBL à[FSF5VOVT WF .TSEBO LBMLBO WF ơUBMZB JMF
Yunanistan’ı hedeﬂeyen güzergâhtır.
t ơLJODJCàZàLHFÎJƾIBUU'BTWF$F[BZJSEFOLBMLBOUFLOFMFSJOơTQBOZBWFZB'SBOTB
ile sonlandırdıkları hattır.
t ÃÎàODàWFTPOBZMBSEBFOTLLVMMBOMBOZPMJTF5àSLJZFEFOCBƾMBZQ:VOBOJTUBO
Arnavutluk, Sırbistan ve Macaristan üzerinden Avrupa içlerine ulaşmayı hedeﬂemektedirler.
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2015 yılı içinde güney-kuzey hattındaki güzergâhtan Avrupa kıyılarına gelmeyi başaran mültecilerin ve göçmenlerin çoğunlukla Suriye, Afganistan, Irak, Eritre, Nijerya, Pakistan, Somali, Sudan, Gambiya, Bangladeş, Senegal, Mali ve Fildişi Sahilleri
uyruklu kişilerden oluştuğu görülmektedir. 2014 yılı içinde Akdeniz’den geçerken
yakalanan göçmenler arasında da ilk iki sırayı Suriye ve Eritre uyruklu göçmenler
oluşturmaktaydı.
Graﬁk-3 Avrupa Birliği’ne Yasal Olmayan Yollardan Giren Göçmen/Mülteci Sayısı
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Kaynak: UNHCR21

Gerek Suriye ve Irak’tan, gerekse Afganistan gibi Asya ülkelerinden ve pek çok Afrika
ülkesinden bu yıl içinde Avrupa’ya doğru yola çıkan göçmenlerin ve mültecilerin sayısı
son yılların rekor düzeyine ulaşmıştır. Avrupa Birliği Sınır Koruma Birimi Frontex’e
0OWHFL.UL]L'HQNOHPLQGH$%YH7UNL\HùONHOHUdÖNDUODUYH.D\JÖODU
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UNHCR kayıtlarına
göre ise, 24 Aralık
2015 tarihi itibariyle,
bu yıl içinde Türkiye
üzerinden deniz
yoluyla Avrupa’ya
geçmek isteyenlerine
sayısı 825 bini
geçmiştir. Bunların
%51’i Suriyelilerden,
%20’si Afganlardan
oluşmaktadır.

göre22, 2015 yılının ilk 11 ayında yasal olmayan yollardan sınırı geçmeye çalışanların
sayısı 1.55 milyona ulaşmıştır. Bu göçmenler ve mülteciler arasından da ilk sırayı Suriyeliler almaktadır. Frontex, 2015 yılının ilk 10 ayında bu güzergâhı kullananların
%70’inin Suriyeli, %18’inin ise Afgan uyruklu olduklarını belirtmektedir.23
UNHCR kayıtlarına göre ise, 24 Aralık 2015 tarihi itibariyle, bu yıl içinde Türkiye üzerinden deniz yoluyla Avrupa’ya geçmek isteyenlerine sayısı 825 bini geçmiştir.
Bunların %51’i Suriyelilerden, %20’si Afganlardan oluşmaktadır. Diğer yandan, Türk
Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri 24 Aralık 2015 tarihi itibariyle 88,905 göçmen
ve mültecinin Türk karasularından ayrılmak isterken durdurulduğunu bildirmektedir.24
Aralık 2015 itibariyle Avrupa ülkelerine ulaşarak sığınma başvurusu yapan Suriyelilerin sayısı 689.365 olarak belirlenmiştir. Bu rakam, 2014 yılının Eylül ayında 173 bin
civarında idi. Başvurularda ilk 3 sırayı Almanya, Sırbistan ve İsveç almaktadır.
Mültecilerin ve göçmenlerin bu olağanüstü hareketliliğinin getirdiği sıkıntılar göç
yolunda da devam etmektedir. Deniz yoluyla yapılan göçler mülteci hareketleri bakımından büyük trajedilere sahne olmaktadır. Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM)

Graﬁk-5 Avrupa Ülkelerinde Sığınma Başvurusu Yapan Suriyelilerin Sayıları
(Ocak 2012-Aralık 2015)
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Kayıp Göçmenler raporuna göre,25 2014 yılı içinde Dünyanın çeşitli yerlerinde toplam 5.017 göçmen sınır geçişleri sırasında hayatını kaybetmiştir.
27 Ekim 2015 tarihine kadar sınır geçişlerinde ölen göçmen/mülteci sayısı ise 4570’e
ulaşmıştır. Sınır geçişlerinde yaşanan ölümlerin büyük kısmı deniz sınırlarından geçiş
sırasında yaşanmıştır. Ölümlerin büyük bölümü Akdeniz’de (3563 kişi) yaşanmış olup
bu kişilerin çoğunluğu Suriyeli mültecilerden oluşmaktadır.

Graﬁk-6 Akdeniz’de Ölen veya Kaybolan Göçmen/Mültecilerin Yıllara Göre Dağılımı
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AB’nin
6FKHQJHQ
ve Mülteci Krizi

Avrupa ülkeleri 2. Dünya Savaşının getirdiği yıkımın ardından ekonomik kalkınma
için “açık kapı” politikası uygulayarak büyük ölçekte göçmen kabul etmeye başlamıştır.
1973 ekonomik krizi sonrasında göç politikalarında önemli bir değişikliğe giden Avrupa ülkeleri, göçmenlerden kaynaklanan sosyal ve ekonomik sorunlara odaklanmak
durumunda kalmıştır. Zamanla Avrupa ülkelerinin göçmenlere yasal yolları kapaması,
yasal olmayan yollarla Avrupa’ya girişleri arttırmıştır. Berlin Duvarının yıkılması, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya’nın dağılması, Bosna ve Kosova savaşları gibi büyük sosyal
olaylar Avrupa ülkelerine yönelik göç hareketlerini artırmıştır.
Graﬁk-7 Avrupa Birliği Ülkelerinde 1985’ten 2014 Yılına Kadar Mülteci Hareketleri
1985’ten bu yana AB Ülkelerinden İltica Talebinde Bulunanların Sayısının Değişimi, Bin
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2002
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Düzensiz göç ve iltica konularında hükümetler arası işbirliği 1980’li yıllarda başlamıştır. 1987 yılında yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi, iç pazarın oluşturulması için
malların, sermayenin, hizmetlerin ve kişilerin serbest dolaşımını gerekli kılmıştır. Bu
durum kişilerin iç sınırlar içerisinde serbestçe dolaşabilmeleri sonucunu vermiştir. Göç
ve iltica konusunda köşe taşlarını ise Tampere Zirvesi ve Amsterdam Anlaşması oluşturmuştur.
Amsterdam Anlaşmasında göç politikası (4. Başlık); özgürlük, güvenlik ve adalet perspektiﬁnden ele alınmıştır. Bundan sonra AB’nin göç, iltica ve dış sınırların kontrolü
politikaları topluluk politikası şeklinde gelişmiştir. Schengen Anlaşması da Amsterdam Anlaşmasına eklenen bir protokolle topluluk hukukunun bir parçası haline getirilmiştir. Schengen Anlaşmasının temel mantığı; “iç sınır kontrollerinin dış sınırlara
çekilmesi”ne dayanmıştır.
Schengen Anlaşması ile üçüncü ülke vatandaşlarının Schengen bölgesine girerken tabi
olacakları vize uygulamaları, vatandaşları vize sahibi olması gereken ve gerekmeyen
ülkeler için ortak bir liste oluşturulması gibi vize politikalarının uyumlaştırılması hedeﬂenmiştir. Schengen’e yönelik kaygıların temelinde yasadışı göçün ve üçüncü ülkelerden gelebilecek toplu göç olaylarının artması yatmaktadır. AB ülkelerini güvenlik
eksenli kaygılandıran bu durumların önüne geçmek için; vize politikaları, dış sınırların etkin bir şekilde kontrolü, üçüncü ülkelere irtibat görevlilerinin gönderilmesi,
taşıyıcı yükümlülüğü gibi sınır ötesi kontrol önlemleri araç olarak kullanılmıştır.27
Aşamalı olarak genişleyen Schengen Alanı şu anda 26 üye ülkeyi kapsamaktadır. İngiltere ve İrlanda Schengen Alanına en başından beri katılmamıştır. 2007 yılında AB
üyesi olan Bulgaristan ve Romanya, organize suçlarla mücadeledeki eksiklikleri ileri
sürülerek; Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Finlandiya ve Danimarka’nın yoğun
muhalefeti sebebiyle Schengen Alanına henüz alınmamıştır. Aynı şekilde Kıbrıs Rum
Kesimi ve Hırvatistan da Schengen’e ortak olamamıştır. AB üyesi olmadığı halde,
Norveç, İzlanda, İsviçre ve son olarak 2011 yılında Lihtenştayn ise Schengen’e ortak
üye olmuşlardır. Böylece AB üyesi olmayan ülkelerle birlikte Schengen Alanı 26 ülkeyi
kapsar hale gelmiştir.28
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Schengen Anlaşması
ile üçüncü ülke
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için ortak bir liste
oluşturulması gibi
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Kaynak: Commission Européenne, L’Espace Schengen.

\ÜOÜQGDLP]DODQDQ$%nQLQñíOH\LíLQH'DLU$QODíPDGDJÐÁNRQXVXQGDíXQRN
WDODUGDRUWDNSROLWLNDODUJHOLíWLULOPLíWLU29
q *ÐÁPHQOHULQJLULíLYHNDOÜíÜ
q 9L]HLíOHPOHULQLQSURVHGÖUOHULYHX]XQVÖUHOLRWXUXPL]QL
q $%ÖONHOHULQGHJÐÁPHQOHULQKDNODUÜ
q 'Ö]HQVL]JÐÁOHUHYHRWXUXPODUDNDUíÜPÖFDGHOH
q *ÐÁPHQNDÁDNÁÜOÜðÜQDNDUíÜPÖFDGHOH
q $%YDWDQGDíÜROPD\DQODUÜQNHQGLPHQíHÖONHOHULQHJHULNDEXODQODíPDVÜ
q *ÐÁPHQOHULQ$%ÖONHOHULQGHHQWHJUDV\RQXQXGHVWHNOH\HFHNWHGELUOHU

26

*/2%$/3ROLWLND$QDOL]L

2UWDNPDGGHOHUíXQODUÜLÁHUPHNWHGLU
q %LUOLNGÜíÜQGDNLÖONHOHULQYDWDQGDíODUÜQD$%Ö\HÖONHOHULQGHQELULQGHÁDOÜíPD
YHHðLWLPL]QLYHUHQ$%nQLQNXUDOODUÜ
q %LUOLNGÜíÜQGDNLÖONHOHULQYDWDQGDíODUÜQÜQDLOHOHULQLJHWLUPHYHYH\DX]XQVÖUHOL
RWXUXPDOPDODUÜQDL]LQYHUHQNXUDOODU
q %LUOLN GÜíÜQGDNL ÖONHOHULQ YDWDQGDíODUÜQÜQ 6FKHQJHQ VÜQÜUODUÜ LÁHULVLQGH ÖÁ D\
ER\XQFD VHUEHVW GRODíÜPÜ YH $YUXSD LÁ VÜQÜUODUÜ LÁHULVLQGH VÜQÜUVÜ] VH\DKDW
LPN¼QÜQÜYHUHQRUWDNYL]HSROLWLNDODUÜ
1990’lı yılların siyasi gelişmelerinin ardından AB, sürekli yükselen bir şekilde göçmen
kriziyle karşı karşıya kalmıştır. 2002 yılına gelindiğinde Avrupa’da sadece Litvanya,
Letonya ve Polonya göç veren ülke konumuna gelmişlerdir. Özellikle “Arap Baharı”
adı verilen olaylar sonrasında ve Suriye iç savaşının ardından AB ülkeleri 2. Dünya
Savaşı’ndan bu yana en büyük ve yoğun göç hareketleriyle karşı karşıya kalmıştır.
Tüm bu gelişmeler Schengen Anlaşmasının özellikle aşırı sağ siyasi gruplar ve politikacılar tarafından sorgulanmasına sebep olmuştur. 2011 yılında Fransa Cumhurbaşkanı
Nicolas Sarkozy ile İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi AB’den, Schengen Anlaşmasının
yeniden gözden geçirilmesini talep etmişlerdir. Aslında siyasetçilerin bu isteği tabanı
olmayan bir görüş değildir. Zira anketlerde AB’nin üç büyük ülkesinde vatandaşların
Schengen Anlaşmasına olumsuz bakışından bahsetmek mümkündür. Anketlere göre;
Fransızların %70’i, Britanyalıların %63’ü, Almanların ise %53’ü Schengen’in kaldırılmasını istemektedir.30
(XUREDURPHWUHnQLQ  \ÜOÜ VRQEDKDU VRQXÁODUÜQD JÐUH $% YDWDQGDíODUÜQÜQ HQ
ROXPOXEXOGXðXNRQXLOHNLíLOHULQVHUEHVWGRODíÜPÜROPXíWXU%XQXo%LUOLðLQ
Ö\HGHYOHWOHULQDUDVÜQGDNLEDUÜípNRQXVXL]OHPLíWLU31\ÜOÜLÁLQEXLNLNRQX\HU
GHðLíWLUPLíYHHQROXPOXEXOXQDQNRQXo%LUOLðLQÖ\HGHYOHWOHULQDUDVÜQGDNLEDUÜíp
GLðHUL ROPXíWXU32
$\QÜÁDOÜíPDGD\ÜOÜQGD$YUXSDÁDSÜQGDJÖQGHPGHHQID]OD\HUDODQNRQX
nOÖNRUDQLOHHNRQRPLNGXUXPGXU*ÐÁNRQXVXRUDQLOHGÐUGÖQFÖVÜUDGD
LNHQ\ÜOÜñONEDKDUGÐQHPLQGH\DSÜODQÁDOÜíPDGDJÐÁnOLNELURUDQLOH$%
YDWDQGDíODUÜQÜQJÖQGHPLQGHHQID]OD\HUDODQNRQXROPXíWXU33
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Avrupa mülteci krizini
çözmek amacıyla
farklı arayışlara
gitmek durumunda
kalmıştır. Neredeyse
donmuş olan
Türkiye ile ilişkiler,
mülteci krizine
çözüm arayışları
çerçevesinde yeniden
gözden geçirilmeye
başlanmıştır.

Aşırı milliyetçi lider Marine Le Pen, Schengen Anlaşması’nı çöpe atıyor. 16 Nisan
2014 AFP/Jean-Christophe Verhaegen34Le Pen başka bir konuşmasında da AB’nin
en büyük suçunun sınırları kaldırmak olduğunu ifade etti.35

Avrupa’nın Yeni Mülteci Sınavı
2015 yılı içinde “yüzbinlerce” Suriyeli mültecinin Avrupa sınırlarına akın etmesiyle
birlikte git gide büyüyen göçmen krizi AB ülkelerini farklı çözüm arayışlarına itmiştir.
Öncelikle Haziran ayının ortalarında Macaristan’ın Sırbistan sınırına duvar öreceğini
açıklaması, ardından Almanya ve ona bağlı olarak Avusturya, Slovakya, Macaristan ve
Çek Cumhuriyeti’nin ve son olarak da Fransa’nın kara sınırlarında kontrolleri yeniden
başlatacağını duyurması Birlik için sarsıcı bir etki meydana getirmiştir.
Aslında Schengen Anlaşması, AB üyesi ülkelere sınır kontrollerini yeniden başlatma
yetkisi vermektedir. Sınır kontrollerinin yeniden başlatılabilmesi için iki zorunlu durum gerekmektedir:
1. Kamu düzenine veya milli güvenliğe yönelik bir saldırı olması durumu: 6 ayı
veya toplamda 2 yılı geçmemek üzere olağanüstü durumlarda ve diğer ülkelere danışmak şartıyla sınır kontrolleri yeniden başlatılabilmektedir. Örneğin Fransa, 1995
yılındaki terör tehdidinde ve 2001 yılındaki saldırı sonrasında bu istisnayı kullanmıştır. Almanya 2006 yılındaki Dünya Kupası sırasında, Norveç ise 2012 yılındaki
Nobel ödülleri töreni sırasında yine bu uygulamayı yürürlüğe koymuştur. Son olarak,
13 Kasım 2015’de Paris’te gerçekleştirilen terör saldırısı üzerine aynı gün Fransa’da
ve sonraki günlerde Belçika’da Schengen iç sınırlarından serbest geçişler süreli olarak
durdurulmuştur.
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2. Üye devletlerden birinin sınırlarla ilgili yükümlülüğünü yerine getirmemesi
durumu: Bu düzenleme 2013 yılında yapılmıştır. 2011 yılında “Arap Baharı” olayları
sırasında İtalya’dan Fransa’ya geçmek isteyen mültecilere karşı Fransa sınırda kontrollere başlamıştır. Son olarak Almanya’nın sınırlarda kontrollere başlaması bu hükme
dayanılarak gerçekleştirilmiştir.
AB’nin göç politikasının altında yatan temel etkenin, AB çıkarlarına paralel olarak,
“Adalet ve İçişleri” politikası çerçevesinde sınırların kontrolü, düzensiz göç etme talebiyle gelenlerin engellenmesi ve istenmeyen göçmenlerin henüz sınırda iken ﬁltrelenmesi şeklinde olduğu söylenebilir.36
AB’nin göç ve iltica politikalarının tarihi ve analizi, gerçek ile görünen arasındaki
farkın ne denli büyük olduğunu ortaya koymaktadır. AB’nin bu yöndeki bir göç politikası, sınırların yönetiminden ziyade göçmen akımlarının düzenlenmesini içeren ve
göçmenleri AB sınırları dışına atan bir politikadır. Avrupalılaşma kavramı daha çok
siyasi ve hukuki anlamda tanımlanırken genellikle kavramın toplumsal anlamı geri
planda bırakılmıştır. Son aylarda gelişen olaylarla artık “Kale Avrupası” (Europe forteresse) yerini, Kevgir/Süzgeç Avrupası”na (Europe passoire) bırakmış gibi görünmektedir.37 Bu çerçevede, Avrupa mülteci krizini çözmek amacıyla farklı arayışlara gitmek
durumunda kalmıştır. Neredeyse donmuş olan Türkiye ile ilişkiler, mülteci krizine
çözüm arayışları çerçevesinde yeniden gözden geçirilmeye başlanmıştır.
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Juncker, 2015 Mayıs
ayında mülteci
sorunuyla ilgili
sunduğu planda,
zorunlu kotalar
oluşturulmasını
ve sorumluluk
paylaşımı yapılmasını
savunmaktadır.
Juncker’in planı;
zor durumda olan
mültecilere yardım
etmeyi, Avrupa’ya
düzenli şekilde
girmelerini sağlamayı,
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gemilerini engellemeyi
amaçlamaktadır.

AB’nin Mülteciler
Krizine Çözüm
$UD\ÖûODUÖYH
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AB, 2. Dünya Savaşından sonra karşılaştığı en yoğun göçmen akını karşısında başlangıçta ortak bir politika geliştirmekte zorlanmıştır. 2015 yılı başlarında Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker bir çağrı yaparak mülteci krizi ile ilgili şu noktalara
dikkat çekmiştir:
t .àMUFDJLSJ[JOFZÚOFMJLPMBSBLNàMUFDJMFSJOZFOJEFOZFSMFƾUJSJMNFMFSJOJ HàWFOMJàMkelerin belirlenmesini ve geçici yerleştirilmelerini içeren acil, global ve açık düzenlemeler yapılmalı,
t 'SPOUFYJOHàÎMFOEJSJMNFTJZPMVZMBTOSMBSOLPSVONBTLPOVTVOEBZFOJEFOÎBCB
gösterilmeli,
t ,PSVONBZBJIUJZBDPMBOLJƾJMFSJOHàWFOMJWFZBTBMHJSJƾMFSJOJTBƭMBZBDBLZBTBMEàzenlemeler yapılmalı, geçici yerleştirme rejimi kurulmalı,
t .BWJLBSUVZHVMBNBTSFWJ[FFEJMFSFLZBTBMHÚÎNFOQPMJUJLBWFZÚOFUJNJZFOJEFO
düzenlenmeli.
Juncker, 2015 Mayıs ayında mülteci sorunuyla ilgili sunduğu planda, zorunlu kotalar
oluşturulmasını ve sorumluluk paylaşımı yapılmasını savunmuştur. Juncker’in planı;
zor durumda olan mültecilere yardım etmeyi, Avrupa’ya düzenli şekilde girmelerini
sağlamayı, göçmen kaçakçılarına engel olmayı ve kaçakçıların gemilerini engellemeyi
amaçlamaktadır. Plana İtalya ve Fransa destek verirken, İngiltere ve Macaristan karşı
çıkmıştır. İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May bu plana karşı mültecilerin ülkelerine
geri gönderilmeleri tekliﬁnde bulunmuştur. İngiliz Bakana göre mültecileri Avrupa’ya
almak hem onları, hem de göçmen kaçakçılığı yapanları cesaretlendirmektedir ve bu
sebeple mülteciler Avrupa’ya alınmadan geri gönderilmelidir.38
İngiliz İçişleri Bakanı, bu düşüncesinde yalnız kalmamış, mevkidaşlarından Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere “diğerlerinin gelmesini engellemek gerekir”,

30

*/2%$/3ROLWLND$QDOL]L

Fransız İçişleri Bakanı da “herkesi hemen alacağımıza dair bir işaret göndermemek
gerekir” sözleriyle İngiliz Bakan ile aynı görüşü taşıdıklarını farklı dönemlerde seslendirmişlerdir.39
AB liderleri, mültecilerin geri çevrilmesi yönündeki sözlerine iç kamuoyu baskısını gerekçe göstermelerine rağmen aslında çok daha farklı dinamikler söz konusudur. Mülteci karşıtlığı Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerden daha çok Çek Cumhuriyeti
(%81), Letonya (%78), Slovakya (%77) ve Letonya (%70) gibi küçük ve kişi başına
milli gelirin çok düşük olduğu ülkelerde yüksek çıkmaktadır.40
Avrupa’ya yönelik kitlesel göçmen akımları Birlik içerisinde büyük tartışmalara ve
ayrışmalara sebep olurken, “Avrupa değerlerinin” de sorgulanmasını beraberinde
getirmiştir. Değer/çıkar ikileminde daima çıkar yönü ağır basan AB, uzun bir süre
Suriye’deki drama sessiz kalması nedeniyle sadece kendi çıkarlarını düşünmekle suçlanmıştır. “Göçmen kavgası” olarak basına yansıyan tartışmalarda “sığınmacı yükü”
veya “dayanışma” konusunda üye ülkeler anlaşmaya varamamışlardır. Her zirve veya
toplantıda bazı üye ülkelerin karşı çıkması nedeniyle konu bir şekilde geçiştirilmiştir.
Her geçen gün daha fazla mültecinin denizde can vermesi ve özellikle Aylan Kürdi adlı
bebeğin 2 Eylül 2015 günü Bodrum sahillerine vuran cansız bedeninin fotoğraﬂarının
dünyaya yayılmasıyla Avrupa kamuoyu yeniden “değerleri” hatırlamıştır.
AB özellikle 2015 yılının Eylül ayından itibaren göç ve mülteci konularına daha ciddi
eğilmeye başlamıştır. Bunun sebebi, Türkiye’nin sınırlarından AB’ye yönelik göçün
önemli ölçüde artış göstermesidir. Türkiye’nin göçmenlerin Avrupa’ya geçişlerinde
daha sert önlemler almaması nedeniyle daha da artan göçler, AB’nin büyük krizi nihayet kendi içerisinde hissetmesine yol açmıştır.
Her ne kadar kamuoyu baskısının da bu harekete geçme konusunda etkili olduğu
söylense de hatırlatmak gerekir ki, Suriyelilerin öncelikle kendi ülkelerinde ve sonrasında ise gittikleri başka ülkelerde yaşadığı dram 2011 yılından bu yana artarak devam
etmektedir. Denizde boğulanlar, başka nedenlerle hayatını kaybedenler ya da insanlık
dışı şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışanlar Avrupa’da ilk defa görülen veya yeni ortaya çıkmış bir konu değildir.
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Mülteci karşıtlığı
Almanya, İngiltere ve
Fransa gibi ülkelerden
daha çok Çek
Cumhuriyeti (%81),
Letonya (%78),
Slovakya (%77) ve
Letonya (%70) gibi
küçük ve kişi başına
milli gelirin çok düşük
olduğu ülkelerde
yüksek çıkmaktadır.

Afgan Mülteciler Saint Martin Kanalı Altı, Paris. Creative Commons: EvanBench, 2010

Yoğun kamuoyu baskıları altında 22 Eylül 2015’te bir kez daha toplanan AB İçişleri
Bakanları 120.000 mültecinin paylaşılmasını çoğunluk kararıyla kabul etmiştir. Çek
Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya ve Romanya paylaşım konusunda olumsuz oy
kullanmıştır. “Visegrad” ülkeleri paylaşımı reddederken,41 Almanya İçişleri Bakanı bu
devletlere ödenen yapısal fonların miktarının düşürülmesi tekliﬁni sunmuştur.42 Almanya Başbakanı Merkel, “Eğer mültecileri eşit bir şekilde dağıtamazsak, Schengen’in
geleceği sorgulanacaktır” diyerek Schengen’in geleceğine yönelik tehditkâr bir yaklaşımda bulunmuştur.43
%ÖWÖQEXROXSELWHQOHULQ\DQÜQGDHWLPRORMLNVHPDQWLNWDUWÜíPDODUÜQGDGHYDPHW
PHVLLíLQEDíNDELUER\XWXGXU*ÐÁPHQVÜðÜQPDFÜPÖOWHFLNDYUDPODUÜ$YUXSDOÜ
VL\DVHWÁLYHGHYOHW\ÐQHWLFLOHULQFHIDUNOÜíHNLOGHNXOODQÜOPDNWDGÜU°UQHðLQ1LFKR
ODV6DUNR]\YH0DULQH/H3HQJLELVL\DVHWÁLOHUVÜðÜQPDFÜYH\DPÖOWHFLNDYUDPODUÜ
\HULQH JÐÁPHQ NDYUDPÜQÜ NXOODQPD\Ü WHUFLK HWPHNWHGLUOHU 7ÜSNÜ $OPDQ\D %Dí
EDNDQÜ$QJHOD0HUNHOnLQ7ÖUNL\HLOHoPÖOWHFLSD]DUOÜðÜp\DSDUNHQYL]HPXDIL\HWL
NDYUDPÜ\HULQHÜVUDUODYL]HNROD\OÜðÜNDYUDPÜQÜNXOODQPDVÜJLEL

AB, Türkiye’yi
memnun edecek bazı
teklifler karşılığında
mültecilerin Türkiye
topraklarında
kalmasını
istemektedir.

AB’nin Göç ve İçişlerinden Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopoulos, “AB’nin hiçbir üyesi bu sorunun altından tek başına kalkamaz. Bu sorunu ancak gerçek bir birlik
gibi davranırsak aşabiliriz” şeklindeki yaklaşımı ile sorunun hep beraber çözüme kavuşturulabileceğini vurgulamıştır.44
2015 yılı içinde yüzbinlerce göçmenin sınırlarından girdiği AB ülkelerinin kabul edecekleri mülteci sayısının son derece düşük olması, sorunun bu şekilde nasıl çözüleceği
sorusunu akıllara getirmektedir. Aslında başta Almanya ve Fransa olmak üzere AB ülkelerinin sorunu çözme konusunda en iyi tekliﬂeri ve üzerinde kayıtsız uzlaştıkları tek
konu, sorunun AB sınırları dışında çözülmesidir. Bunun için de en yakın ve en uygun
ülke olarak Türkiye görülmektedir.
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AB, Türkiye’yi memnun edecek bazı tekliﬂer karşılığında mültecilerin Türkiye topraklarında kalmasını istemektedir. Önce Almanya Dışişleri Bakanı’nın, ardından da
Almanya Başbakanının sürpriz Türkiye ziyaretlerinde konu ayrıntılı olarak ele alınmış;
Türkiye’ye mali yardım (3 milyar Euro), vize muaﬁyeti, müzakerelerde yeni başlıklar
açılması ve Türk liderlerinin AB zirvelerine davet edilmesi gibi ayrıcalıklarla soruna
çözüm aranmıştır.
Aslında AB’nin göç ve mülteci sorununu sınırları dışında tutma isteği ve politikası son
yıllarda ortaya çıkmamıştır. 1998 yılından beri AB içinde Orta Doğu ve Balkanlardan
gelen mültecilerin engellenmesi için Türkiye ile işbirliği yapılması gerektiği düşüncesi
bulunmaktaydı. Bazı devletler bir takım çıkarları için düzensiz göçle mücadele ediyormuş gibi görünmüştür.
Bu çerçevede geri kabul anlaşmaları AB’nin bundan sonra üçüncü ülkeler ile yapacakları anlaşmaların önceliği haline gelmiştir. Hatta AB, bu dönemde de çıkar/değer
ikileminde yine çıkarları öncelikli tutarak, daha önce hiç görüşmediği ve meşruiyetini
tartıştığı Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddaﬁ ile göç ve iltica konularında görüşme yapmış, bu görüşmelerin ardından İtalya Libya’nın alt yapı yatırımlarını ﬁnanse
etmiştir.46
Bahsi geçen eylem planının ete kemiğe büründüğü 29 Kasım 2015 tarihli Avrupa
Birliği Devlet Başkanları zirvesi, AB-Türkiye ilişkileri açısından ilişkilerin gözden geçirildiği, “yeni bir başlangıç yapma fırsatı olan tarihi bir gün” olarak nitelendirilmiştir.47
Anlaşmaya göre;
t AB’ye üyelik sürecinin hızlandırılmasına yönelik fasılların açılmasının görüşülmesi,
t NJMZBS&VSPmOBOTBMEFTUFLTBƭMBONBT 
t 5àSLWBUBOEBƾMBSOB4DIFOHFOBMBOOEBWJ[FTFSCFTUJTJTBƭMBONBTZÚOàOEFIB[Slıklar yapılması kararlaştırılmıştır. 48
AB’nin sunduğu bu taahhütlerin hayata geçirilmesi için Türkiye’nin
t 4OSHàWFOMJƭJOJBSUSNBT 
t 0SHBOJ[FTVÎMBSMB Ú[FMMJLMFHÚÎNFOLBÎBLÎMBSZMBFULJONàDBEFMFFUNFTJ 
t (FSJ,BCVM"OMBƾNBTOUBNBOMBNZMBVZHVMBOBCJMJSIBMFHFUJSNFTJCFLMFONFLUFdir.
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AB ve Türkiye’yi
Neler Bekliyor?

2015 yılı Aralık ayı itibariyle, Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli mülteci sayısı 2,2 milyonu
aşarken, Avrupa’ya giriş yapan göçmen ve mülteci sayısı 900 bini geçmiştir. Bu rakamların büyüklüğü, yerel, bölgesel ve uluslararası politika bakımından çok ciddi sonuçlara gebedir. Suriye iç dinamikleri bakımından değerlendirildiğinde, göç akımlarının
artacağı ve çeşitleneceği de söylenmektedir. Suriye içindeki çatışmalar, yeni mülteci
geçişlerine yol açabilecek niteliktedir. Bu nedenle krizi, Suriye, komşu devletler ve AB
ile birlikte düşünmek gerekmektedir.

Avrupa Birliği Açısından
AB’nin güvenlik odaklı sınır kontrolü uygulamasına ağırlık veren göç ve iltica politikaları uygulanabilir olmadığı gibi sonuç verici olmaktan da hayli uzaktır. AB’nin göç
ve iltica konusunda güvenlik ve kontrolü önceleyen yaklaşımını “Avrupalı değerler”
ekseninde ve insan onuru odaklı politikalar temelinde geliştirmesi gerekmektedir.
AB’nin Türkiye ile vardığı anlaşma, kamuoyunda Türkiye’nin tampon bölge haline
gelmesine zemin hazırlayan bir pazarlık olarak algılanmaktadır. Bu çerçevede, ﬁnansal
yardımla mülteci krizinin üstünün en azından AB için örtülmek istendiği ve sorunun
ötelenmek istendiği algısı oluşmaktadır. Bu algının haklılık payının ne kadar olduğu
başka bir konudur.
Altı çizilmesi gereken asıl konu ise, Türkiye’nin AB tam üyelik müzakereleri sürdüren
bir ülke olarak sorumluluklarını yerine getirerek üyelik müzakerelerinin tamamlanması şeklinde beklenen normatif sürecin işletilmediğidir. Bunun yerine, zaten hırpalanmış ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağı vaatleriyle, üyelik zemininin kısa vadeli
çıkarlar üstüne bina edilmesi gibi temeli sağlam olmayan bir yapı kurulmaya çalışılmaktadır.
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Mülteci krizinin bugün Avrupa için içinden çıkılmaz bir hal alması sonucu tam üyeliğine büyük kuşku ile bakılan Türkiye’yi yeniden bir aktör formatına sokmaya çalışması çaresizlikten kaynaklanan bir fırsatçılık olarak da düşünülebilir. Bu nedenle, AB’nin,
temel değerlerini bir pazarlık aracı haline getirmekten, özellikle de bunu üyelik müzakereleri yürüttüğü bir devlete karşı yapmaktan vazgeçmesinde yarar görülmektedir.
Mülteci krizi yönetilemez, altından kalkılamaz ve başa çıkılamaz bir görüntü verse de,
nihayetinde bu krizi yönetmek ve bunu mülteciler ve mültecilere ev sahipliği yapan
ülke bakımından fırsata çevirmek gerekmektedir.
Avrupa’ya yapılan ilk göçlerde olduğu gibi, Avrupa bakımından önemli insan kaynağı
potansiyeli taşıyan bugünkü göçlerin pozitif katkısı göz ardı edilmemelidir. Örneğin
Almanya’nın 2015 yılında 81 milyon olan nüfusunun 2050 yılında 76 milyona düşeceği tahmin edilmektedir. Bu ise, Almanya’nın gerek sosyal güvenlik ödemeleri gerekse
daha az dinamik bir demograﬁk yapı sebebiyle gelecekte ciddi ekonomik sorunlarla
karşı karşıya kalacağı anlamına gelmektedir. Göçmenlerin bir ülke ekonomisini canlandıran, üretimin artmasına ve potansiyel büyümeye olumlu etki eden ekonomik
aktörler olduğu gerçeğinden hareketle AB ülkelerinin mültecilere yönelik planlarını
bu bakış açısını da dikkate alarak yapmaları son derece önemlidir.
Bu çerçevede Avrupa, bir insanlık sorunu olan Suriyeli mülteciler konusuna daha yapıcı, kapsayıcı ve pozitif yaklaşmak durumundadır. Konuyu ötelemek, sorunu Avrupa
dışında tutmaya çalışmak ve yokmuş gibi davranmak Avrupa’yı sorundan uzak tutmayacaktır. Kanaatimizce, Avrupa dış sınırlarında sınır önlemlerinin daha da katılaşması,
mültecileri ve göçmenleri daha riskli yolculuklara zorlamaktan başka bir işe yaramayacaktır.

Türkiye Açısından
Türkiye son 4 yıldır mülteci krizinin bizzat içinde olarak 2,2 milyon mülteciye ev sahipliği yapmış olması nedeniyle uluslararası alanda önemli bir moral üstünlük kazanmış durumdadır. Mültecilerin barındırılması ve korunması açısından gösterilen büyük
özveri ve sunulan imkânlar, gözlemcilerce ve uluslararası kuruluşlarca büyük takdir
toplamıştır. Türkiye 2015 yılında dünyada en çok mülteci barındıran ülke haline gelmiştir. Bu durum, büyük övgü ve sempati uyandırmaktadır. Ancak sorun, külfetinin
paylaşılması noktasına gelindiğinde (Avrupa ülkelerinin belirli kotalarla mültecileri
ülkelerine yerleştirilmesi sorununda olduğu gibi) başka bir hal almaktadır.
Türkiye’nin AB ile külfet paylaşımını hedeﬂiyor görünen anlaşma, külfetin daha fazla
Türkiye üstüne yüklenmesini öngören bir yapıdadır. 16 Aralık 2013 günü imzalanan
Geri Kabul Anlaşması, o dönemki şartlarda dahi büyük eleştiriler toplamıştır. Aradan
geçen iki yıllık zaman zarfında Türkiye, 1,6 milyon daha fazla mülteciye kapılarını
açmak durumunda kalmış, son bir yıllık zaman zarfında Türkiye’den Avrupa’ya düzensiz yollarla 700 binden fazla göçmen/mülteci giriş yapmıştır. Bu yeni şartlar altında,
AB’nin Türkiye’ye vizelerin kaldırılması karşılığında şart koştuğu Geri Kabul Anlaşmasının Haziran 2016’da uygulanmaya başlatılması planlanmaktadır. Bu tarihten itibaren AB ülkeleri (Birleşik Krallık, İrlanda ve Danimarka hariç) Türkiye üzerinden
Birlik ülkelerine düzensiz yollarla giden üçüncü ülke vatandaşlarının ve vatansızların
geri alınmasını talep edebilecektir.49
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Türkiye’nin önceki yıllarda imzaladığı geri kabul anlaşmalarının uygulamada büyük
zorluklara yol açtığı bilinmektedir. Örneğin, Yunanistan ile yapılan anlaşma çerçevesinde birçok iade talebi reddedilmekte,50 bu ise geri kabul anlaşmasının sağlıklı şekilde
uygulanmadığı şeklinde eleştirilere yol açmaktadır.51 AB devletleri, geri kabul anlaşmasının uygulamaya girmesiyle birlikte, kısa süre içinde çok sayıda göçmenin Türkiye
tarafından geri alınmasını talep edebilecektir. Bu durumda ise Türk makamlarının bu
kişilerin sınırdışı edilmesi için geri gönderme merkezlerini kullanması gerekecektir.
Geri gönderme merkezlerinin mevcut kapasitesi yaklaşık 3000 kişi civarındadır.52 Bu
merkezlere, 4000 kişi kapasiteli yeni merkezlerin eklenmesi için çalışmalar sürmektedir.53 Geri kabul anlaşması çerçevesinde geri gönderilecek göçmenlerin bir kısmı bu
merkezlerde kalacak ve ardından ülkelerine gönderileceklerse de, bazı göçmenler çeşitli nedenlerle ülkelerine gönderilemeyecektir. Bu göçmenler, neticede, yine bir yolla
Avrupa kapılarını zorlayacaktır. Bu ise kendi içinde bir döngü oluşturacak, dahası bu
durum göçmen kaçakçılığı organizasyonlarının ekmeğine yağ sürecektir.
Diğer yandan, geri kabul anlaşmasının beklendiği şekilde uygulandığı varsayımına
dayanarak, Türk vatandaşlarına vizesiz Avrupa yolunu açacağına yönelik beklentiler
için henüz çok erken olduğunun da altını çizmekte yarar bulunmaktadır. Zira vizesiz
seyahat, Türkiye’nin Avrupa tarafından sunulan “Vize Serbestisi Yol Haritası”na bağlı
olarak, pek çok kriterin tam olarak yerine getirilmesini de gerekli kılmaktadır.
Bu yol haritasında yer alan 72 kriterden bir kısmı tam olarak karşılanmıştır. Ancak,
kriterlerin çoğu ya “tam olarak karşılanmamış” ya da “karşılanmamış” olarak değerlendirilmiştir. Bunlar arasında, örneğin, Türkiye’nin AB vize listesine tam uyumunu gerçekleştirmesi, sınır güvenliği ve yönetimi konusunda Schengen Sınır Kodu ve
Schengen Katalogu’nda belirtilen kriterlerin sağlanması, kişisel verilerin korunmasını
içeren Avrupa Konseyi Sözleşmesinin ve Protokolünün onaylanması ve uygulanması
gibi zorlu ödevler yer almaktadır.54
Diğer taraftan, 3 milyar Euro’luk yeni destek paketi Türkiye’nin önemli ihtiyaçlarını
giderme potansiyeline sahip olsa da, süregelen mülteci akımları ve mevcut mülteciler
için halihazırda kullanılan ve kullanılmaya devam edecek olan mali portre bir arada
düşünüldüğünde bu desteğin sadece geçici bir rahatlama sağlayacağı da yadsınamayacak bir gerçektir.
Sınır güvenliğini güçlendirerek gerek Suriye’den mülteciler dışındaki giriş-çıkışları sıkı
kontrole tabi tutması, gerekse batı sınırlarından çıkışları önlemeye yönelik adımlar
atması bu süreçte Türkiye’den beklenen iki önemli ve acil konudur. Suriye sınırı konusunda kırılganlık ve sınır bölgesi yakınlarında devam eden çatışmaların ne tür bir
boyut alacağı şimdilik bir muammadır. Bir Rus savaş uçağının düşürülmesi ile Suriye
cephesinde oluşan durum bu konuda çarpıcı bir örnektir. Önümüzdeki süreçte benzer
olayların aynı ya da başka aktörler arasında yaşanmayacağının ve bunun mülteci krizine yeni boyutlar katmayacağının garantisini kimsenin veremeyeceği açıktır.
Batı sınırlarında göçmen/mülteci çıkışlarının önlenmesine yönelik olarak anlaşma
sonrasında başlatılan önlemlerin uzun vadeli çözümler üreteceğini düşünmek için henüz çok erken olduğu görülmektedir. Özellikle son 2-3 yılda mülteciler ve göçmen-
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leri Avrupa ülkelerine geçirmek için faaliyet gösteren yasadışı organizasyonlar büyük
kazançlar elde etmiş ve büyük bir kaçakçılık ekonomisi oluşturmuşlardır. Bu süreçte
göçmen kaçakçılarının edindikleri yasadışı kazanımlarını sürdürmek için yeni pozisyonlar alacağı da öngörülmektedir. Bu bakımdan, Avrupa ülkelerinin ve Türkiye’nin
göçmen kaçakçıları ile mücadeleyi öncelemesine ve büyük çaba göstermesine ihtiyaç
bulunmaktadır. Ancak bu mücadelenin, insan onurunu korumaya ve mağduriyetleri
önlemeye yönelik bir strateji içinde olmasında yarar görülmektedir.
Tüm bu açılardan bakıldığında, 29 Kasım 2015 tarihli AB-Türkiye anlaşmasının,
Türkiye’den daha çok AB’nin çıkarlarına daha uygun bir görünüm arz ettiği değerlendirilmektedir. Dahası, anlaşmanın mültecilerin ve göçmenlerin doğrudan ve dolaylı
olarak hak mahrumiyetlerine yol açacak düzenlemeler içerdiği de görülmektedir. Türk
vatandaşlarına vizesiz seyahat kolaylığı elbette arzu edilen ve çok istenen bir durumdur. Ancak, vize serbestisi yol haritasında sıralanan şartlara endekslenmesi nedeniyle,
anlaşmanın beklenen sonuçları doğurmayabileceğini de not etmek gerekmektedir. Bu
nedenle, anlaşmanın, AB’nin kendisine yönelik göçü durdurmak, sınırlandırmak ve
ötelemek amacıyla, Türkiye gibi doğusundaki devletlere tampon bölge anlamı yüklemesinin bir yansıması olduğu düşünülmektedir.
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