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TÜRKİYE-AB MÜLTECİ ANLAŞMASI: BİRİNCİ YIL DEĞERLENDİRMESİ  
2011 yılından bu yana Suriye'de yaşanan iç 
savaş nedeniyle 12 milyondan fazla Suriye-
li ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır. 
Bunların 6.6 milyonu ülke içinde daha 
güvenli bölgelere taşınırken, 5 milyonu 
Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak gibi 
komşu ülkelere sığınmıştır. 28 Şubat 2017 
itibariyle Türkiye’de 2,880,000’i Suriyeli 
olmak üzere 2,992,762 mülteci bulunmak-
tadır. Diğer komşu ülkeler açısından 
bakıldığında ise, Lübnan’da 1,011,366, 
Irak’ta 236,772, Ürdün’de 659,246 ve 
Mısır’da 120,154 Suriyeli mülteci  bulun-
maktadır. Bunun yanı sıra, 1 milyondan 
fazla Suriyeli de yasal veya yasadışı yollar-
la Batı Avrupa ülkelerine geçmeye 
çalışmaktadır. 
Avrupa'ya kontrolsüz göç akımını engelle-
mek için Türkiye ve Avrupa Birliği (AB), 
29 Kasım 2015 tarihinde bir Ortak Eylem 
Planı üzerinde çalışmaya başlamış ve üç ay 
süren görüşmeler sonunda 18 Mart 2016 
tarihinde Türkiye ve AB arasında Türkiye-
AB Mülteci Anlaşması imzalanmıştır. 
Anlaşmanın temel amacı, uluslararası dü-
zeyde korunma ihtiyacında olan mültecilere 
güvenli ve yasal bir göç koridoru sağla-
maktır. Düzensiz göç akımını düzenlemek 
ve ekonomik göçmenleri mültecilerden 
ayırmak için Türkiye ve AB, insan ka-
çakçılarının kurduğu ticaret modelini orta-
dan kaldırmaya, Türkiye-Yunanistan gü-
zergâhı üzerinden gelenlerin sayısını azalt-
maya ve “bire karşı bir” ilkesi çerçevesinde 
mültecilerin geri kabul sürecini organize 
etmeye yönelik mekanizmaları baş-
latmışlardır. Anlaşmaya göre, Türkiye, 
göçmenlerin Doğu Akdeniz güzergahı 
aracılığıyla Yunanistan'a ulaşmalarını en-
gellemek için kıyı güvenliğini güçlendir-
miştir. Ayrıca taraflar, sığınma başvurusu 
reddedilen ve Türkiye'ye geri gönderilen 
her mülteci için Türk mülteci kamplarında 
yaşayan bir Suriyelinin AB ülkelerinden 
birine kalıcı olarak yerleştirilmesi için bir 
mekanizma geliştirmişlerdir. Türkiye'de 
bulunan mültecilerin yaşam koşullarını 
iyileştirmek amacıyla AB, 2016-2017 dö-
nemi için 3 milyar avroluk ve 2018 yılında 
da ayrıca 3 milyar avroluk bir yardım yap-
mayı kabul etmiştir. Suriyeli mültecilere 
insani yardım konusunda Türkiye Hüküme-
ti, 2011 yılından bu yana 12.4 milyar do-
ların üzerinde harcama yapmıştır. Türki-
ye’deki sivil toplum kuruluşlarının 
katkısıyla birlikte insani yardımların top-
lam değerinin 25 milyar doları aştığı tah-
mini yapılmaktadır. Ayrıca, söz konusu 
anlaşmanın bir diğer şartı da, Türkiye'nin 
AB'ye üyelik sürecinin yeniden can-
landırılması ile ilgilidir. 

Bu konuda gerekli tüm önlemleri alan Tür-
kiye’nin gösterdiği büyük çabalar sonucun-
da, AB'ye bir günde göç edenlerin sayısı 
Ocak 2016'da 1932 kişi iken Ocak 2017'de 
%98 oranında azalarak 45’e kadar düşmüş-
tür. Bu durum, bir yıl içinde Avrupa'ya 
yasadışı mülteci akımının başlıca güzergâh-
larından birinin kapatılmasını sağlamıştır. 
Sınır kontrolünde güvenliğin artırılması, 
yasadışı mültecilerin ölüm oranını önemli 
ölçüde azaltarak Doğu Akdeniz güzer-
gahını kullanan göçmenlerin çoğunun Av-
rupa’ya geçişini engellemiştir. Örneğin, 
2016 yılının Ocak-Nisan döneminde Doğu 
Akdeniz'de 386 kişi ölü veya kayıp olarak 
kaydedilirken, bu rakam Ocak-Nisan 
2017'de 12 kat azalarak 28 kişiye düşmüş-
tür. 
Mültecilerin yerleştirilme sürecine 
bakıldığında, Türkiye-AB Mülteci Anlaş-
ması’na göre 4 Nisan 2016 tarihinden itiba-
ren 4,618 Suriyeli Avrupa ülkelerine yer-
leştirilmiştir. Bu rakam, AB'nin 2016 
yılında kabul ettiği Suriyeli sığınmacılar 
için belirlenen maksimum kotanın çok 
altındadır. Örneğin, başlangıçta en fazla 
72,000 Suriyeli mültecinin Avrupa'ya yer-
leştirileceği konusunda anlaşılmıştı. Bu 
sayının sınırı aşması durumunda her iki 
taraf da sınırı yeniden müzakere edebilecek 
veya süreci durdurabilecekti. Bununla 
birlikte, tüm AB üyelerinin anlaşmayı im-
zalamış olmasına rağmen şimdiye kadar 28 
ülkenin 13'ü Türkiye-AB Mülteci Anlaş-
ması’na göre hiç mülteci kabul etmemiştir. 
Buna ek olarak ülkeler, kabul sürecinde 
mültecilerin geçmişlerine yönelik  daha 
geniş güvenlik kontrolleri uygulama yoluy-
la bu mültecilerin yerleştirilme işlemleriyle 
ilgili süreci bilinçli olarak yavaşlatmak-
tadırlar.  
Mart 2017'deki referandum kampanyası 
sırasında Türk üst düzey yetkililerin Avru-
pa ülkelerinde siyasi mitinglerinin engel-
lenmesi, AB ile Türkiye arasındaki siyasi 
ilişkileri ciddi bir şekilde zedelemiştir. Bu 
durum, Türkiye’nin, Türkiye-Avrupa Mül-
teci Anlaşması’ndan çekilme ihtimalini 
artırmıştır. Bunun yanı sıra, yaşanan siyasi 
gerginlik vizelerin serbestleştirilmesiyle 
ilgili tartışmaları da yeniden gündeme 
getirmiştir. Nitekim, bugüne kadar vizele-
rin serbestleştirilmesinde yaşanan anlaş-
mazlığın giderilmesi konusunda önemli bir 
ilerleme sağlanamamıştır. Bu konu, Türki-
ye'nin Türk vatandaşları için vizelerin 
kaldırılması konusundaki nihai teklifini 
Haziran 2017'de değerlendirilmek üzere 
AB'ye sunmasından sonra daha ayrıntılı 
şekilde ele alınacaktır. Ancak, anlaşamama 
riskini en aza indirmek için AB ülkeleri, 

mültecilerin yerleştirilmesi sürecini yoğun-
laştırmışlardır. AB Yerleştirme ve Yer 
Değiştirme Komisyonunun son raporuna 
göre, Mart-Nisan 2017 döneminde 1,053 
kişi AB ülkelerine yerleştirilmiştir. Bu 
rakam, Ocak-Şubat 2017 döneminde yer-
leştirilen mültecilerin sayısından iki kat ve 
Nisan 2016-Nisan 2017 tarihleri arasında 
yerleştirilen mültecilerin aylık ortalama 
sayısından üç kat daha fazladır. Ayrıca 
Hollanda, Mart-Nisan 2017 döneminde 307 
Suriyeliyi kabul etmiştir ve bu sayı, bir 
önceki aya kıyasla üç kat daha fazladır. 
Toplamda Hollanda, kabul ettiği 980 mül-
teci ile Almanya'dan sonra ikinci sırada 
bulunmaktadır. 
İlk yıllık Türkiye’deki Mülteciler için AB 
Mali Yardım Raporu’nda yer alan verilere 
göre AB, Türkiye’de yaşayan mülteciler 
için 2.2 milyar avro ayırmış ve 1.5 milyar 
avro değerinde 39 proje için bazı anlaşma-
lar imzalamıştır. Bu miktarın yarısı, temel 
ihtiyaçların ve çocuklara yönelik eğitim 
programlarının finansmanını kapsamak-
tadır. Bunun yanı sıra AB, 2016-2017 dö-
nemi için harcama vaadinde bulunduğu 3 
milyar avro yerine sadece 750 milyon avro 
harcama gerçekleştirmiştir. Tahsis edilen 
750 milyon avronun 348 milyon avrosu 
günlük temel ihtiyaçları karşılamak için 1 
milyon mülteciye dağıtılması gereken bir 
sosyal kart şeklindeki Acil Sosyal Güvenlik 
Ağı'nın (ESSN) finanse edilmesi için kul-
lanılmıştır. Mart 2017 tarihine kadar 
250,000 mülteci kartlarını almıştır. Bu 
kartlara her ay 100 Türk Lirası (28 dolar) 
yüklenecektir. Belirtmek gerekir ki, gerçek-
leşen bu harcama miktarı, AB tarafından 
2016-2017 dönemi için tahsis edilmesi 
kararlaştırılan 3 milyar avronun çok 
altındadır. 
Sonuç olarak, Türkiye ve AB, anlaşmanın 
ilk yılında mültecilerin yerleştirilmesi ko-
nusundaki çabalarını aşamalı olarak 
artırarak Doğu Akdeniz güzergahı ile Av-
rupa’ya gelen göç akımını azaltma konu-
sunda işbirliği yapmışlardır. Ancak taraflar, 
vizelerin serbestleştirilmesi problemine 
ortak bir çözüm bulamamışlardır. Anlaşma, 
şimdiye kadar sınır kontrolünden yeniden 
kabul sürecine kadar birçok stres testini 
başarıyla geçmiştir. Bununla birlikte, Türk 
vatandaşları için vizelerin kaldırılması 
konusunda devam eden anlaşmazlık, vize 
serbestisine ilişkin anlaşmaya varılan konu-
lar uygulamaya konmadığı takdirde düzen-
siz göç akımını kontrol etmenin tek meka-
nizmasını tehlikeye atarak diğer ortak pro-
jelere zarar verebilecek niteliktedir.  



	

	

Politika Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 
• Pekin'e gerçekleştirdiği resmi ziyarette 

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev ve Çinli mevkidaşı Xi Jin-
ping, iki ülke arasındaki ekonomik iliş-
kilerin güçlendirilmesi üzerinde gö-
rüşmüşlerdir. Ziyaretin sonunda taraf-
lar, enerji, tarım, kimya, ulaşım ve sa-
nayi alanlarında Özbekistan-Çin 
arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine 
yardımcı olacak toplam değeri 22 mil-
yar doların üzerinde 105 anlaşma imza-
lamışlardır. 

• Kâbil'e yaptığı resmi ziyarette Türk-
menistan Dışişleri Bakanı Raşid Mere-
dov ve Afganistan Cumhurbaşkanı 
Muhammed Eşref Gani, güvenlik ko-
nusunda ikili işbirliği ve sınırda istik-
rarın sağlanması ile Türkmenistan – 
Afganistan – Pakistan – Hindistan 
(TAPI) doğal gaz boru hattı dahil ol-
mak üzere iki ülke arasındaki altyapı 
projelerinin inşası konularını görüş-
müşlerdir. 

• Washington'a yaptığı resmi ziyarette 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 
ABD Başkanı Donald Trump ve ABD 
Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir 
araya gelmiştir. Taraflar, terörle müca-
dele ve Suriye, Ukrayna, Afganistan ve 
İsrail-Filistin ihtilaflarının çözümünde 
güncel gelişmeler üzerinde odaklana-
rak ikili işbirliği konularını ele 
almışlardır. 

• Pekin'de düzenlenen Kuşak ve Yol 
Forumu'nun oturumlarında Türkiye, 
Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan ve diğer Av-
rasya ülkelerinin Cumhurbaşkanları, bu 
girişim çerçevesinde aralarındaki işbir-
liğini genişletmek için alınması gere-
ken tedbirleri tartışmışlardır. Forumun 
sonunda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jin-
ping, krediler, hibeler ve gelişmekte 
olan ülkelere 8.7 milyar dolar yardım 
dâhil olmak üzere Tek Kuşak Tek Yol 
girişimi için 124 milyar dolarlık ek fi-
nansman sağlanacağını açıklamıştır. 

• Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorum-
lu AB Komiseri Dimitris Avramopou-
los, AB Konseyinin Ukrayna vatandaş-
larına yönelik vize uygulamalarını ser-
bestleştirme kararını onayladığını 
açıklamıştır. Vize uygulamalarının ser-
bestleştirilmesinin Ukraynalılara AB 
ülkelerine 90 günden az ve altı ayda 
sadece bir kez olmak üzere turistik gezi 
yapma  hakkı tanıdığı, ancak istihdam 
veya çalışma imkanları konusunda yeni 
bir hak getirmediği belirtilmiştir. 

• Kazakistan ve Özbekistan Dışişleri Ba-
kanlıkları arasında yapılan ikili görüş-
melerde taraflar, konsolosluk ilişkileri-
nin mevcut durumunun yanı sıra Kazak 
ve Özbek vatandaşların hak ve özgür-
lüklerinin korunmasına ilişkin uygula-
maları ele almışlardır. 

• Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Devlet 
Sınırlarının Belirlenmesi Konusunda 
Özbekistan-Türkmenistan Hükümetle-
rarası Ortak Komisyonu’na bağlı 
çalışma gruplarının Taşkent'de bir top-
lantı düzenlendiğini açıklamıştır. Top-
lantı sonunda taraflar bir Protokol im-
zalamışlar ve 2017 yılı için alan 
çalışmaları planı kabul etmişlerdir. 

• Tacikistan Devlet Güvenliği Devlet 
Komitesi (DGDK) Başkanı, General-
Lieutenant Saymumin Yatimov, ABD 
Merkez Komutanlığı Uyuşturucu ile 
Mücadele Programı çerçevesinde sağ-
lanan 6 milyon dolarlık araç, haberleş-
me teçhizatı ve termal kameraların 
DGDK bünyesinde yer alan Ana Sınır 
Güvenliği Departmanına teslim edilme 
töreninin Duşanbe'de gerçekleştiğini 
açıklamıştır. Bu yardım, Tacikistan 
Sınır Muhafızlarının ülke sınırlarından 
geçen uyuşturucuları tanımlama ve ya-
saklama kabiliyetini arttırmak için kul-
lanılacaktır.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Kazakistan Enerji Bakanlığı, ülkenin 
Bakü – Tiflis – Ceyhan (BTC) boru 
hattı aracılığıyla petrol taşımacılığına 
yeniden başladığını belirtmiştir. Kaza-
kistan, 2015 yılının ikinci yarısından 
itibaren BTC boru hattı aracılığıyla 
petrol taşımamıştır. Ancak Enerji Ba-
kanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 
2017 yılında BTC boru hattı 
aracılığıyla 90,000 ton Kazakistan pet-
rolü Azerbaycan'a ihraç edilmiştir. 

• BP Azerbaycan, şirketin 2017 yılının 
ilk çeyreğinde 7 milyon tonun üzerinde 
petrol ürettiğini duyurmuştur. Bu ra-
kam, geçen yılın aynı döneminde 8 
milyon ton olmuştur. Şirket, Azerbay-
can Hafif Petrolünün (Azeri Light) üre-
tildiği Azeri – Çırak – Güneşli petrol 
ve doğal gaz sahasının geliştirilmesi 
üzerinde çalışmak-tadır. BP Azerbay-
can şirketinin üretiminin 2017 yılının 
ilk çeyreğine günde ortalama 581,000 
varil olduğu kaydedilmiştir.  

• Türkmenistan Hükümeti, Balkan böl-
gesindeki Uzun-Ada sahasında bir do-
ğal gaz yatağının keşfedildiğini 
açıklamıştır. Türkmenneft devlet şirke-
tinin, derinliği 7,150 metre olan ultra 
derin bir kuyu açtıktan sonra 6,700 
metre aralıkta ticari doğal gaz elde etti-
ği kaydedilmiştir. İlk tahminler, kuyu-
nun verimliliğinin günlük 500,000 met-
reküp doğal gaz ve 150 ton gaz kon-
densatı olduğunu göstermektedir. 

• Güney Gaz Koridoru Genel Sekreteri 
Afgan Isayev'e göre, Azerbaycan 2017 
başından bu yana bu projeye 799.3 
milyon dolar yatırım yapmıştır. 2014-
2019 döneminde projenin uygulanması 
için gerekli olan 12.4 milyar dolar tu-
tarındaki fonların yaklaşık %53'ünün 
(6.6 milyar doların) harcanmış olduğu 
belirtilmiştir. Ayrıca, Şah Deniz 2 pro-
jesindeki çalışmaların %92'sinin, Gü-
ney Kafkasya Boru Hattını Genişletme 
Projesinin %83.8'inin, Trans Anadolu 
Doğal Gaz Boru Hattı'nın %69'unun ve 
Trans Adriyatik Boru Hattı'nın 
%40.3'ünün tamamlandığı kaydedil-
miştir. 

• Özbekistan devlet enerji şirketi Özbe-
kenergo'dan yapılan açıklamaya göre, 
Japon şirketleri Kawasaki Heavy In-
dustries ve Marubeni Utilite Services 
Fergana termik santralinin moderni-
zasyonuyla ilgili bir proje yürütmeye 
başlamışlardır. Projenin uygulan-
masının ek 24 MW'lık üretim ka-
pasitesi oluşturmaya imkan sağlayacağı 
ve istasyonun yılda ek 197.24 milyon 
kWh elektrik üreteceği kaydedilmiştir. 

• Çin Genel Nükleer Enerji Grubu 
(CGN) Uranyum Kaynakları Devlet 

Nükleer Operatörünün Genel Müdürü 
Yu Zhiping'in açıklamalarına göre şir-
ket, uranyum arama, ticaret, nükleer 
yakıt peletleri ve bileşen işleme dahil 
olmak üzere Kazakistan ile yaptığı 
nükleer yakıt tedarik anlaşmalarını ge-
nişletmeye çalışmaktadır. Kazakistan 
Devlet Nükleer Operatörü KazAtomP-
rom ve CGN Uranyum Kaynakları 
arasındaki ortak girişimin yapım aşa-
masında olduğu ve 2019 yılına kadar 
faaliyete geçeceği belirtilmiştir. 

• Özbekistan'daki AB Diplomatik Mis-
yonu Başkanı Eduards Stiprais, Özbe-
kistan ile AB arasındaki ticaret hacmi-
nin 2015 yılında 1.873 milyar avro 
iken 2016 yılında 1.8 milyar avroya 
düştüğünü bildirmiştir. Makine, teçhi-
zat ve aletler (711 milyon avro ya da 
AB'den Özbekistan'a yapılan toplam 
ihracatın %43.8'i), kimyasal ve ilgili 
ürünler (382 milyon avro ya da %23.5) 
ve sanayi ürünleri (148 milyon avro ya 
da %9.1) Özbekistan’da en çok talep 
edilen Avrupa malları olmuştur. 

• Türkmenistan Hükümeti, 242 kilometre 
uzunluğundaki Türkmenbaşı – Gara-
bogaz – Kazakistan sınır otoyolunu in-
şa etmeyi planladıklarını açıklamıştır. 
Bu yol, Aşkabat – Türkmenbaşı yüksek 
hızlı multimodal karayolunun bir par-
çası olacaktır. 

• Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev, Nukus-farm, Zomin-farm, 
Kosonsoy-farm, Sirdaryo-farm, Bay-
sun-farm, Bustonliq-farm ve Parkent-
farm gibi yeni serbest ekonomik bölge-
lerin oluşturulmasına ilişkin bir karar-
name imzalamıştır. Serbest ekonomik 
bölgelerin Cizzak, Namangan, Sirder-
ya, Surhanderya ve Taşkent illerinde 
olduğu gibi Karakalpakstan'da da 
açıldığı kaydedilmiştir. Karar, ülkenin 
ilaç endüstrisinin geliştirilmesi ve ilaç 
ve tıbbi ürün üreticilerinin desteklen-
mesi için kabul edilmiştir. 

  

Toplum ve Kültür 
 

• İran Sismoloji Merkezi, İran'ın Türk-
menistan sınırındaki Kuzey Horasan 
eyaletinde 5.7 büyüklüğünde bir dep-
remin meydana geldiğini duyurmuştur. 
İki kişinin hayatını kaybetmesine ve 
370'den fazla kişinin yaralanmasına yol 
açan deprem bölgedeki evlerin yaklaşık 
%40'ına zarar vermiştir. 

• Avrupa İmar ve Kalkınma Ban-
kası’ndan (EBRD) yapılan açıklamaya 
göre, EBRD ve Kazakistan, Kazakis-
tan'daki sulama sistemlerini önemli öl-
çüde iyileştirmek amacıyla 180 milyon 
dolarlık bir finansman paketi ile bir 
stratejik program üzerinde anlaşma im-
zalamışlardır. Kazakistan Hüküme-
ti’nin, Aktobe, Jambıl ve Güney Kaza-
kistan bölgelerini kapsayan projeye 
devlet bütçesinden 21.4 milyon dolar 
hibe tahsis ettiğine dikkat çekilmiştir. 

• 2017 İslam Dayanışması Oyunları’nın 
resmi açılışı, Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev tarafından Bakü 
Olimpiyat Stadı'nda görkemli bir tören-
le yapılmıştır. İslam Dayanışması 
Oyunları, İslami Dayanışma Sporları 
Federasyonu tarafından düzenlenen 
çok uluslu, çok sporlu bir etkinliktir. 
İlk etkinlik 2005 yılında Suudi Arabis-
tan'da yapılmıştır. 
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