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GEÇMİŞTEN BUGÜNE AB’NİN MÜLTECİ POLİTİKASI 

Göç, birey ya da toplulukların ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerden dolayı tamamen ve ya geçici bir 
süreliğine bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine yerleşmek amacıyla 
yer değiştirmesi olarak tanımlanabilir. Göç olgusunda her ne kadar işin güvenlik ve siyasi boyutu öne çıksa 
da göç, ekonomik sosyal ve kültürel politika alanlarını da etkisi altına alan çok boyutlu ve çok aktörlü bir 
olgudur. Çok boyutlu bir olgu olmasından dolayı konuantropologlar, tarihçiler, sosyologlar ve iktisatçılar gibi 
birçok bilim adamının ilgi alanına girmektedir. Bunun yanı sıra göç, ulusal, uluslararası, kamu ve sivil toplum 
kuruluşlarının da dâhil olduğu bir yönetişim konusudur. Uluslararası göçün aktörleri göç veren ülke, göç alan 
ülke, transit ülke ve göçmenin oluşturması yönetişimin karmaşık olmasına sebebiyet vermektedir. 
“Dolayısıyla göç, salt ekonomik anlamda bir “arz ve talep” veya “ihtiyaçlar ve olanaklar” ekseninde 
değerlendirilemeyen, bunun yanı sıra siyasi ve toplumsal açıdan tercihler ekseninde ortaya çıkan ve gelişen 
bir olgudur.” 
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Avrupa, İkinci Cihan harbinden sonra dünyanın en fazla göç alan bölgelerinden biri haline gelmiştir. Avrupa 
Birliğinde nezdinde göç 1980’li yıllardan sonra gündem de yer almış ve günümüze gelene kadar birçok 
sözleşmede göç konusuna yer verilmiş ve ortak bir politika oluşturulmaya çalışılmıştır. 1987 tarihli Tek 
Avrupa Senedi,  Ortak Pazar düzenlemelerinin yanı sıra, ortak vize politikası oluşumu, dış sınır kontrolleri, 
sığınma ve kabul politikalarında işbirliği ve göçe yönelik her alan da işbirliğinin artırılması gibi 
düzenlemeler yapılmasına imkân vermiştir. Ancak Birlik üyesi ülkelerin ekonomik ve sosyal anlamda 
durumlarının eşit olmasından dolayı göçmenlere dair düzenlemeler serbest bırakılmıştır.   

Soğuk Savaşın sona ermesi, küreselleşmenin etkisinin artması ile 1990 yıllarda doğu Avrupa’dan batı 
Avrupa’ya göç hareketleri büyük ölçüde artmıştır. Bu yıllarda birlik Tek Avrupa Senedinden farklı olarak ortak 
politika oluşturmanın yolunu açacak olan birçok anlaşmaya imza atmıştır. 1993 yılında imzalanan Maastricht 
Anlaşması Göç politikasının şekillenmesinde büyük önem arz etmektedir.   Birliğe üye olan devletlerin 
Avrupa Birliği çatısı altında ortak göç politikası oluşturabilmesini pekiştiren bu anlaşma, ortak politika 
oluşturmanın da yolunu açmıştır. 1997 yılında yürürlüğe giren, sığınma başvurularında Avrupa Birliği’ne üye 
ülkelerin nasıl bir yol izleyeceklerini belirleyen yönetmelik olan Dublin Sözleşmesi, Avrupa Birliği alanında 
aynı kişinin birden çok üye ülkeye iltica başvurusu yapmasının önüne geçmeyi amaçlamıştır. 1997’de yapılan 
Amsterdam Anlaşması ile Avrupa Birliği’nin göç politikasıyla alakalı olarak Topluluk organları karar veren 
organ sıfatı kazanmıştır.  

Bu anlaşma ile sığınma, göç ve sınır kontrolleri gibi konuların Birlik politikalarının bulunduğu birinci sütuna 
nakledilmesi ise anlaşmanın göç bağlamında önemini arttırmıştır. 1999 Yılında ana temayı göçmen akışının 
oluşturduğu, yasa dışı göç ve sığınma konularında yaşanılan sorunlara çözüm üretilmesi amacıyla Tampere 
Zirvesi düzenlenmiştir. Tampere programı, göç konusunda Amsterdam anlaşmasından sonra Avrupa 
Konseyi’nin ortaya koyduğu önemli bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Programı, Avrupa iltica sistemi, yasal göç 
ve bütünleşme, AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları için yasadışı göç ile mücadele ve transit ülkelerle 
birlikte çalışmayı hedefleyen politikalar olmak üzere dört başlıklı ortak bir göç politikasını öngörmektedir. 
Bu politikalar, basit nüanslar olsa da temel yaklaşım getirmesi açısından önemli bir gelişme olmuştur. 
Zirvede Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında göç konusunda ortak politika oluşturulması konusunda 
varılmıştır lakin bugün gelinen noktada zirve, Avrupa Birliği düzeyinde ortak göç politikaları oluşturma ve iş 
birliği bağlamında beklentileri karşılamakta yetersiz kalmıştır. 

2000’li yıllarda atılan adımlar daha çok göç politikalarının yasallaştırılmasına binaen olmuştur. 7 Aralık 2000 
tarihinde gerçekleştirilen Nice zirvesinde üye ülkeler tarafından imzalanan Temel Haklar Şartının 18. 
Maddesinde, “Sığınma hakkı, 28 Temmuz 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi kurallarına ve 31 Ocak 1967 tarihli 
mültecilerin statüsüyle ilgili protokole saygı gösterilerek ve Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşma uyarınca 
garanti altına alınacaktır.” denilmektedir.  1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren ve birliğin anayasası olarak 
kabul gören Lizbon Anlaşması’nda Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’na atıfta bulunulmuş ve böylelikle şarta 
yasal bağlayıcılık kazandırılmıştır.  Avrupa Birliği Göç Politikasının Kaynak ve Transit Ülkelere Açılmasına 
yönelik olarak 2002’de gerçekleştirilen Seville Zirvesinde Avrupa Birliğinin üçüncü ülkeler ile muhtemel 
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işbirliklerinin önemine değinilmiş ve Bilhassa yasadışı göç nezdinde diğer ülkeler ile yardımlaşmaya vurgu 
yapılmıştır. 

Tampere’de kabul edilenlerin devamı niteliğinde olan Hague programı 2004 yılında imzalanmış ve böylelikle 
ortak iltica ve göç politikalarını kurumsallaştırmıştır. Sonuç bildirgesinin 10 maddesinden son 2’sinin amacı; 
göç hareketlerine düzenli bir bakış açısını belirlemek ve göç hareketlerinin pozitif etkisini yükseltmektir.  
Birlik daha sonra Hague Programının devamı niteliğinde 2005 yılında, “3. Dünya ülkesi insanları bütünleşme 
Ortak Programı” kabul etmiştir. 

Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için bir kuruma ihtiyaç duyulmuş ve FRONTEX 
Operasyonel İşbirliği Ajansı 1 Mayıs 2005’te göreve resmen başlamıştır. FRONTEX Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerin komşularıyla olan sınırlarının korunmasını ve güvenliklerinin altına alınması amacıyla 
oluşturulmuştur. 3 Ekim 2013 tarihinde Akdeniz sularında tekneyle kaçak taşınan 500 Afrikalı göçmenin 
teknenin batması sonucunda ile 365’inin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Lampedusa felaketi Avrupa 
Birliği ülkelerinde mülteci sorununun ilk defa kamuoyunun ana gündem maddesi olmasına neden olmuştur. 

2008 tarihli Avrupa Göç ve Mülteci Paktı çerçevesinde her bir üye ülkenin kendi öncelikleri, ihtiyaçları ve 
kabul kapasitelerinin kendi belirlediği şekliyle yasal göçün düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.  Bu pakt ile 
üçüncü ülke yurttaşlarından yüksek niteliğe sahip olanların Avrupa’ya göçü kolaylaştırılmış ve konuya insan 
hakları çerçevesinden değil faydacılık bağlamında bakılmıştır. 

Lizbon Anlaşması’nda yer alan 77. madde uyarınca Birlik, “uyrukluklarına bakılmaksızın, iç sınırları geçen 
kişilerin kontrole tabi olmamasının sağlanmasını, dış sınırların geçilmesinde kişilerin kontrol edilmesinin ve 
bu geçişlerin etkili biçimde izlenmesinin sağlanmasını, dış sınırlar için entegre bir yönetim sisteminin 
aşamalı olarak uygulamaya konulmasını hedefleyen bir politika geliştirir” denilmektedir. Bu maddeyi 2010 
Lizbon Anlaşması’na kadar Avrupa Birliği’nin göçe yönelik etkin, çerçevesi belirli, şartları net olarak 
tanımlanmış bir politika oluşturamadığı şeklinde yorumlamakta hiçbir mahsur yoktur. 19 Nisan 2015’de 
700’den fazla göçmenin gemi kazasında öldüğü olayın hemen ardından yapılan bir dizi toplantılar da 10 
maddelik Acil Eylem Planı oybirliğiyle kabul görmüştür.  Bu plan Göçü yaratan unsurlara çözüm bulma 
arayışından çok, göçü kontrol etmeye yöneliktir ve yine pragmatik eylemler içeren bu plan, Akdeniz’de sınır 
kontrolünü sağlama, insan kaçakçılığı yapan gemilere acil müdahale, gibi düzenlemelere odaklanmıştır. 

13 Mayıs 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu, Göçe İlişkin Avrupa Gündemini kamuoyuna sunmuştur. Göç 
gündemi kapsamında en çok tartışılan konu, ortak göç politikasının uygulanması noktasında acil olarak 
yerleştirilmesi gereken kişiler için öngörülen zorunlu kota uygulaması olmuştur. Üye ülkelere ekonomik 
durumu, nüfusu ve işsizlik oranları ölçüsünde belirli sayıda mülteci yerleştirmeleri teklif edilmiştir. Fakat 
üye ülkeler bu kotalara uymak konusunda isteksiz davranmış ve birçok ülke bu teklife şiddetle karşı 
çıkmıştır. 
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Temeli 1985’de atılan Schengen Anlaşmasıyla Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında ‘serbest dolaşım’ 
sağlanabilmesine yönelik ilkeler ortaya konulmuştur. Anlaşma ile iç sınırlarda herhangi bir kontrolün 
olmaması ve Avrupa Birliği içi sınırsızlık için adım atılmış, dış sınır denetimleri yüksek seviyede arttırılmış, 
anlaşma çerçevesinde Schengen bölgesinde yer alan ülkelerin yurttaşları vizeye tabii olmadan giriş yapma 
hakkına sahip olmuştur.  

 

Avrupa Birliği tarihinde geçmişten bugüne göç ve mülteci sorununa yönelik birçok kurum kurulmasına, 
anlaşmalara imzalar atılmasına, araştırma raporları hazırlanmasına rağmen kapsamlı uzun vadeli politikalar 
oluşturulamamıştır. AB’de ortak göç politikası oluşturulurken güvenlik odaklı bir yaklaşımın daha baskın 
olduğu görülmektedir. Düzensiz göçle mücadele ve sınır kontrolleri ile ilgili konularda ortak politikalar 
geliştirilirken, yasal göçe ilişkin konular uluslar üstü alana aktarılmamıştır. Bu süreçte bütünleşmenin ve 
ortak kararlar almanın temelini oluşturması gereken üyeler arası dayanışma ve sorumluluk paylaşma 
ilkelerinin sağlam zemine oturtulamamış ve atılan adımlar da istikrar sağlanamamıştır. Avrupa Birliği, 
izlemiş olduğu bu politikalarla günümüzde de halen en büyük sorun olarak görülen Suriyeli mülteci krizi 
sürecini üyelerinin sorunsuz atlatmalarını sağlayacak çözümler üretmekte yetersiz kalmıştır. 

Avrupa Birliği’nin gelecekte nasıl bir biçim alacağını ön göremeyiz ama göç konusunun Avrupa Birliği’ni 
değişime zorlayan önemli bir unsur olduğuna söylemek yerinde olacaktır. 2015 yılında başlayan Suriyeli 
mülteci krizi ile daha belirginleşen göç sorunu ve göçe yönelik Avrupa Birliği’nin üye devletlerin sıkıntıların 
giderecek çok yönlü, kapsamlı ve uzun vadeli bir göç politikası oluşturulamamasının yarattığı kargaşa, üye 
devletler nezdinde ve dış çevrede Avrupa Birliği’nin işlevselliği, nüfuzu, gerekliliği, demokratikliği, 
meşruiyeti üzerine zaten var olan tartışmaları daha da alevlendirmiştir. Avrupa’nın büyük bir kısmını Suriye 
iç savaşından kaçan göçmenlerin meydana getirdiği ve AB’nin politikalarını sıkıntıya sokacak derecede tüm 
ülkeleri etkileyen ani göç dalgası, Avrupa’ya büyük sıkıntı çektirmektedir. Bu göç dalgası göstermiştir ki, 
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Avrupa ve uluslararası toplum büyük sayıdaki göç dalgalarını karşılayabilecek sisteme ve altyapıya sahip 
değildi. Avrupa bu sistem ile zor durumda bulunan göçmenleri koruyacak yeteri kadar donanıma sahip 
değildir. 

 

Son yıllarda Avrupa’da yoğunluk gösteren terör saldırılarının etkisiyle beraber göçmenlerin iç güvenliğe 
karşı bit tehdit unsuru olduğu düşüncesi yükselmiş ve Avrupa’da ne zaman bir refah kaybı yaşansa 
sorumlusu göçmenler olarak görülmüştür. 2016 yılına kadar AB ülkelerinin vatandaşları ekonomik kaygılar 
içerisinde iken günümüzde bu kaygı yerini göç ve göçmenlerden duyulan rahatsızlığa bırakmıştır. Avrupa 
barış, insan hakları, demokrasi, eşitlik gibi evrensel değerlerin yaşayan örneği medeniyetin beşiği olarak 
tasvir edilirken, bu değerlerden sadece kendi vatandaşların yararlanmasını isteyen bir anlayış Avrupa’da 
güç kazanmaktadır. Göç ve göç karşıtlığını tetikleyen Suriyeli mülteci krizi Avrupa Birliği tarihinde önemli bir 
kırılma noktası yaratmıştır. Avrupa Birliği’nin göçü yönetmede zafiyete uğraması, göçmen ve Avrupa Birliği 
karşıtı kesimlerin güçlenmesine olanak sağlamış, popülist söylemleriyle vatandaşın büyük ölçüde desteğini 
alan aşırı sağcı partiler yükseliş göstermiştir.  Avrupa Birliği’nin göç ve mülteci krizine yönelik politika 
geliştirmekte ve ortak hareket etmekte sınıfta kalması, bazı üye devletlerin alınan kararları uygulamaması 
gibi gelişmeler ile Avrupa Birliğini eleştirilerinin hedefi olmuştur. Suriyeli Mülteci Kriziyle birlikte artık bu 
eleştiriler sadece dışarıdan değil Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından da yüksek sesle dile getirilmeye 
başlanmıştır. Göç sorununun Avrupa Birliği vatandaşlarının en çok endişe duyduğu konulardan biri olduğu, 
aynı zamanda düzgün yönetilmediği takdirde Brexit örneğinde görüldüğü gibi ayrılıkları gündeme 
getirebilecek bir potansiyel de barındırdığı bu sayede görülmüştür. Politikalardaki belirlilik sağlanırsa gerek 
hükümet gerek vatandaşlar nezdinde göçmenlerin kabullenilmesi, kültürel farklılıkların uyum içinde bir 
arada yaşaması ve sosyal bütünleşmenin sağlanması kolaylaşacaktır. 


