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Günümüz dünyasının önemli konularından biri olarak mülteci sorunu, 
gündemdeki yerini koruyor. Ülkeler arasındaki gelir eşitsizlikleri, hastalıklar, 
savaşlar, çatışmalar gibi sorunlar dünyanın çeşitli bölgelerinden güvenliğin ve 
refahın daha yüksek olduğu ülkelere göç akınlarına neden oluyor. Son yıllarda 
bu göç hareketlerinin en güncel örneğine Akdeniz bölgesinin sahne olduğu 
söylenebilir.

Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesinde yaşanan siyasi istikrarsızlık ve çatışma 
ortamı Avrupa ülkelerine büyük akınlarına neden oldu. Özellikle son dönemde 
Suriye’deki iç savaş ve kriz Türkiye ve AB için göğüslenmesi gereken yeni 
zorlukları beraberinde getirdi. Bugün Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev 
sahipliği yapan ülke konumunda. Bu noktada 18 Mart 2016 tarihinde Türkiye 
ve AB varılan mülteci uzlaşısı sadece acil ve önemli bir soruna hızla ortak çözüm 
aramanın ötesinde müzakere sürecinde yaprak oynamadığı bir ortamda bile her 
iki tarafın birlikte çalışmaya ve hareket etmeye ne kadar ihtiyacı olduğunu gözler 
önüne serdi.

İKV olarak Türkiye ile AB arasındaki mülteci uzlaşısı ve vize serbestliği sürecini 
yakından izliyor, düzenlediğimiz toplantılar ve hazırladığımız yayınlar ile 
kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. İnsani tarafı hepimizi derinden etkileyen 
bu konuların daha iyi anlaşılması için kavramların doğru ve yerinde kullanılması 
da büyük önem taşıyor.

Bu gerçekten hareketle hazırladığımız Türkiye-AB Mülteci Sözlüğü isimli 
yayınımız artık günlük dilimizin de bir parçası haline gelen terimleri okuyucu 
dostu bir formatta açıklamayı amaçlıyor. Yayınımızın ilgili tüm kesimler için faydalı 
olmasını dileriz.

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

Önsöz



Aileme, 
 Daha barışçıl ve eşit bir dünya dileğiyle… 
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AA
Aile Birleşimi (Family Reunification)
Zorunlu ya da gönüllü göç sonucunda birbirinden ayrı düşmüş aile üyelerinin 
göç edilen ülkede bir araya gelme sürecidir. Aile birleşimi ev sahibi ülkedeki 
üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonunu artırmaya ve sosyo-kültürel istik-
rarın sağlanmasına katkı sağlayarak ekonomik ve sosyal uyumunu artırmaktadır.

Aile Birliği Hakkı (Right to Family Unity)
Bir ailenin, toplumun temel birimi olarak yaşama, saygı görme ve destek alma 
hakkıdır. Bu hak, sadece bir devletin vatandaşlarıyla sınırlı olmayıp uluslararası 
hukukun koruması altındadır. Aile birliği hakkı, aile üyelerinden bir veya birkaçının 
başka bir ülkede ikamet etmesi halinde, diğer aile üyelerinin de o ülkede birlikte 
yaşamaları konusunda mutlak bir hak tanımamaktadır. 2003 yılında AB’de aile 
birleşimine ilişkin bir yönerge yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönerge çerçeve-
sinde AB çapında aile birleşimine ilişkin ortak kurallar belirlenmekte, aile birle-
şiminin gerçekleşmesi için şartlar sıralanmaktadır. Yönergeye göre, aile birliği 
hakkından yararlanmak için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:
• Üye Devletin belirlediği genel sağlık ve güvenlik standartlarının karşılandığı 

durumda aile bireyleri için normal kabul edilen bir konaklamanın sağlanması,
• Bir hastalık sigortasının gösterilmesi ve söz konusu sigortanın Üye Devlet 

vatandaşlarının yararlandığı sigortaya eşdeğer olması,
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• Aile bireyi ve bireylerinin yasamalarını idame edebilmeleri için istikrarlı 
ve düzenli kaynakların Üye Devletin sosyal güvenlik sistemine başvuru 
olmaksızın gösterilmesi,

• Aile bireylerinin sponsorunun iki yılı geçmeyecek şekilde söz konusu ülkede 
ikamet ettiğinin kanıtlaması,

• Yönergeye göre Üye Devletler güvenlik politikası, kamu güvenliği ve kamu 
sağlığı gerekçeleri çerçevesinde bir aile bireyinin aile birleşimi müracaatını 
kabul etmeyebilir. Bunun yönünde Üye Devletlerin güvenlik politikası, kamu 
güvenliği ve kamu sağlığı gerekçeleri çerçevesinde bir aile bireyinin oturma 
iznini feshedebilir veya reddedilebilir,

• Oturma izninin kabulünden sonra aile bireyinin hastalığı veya engeli gerek-
çe gösterilerek Üye Devletin yetkili makamı tarafından söz konusu kişi, Üye 
Devletin topraklarından sınır dışı edilememektedir.

Asimilasyon (Assimilation)
Toplum içerisinde yer alan azınlık gruplarının dil, kültür ve davranış biçimlerinin 
zamanla değişerek toplumun çoğunluğu tarafından benimsenmiş kalıplara 
uyumlu hale gelmesi durumudur. Asimile olan gruplar kendi geleneklerini 
tamamen bırakmasalar da zamanla toplumun diğer fertlerinin gelenek ve 
göreneklerini kabul ederek bütüne dâhil olurlar.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 5902 sayılı Kanun’un 17 
Haziran 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla, Sivil Savunma 
Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü yerine kurulmuştur. Kurumun 
amaçları şu şekilde belirlenmiştir: Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, 
afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle 
tamamlanması amacıyla gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, 
desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin uygulanması. AFAD, Başbakanlığa 
bağlıdır. Suriye’deki savaştan kaçarak, Türkiye’ye sığınan mültecileri için kurulan 
barınma merkezleri AFAD tarafından yönetilmektedir.

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği Birimi (European Border and Coast Guard) 
Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği Birimi, 2016 yılında kurulmuştur. Schengen 
Bölgesi için oluşturulmuş yeni sınır kontrol ve idare sistemidir. Frontex’in mevcut 
yapılarına dayanmaktadır. AB üyesi ülkeler tarafından personel ve donanım 
sağlanarak güçlendirilmiştir. Hâlihazırda 402 çalışanı bulunmaktadır. 2016 yılı 
bütçesi 238 milyon avroya çıkartılırken, 2020 yılında 322 milyon avro olması 
öngörülmektedir.
Bkz. Frontex  
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 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)  
(United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR)
14 Aralık 1950 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Meclisi tarafından kurulan 
mültecileri korumak, onlara liderlik etmek ve dünya üzerindeki mülteci sorunlarını 
çözmek için çalışmalar yapan bir kuruluştur. BMMYK, Birleşmiş Milletler 
Genel Meclisi Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) yönetiminde faaliyet 
göstermektedir. BMMYK İcra Komitesi, kurumun iki yıllık programlarını ve söz 
konusu programlara ilişkin bütçeleri onaylamaktadır. Kurumun programları, 
bizzat Yüksek Komiser tarafından sunulmaktadır. Buna ek olarak Yüksek 
Komiser, BM Genel Meclisi ile ECOSOC’a kurumun faaliyetlerine ilişkin yıllık bir 
rapor sunmaktadır. Hâlihazırda BMMYK Yüksek Komiseri İtalya vatandaşı olan 
Filippo Grandi’dir.

Temel amacı tüm dünya üzerindeki mültecilerin refahının sağlanması ve 
haklarının güvence altına alınmasıdır. Mültecilerin sığınma talepleri, üçüncü 
ülkelere yerleştirilmesi, bütünleşme süreçleri ve güvenli bir şekilde barınma 
hakları için mücadele eder. BMMYK’nin hâlihazırda hem Cenevre’de bulunan 
merkezinde hem de uluslararası çapta çalışanlarının sayısı 9.700’ün üzerindedir 
ve 126 ülkede faaliyet göstermektedir.

B
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Batı Balkanlar Göç Yolu (Western Balkans Migration Route)
AB sınırlarında artan mülteci sorunu ve beraberinde AB sınır güvenliğinin 
tehlikeye girmesiyle Avusturya tarafından oluşturulmuş bir stratejidir. Buna göre, 
Avusturya ulusal sınırların korunması için Batı Balkan devletleriyle anlaşarak bu 
yol üzerindeki her devletin kendi sınırını korumasını ve ancak Irak ile Suriye’den 
gelen mültecilerin geçişlerine imkân sağlanmasını önermiştir.

Ekim 2015 tarihinde Batı Balkanlar Güç Yoluna ilişkin liderler toplantısına 
Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Almanya, 
Yunanistan, Macaristan, Romanya, Sırbistan, Slovenya liderlerinin yanı sıra 
AB Konsey Başkanı, AB Konseyi Lüksemburg Dönem Başkanı, BM Mülteciler 
Yüksek Komiserliği katılmıştır. Toplantıda faaliyet planı oluşturulmuş ve üç konu 
ele alınmıştır: Barınak sağlanması, göç akımlarının beraber yönetilmesi ve sınır 
yönetimi. 2014 yılında Batı Balkanlar göç yolu güzergâhından yasa dışı geçiş 
43.360 iken 2015 yılında 764.038’e ulaşmıştır. Mülteci akını ile mücadele için 
geçişlere kota uygulanması gerektiğini savunan Avusturya, 19 Şubat 2016 
tarihinde günlük iltica başvurularını 80, göçmen alımlarını da 3.200 ile sınırlamıştır. 
Söz konusu karar Türkiye ile AB arasında mülteci konusunda varılan uzlaşının 
ardından alınmıştır. 
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Cenevre Sözleşmesi (Geneva Convention, 1951)
Mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin Cenevre Sözleşmesi, BM Genel Kurulu’nda 
1950’de kabul edilmiş, 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanmış ve 22 Nisan 
1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye sözleşmeyi 29 Ağustos 1961 tarihinde 
359 sayılı Kanunla onaylamıştır. Sözleşme, mülteci tanımı, mültecilerin hakları ve 
yükümlülükleri ile ilgili birçok konuyu içermektedir. Temel amacı herhangi bir 
çatışma halinde sivillerin ve savaş esirlerinin korunmasını sağlamaktır.

Coğrafi Kısıtlama (Geographic Limitation)
1951 Cenevre Sözleşmesi kapsamında mülteciler için uygulanan coğrafi sınırlama 
kurallarıdır. Coğrafi kısıtlama olarak da nitelendirilmektedir. Türkiye, Bakanlar 
Kurulu’nun 1 Temmuz 1968 tarihli kararıyla Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 
1967 Protokolü’ne katılmıştır. Ancak 1951 Sözleşmesi’nde koyduğu coğrafi 
kısıtlamayı kaldırmamıştır. Buna göre Türkiye, Avrupa Konseyi ülkeleri dışından 
gelen kişilere mülteci statüsü vermemektedir. 1951 Cenevre Sözleşmesi’ni ciddi 
bir “coğrafi sınırlama” içerisinde kabul eden Türkiye, Avrupa Konseyi ülkelerinden 
gelenleri mülteci olarak kabul ederken, diğer ülkelerden gelip sığınma talep 
edenlere bu hakkı tanımamaktadır. Buna karşın Türkiye’nin AB ile yürüttüğü Vize 
Serbestliği Diyaloğu çerçevesinde AB müktesebatı, 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 
1967 Protokolü standartlarına göre bir mevzuatın kabul edilmesi ve söz konusu 
mevzuatın herhangi coğrafi sınırlama içermemesini gerektirmektedir. 

C
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Çalışma İzni (Work Permit)
Bir devletin yetkili kurumlarınca yabancıların o ülkede istihdam edilebilmesi için 
verilen hukuki belgedir. Türkiye’de yabancılar için çalışma izni Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenir. Bu çerçevede Türkiye’de ikamet eden 
ve öğrenim amacı dışında en az altı ay süreli geçerli ikamet izni olan yabancıların 
çalışmak üzere anlaşmaya vardığı işverenleri çalışma izni veya çalışma izni 
uzatma başvurularını internet üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
kapsamında yapılmaktadır. Başvuru tamamlandıktan sonra çıktısı alınarak 
işveren yetkilisi ve yabancı şahıs tarafından imzalanması gerekmektedir. Buna ek 
olarak çalışma izninin alınmasına müteakip olarak yabancı şahsın sigortalı giriş 
kaydının yaptırılması zorunludur. Söz konusu işlem için işveren konumundaki 
şahsın Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yaparak işyeri kaydı yaptırması ve 
yabancı şahsın sigortasını başlatması gerekmektedir. 

C
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Doğu Akdeniz Göç Yolu (Eastern Mediterranean Migration Route)
Frontex tarafından Türkiye ve Doğu Akdeniz ülkeleri üzerinden Avrupa’ya erişen 
göç yoluna verilen isimdir. Doğu Akdeniz yolu, Türkiye kaynaklı geçişleri ve 
Mısır’dan İtalya’ya geçişleri kapsayan bir rotadır. Dolayısıyla bu rota, son üç 
yılda, Avrupa’ya geçişlerde en çok kullanılan rotalardan biri olmuştur. Bu rotayı 
kullanarak Türkiye’den İtalya’ya giden göçmen sayısı 2013 verilerinin (1.975) 
5 katına çıkarak 2014’te 10.371 olmuştur. Frontex istatistiklerine göre söz 
konusu rotada, 2014 yılında yasadışı geçiş 5.083 iken 2015 yılında 885.386’ya 
ulaşmıştır. 2014 yılı yasadışı geçiş 5.083 iken 2015 yılında 885.386’ya ulaşmıştır.

Dolaşım Özgürlüğü (Freedom of Movement)
Uluslararası hukukta ve AB hukukunda temel bir insan hakkı olarak 
belirlenmiştir. Bir ülkenin toprakları içinde dolaşım özgürlüğünü içermenin yanı 
sıra, bir ülkeden diğer bir ülkeye özgür bir şekilde seyahati de içermektedir. 
1948 yılında yayımlanan Uluslararası İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 
13’üncü Maddesi’ne göre, “Herkes herhangi bir devletin sınırları dâhilinde 
serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına haizdir”. Buna ek olarak, bu tanım 
herhangi bir ülkeyi terk etme özgürlüğü ve kendi ülkesine dönme özgürlüğünü 
de içermektedir: “Herkes, kendi ülkesi dâhil, herhangi bir ülkeyi terk etmek 
ve kendi ülkesine dönme hakkına haizdir” (Uluslararası İnsan Hakları Evrensel 

D



14

Beyannamesi, 1948). 1957 yılında imzalanan Roma Antlaşması’nın 3’üncü 
Madde’sine göre dolaşım özgürlüğü, AB’nin 4 temel serbestisinden biridir.

Dublin Sözleşmesi (Dublin Regulation) 
Dublin Sözleşmesi 15 Haziran 1990 tarihinde Dublin’de imzalanan ve Üye 
Devletlerden birinde yapılan sığınma başvurularını incelemeden sorumlu olan 
devleti belirlemeye yönelik sözleşmedir. Kısaca AB Üye Devletlerine yapılan 
iltica başvurularını düzenlemektedir. Bu bağlamda sığınmacıların, ilk ayak 
bastıkları AB ülkesinde iltica başvurusu yapmaları gerekmektedir. Sözleşme, 
sığınmacıların AB’ye giriş yaptıkları ülkenin belirlenmesi ve akabinde o ülkeye 
transferlerini gerektirmektedir. Böylece bir sığınmacının birden fazla AB ülkesine 
sığınma talebinde bulunmasının engellenmesi amaçlanmaktadır.

Düzenli Hale Getirme (Regularisation) 
Devletlerin, düzensiz durumdaki yabancıların ülkede meşru şekilde ikamet 
etmelerine olanak sağlayacağı her türlü süreç ya da programa verilen addır. Bu 
kapsamda, belirli bir süre boyunca ülkede ikamet etmiş olan ve başka açılardan 
kabul edilemez görülen kişiler için af çıkartılması ve bunların yasallaştırması 
söz konusudur. Yasallaştırma uygulamalarına göç alan AB ülkelerinde 1990’lı 
yıllardan bu yana rastlanmaktadır. Yasallaştırma çok genel olarak hedef ülkedeki 
kalışları yasadışı olan göçmenlerin devlet tarafından yasal statüye geçirilmesi 
olarak tanımlansa da, uygulamada çok farklı programlar, amaçlar, sonuçlar 
ortaya çıkmaktadır. Yasallaştırma programlarında yaygın kullanılan kriterler: 
belirli bir tarihten önce hedef ülkede yaşıyor olmak, hedef ülkedeki kalış süresi, 
hedef ülkede çalışmış olmanın kanıtlanması sayılabilir. AB üye ülkelerinde 1996-
2008 yılları arasında 43 yasallaştırma programı uygulanmış ve toplamda 4,7 
milyon başvuru kaydedilmiş, bunların 3,2 milyonuna ise yasal statü verilmiştir. 
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Entegrasyon (Integration) 
Yaygın olarak kullanılan anlamda entegrasyon daimi veya geçici yerleşimde 
bulunan göçmenlerin, hem birey hem de grup olarak toplumun bir parçası 
kabul edilmesidir. Entegrasyon, göçmenler ve ev sahibi toplumlar arası iki yönlü 
bir süreç olup göçmenlerin ve ev sahibi toplumların haklarına, yükümlülüklerine, 
farklı türde hizmet ve iş gücü piyasasına erişimlerine,  temel değerlerin 
tanımlanmasına ilişkin hususları esas alır.

Entegre Sınır Yönetimi (Integrated Border Management)
Sınırlardaki yasal insan ve emtia hareketliliğine imkân verilmesi sonucu ortaya 
çıkan birtakım sorunları çözerken, diğer taraftan da sınır güvenliğini ve ulusal 
yasaların uygulanmasını sağlayan bir teşkilatlanma ve yönetim olarak tanımlanır. 
AB tarafından gerçekleştirilmiş bir proje olup ticareti kolaylaştırmanın yanında, 
dış sınırların korunması çalışmaları üzerine geliştirilen “Entegre Sınır Yönetimi” 
kavramı, AB Üye Devletlerin sınır yönetimi konusunda koordinasyon, işbirliği ve 
ortak politikaları geliştirmesini hedeflemektedir. Entegre Sınır Yönetimi kapsa-
mında sadece AB ülkeleri arasında değil, komşu ülkelerle de işbirliği yapılmıştır. 
Entegre sınır yönetimi ile sınırlardan geçişler düzenlenmektedir. Kaçakçılık, insan 
ticareti gibi yasadışı faaliyetlerle mücadele edilmektedir. Avrupa Komisyonu, Batı 
Balkanlar ve Türkiye’ye proje kapsamında 2,5 milyon avroluk fon sağlamıştır.

E



16

Eurodac (European Dactyloscopy)
2725/2000 sayılı Konsey Tüzüğü ile düzenlenen, Dublin Sözleşmesi’nin etkili 
uygulanması amacı ile parmak izi karşılaştırılması için Eurodac isimli bir sistemin 
kullanılmasını öngören tüzük Haziran 2003’te AB Bakanlar Konseyi tarafından 
kabul edilmiştir. AB’nin göç ve iltica politikası kapsamında ortaya çıkmış Eurodac, 
Avrupa’da iltica başvurusu yapan kişilerin parmak izlerinin karşılaştırılması ve 
kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla oluşturulmuş bir veri tabanıdır.

Europol (Avrupa Polis Teşkilatı)
Avrupa Polis Teşkilatı’nın (Europol) kurulmasına 7 Şubat 1992 tarihli Maastricht 
Antlaşması kapsamında karar verilmiştir. İlk olarak 1994’te Avrupa Uyuşturucu 
Birliği (Europol Drugs Unit, EDU) adıyla ve sınırlı yetki alanıyla uyuşturucu 
konusunda faaliyet göstermeye başlayan teşkilatın, bugün 28 ülkeden 40 farklı 
milletten 900’ün üzerinde çalışanı bulunmaktadır. 1 Ekim 1998 tarihinde kurulan, 
merkezi Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Europol, tüm AB vatandaşlarının 
yararlanacağı daha güvenli bir Avrupa’ya erişmek amacıyla oluşturulan AB yürütme 
ajansıdır. Çalışanlarının sorgulama ve tutuklama yetkisinin bulunmadığı Kanun 
Uygulayıcılar Birimi, AB üyesi ülkelerin polis teşkilâtları için suç analizi yapmakta, 
operasyonel ve stratejik istihbarat toplamakta ve iletişim ağı oluşturmaktadır. 
2016 yılı bütçesi 100,2 milyon avrodur. Bir yıl içinde 18 bin sınır ötesi soruşturma 
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gerçekleşmiştir. Europol’ün bir suça bakabilmesi için işlenen suçun örgütlü 
işlendiğine dair somut belirtiler içermesi ve en az iki veya daha fazla Üye Devleti 
etkilemesi, büyüklük, önem ve sonuçları itibarıyla Üye Devletlerin ortak yaklaşımına 
ihtiyaç duyan terör, uyuşturucu kaçakçılığı ile diğer uluslararası ağır suçlardan bir 
olması gerekmektedir. Europol ile teknik ve stratejik düzeyde işbirliğine imkân 
sağlayan “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Polis Teşkilatı Arasında İşbirliğine İlişkin 
Anlaşma”, 18 Mayıs 2004 tarihinde Ankara’da taraflar arasında imzalanmıştır. 
Buna ek olarak mevcut olan işbirliği pekiştirilmesi için 21 Mart 2016 tarihinde ise 
Europol merkezinde görev yapmak üzere “irtibat görevlisi” görevlendirilmesine dair 
bir anlaşma imzalanmıştır.

Eurojust
28 Şubat 2002 tarihli Konsey Kararı ile geçici statüsü sona erdirilerek sürekli 
bir yapı haline dönüşen Eurojust, AB Üye Devletleri arasında yargısal işbirliğini 
arttırmak amacıyla kurulan ve tüzel kişiliği olan bir AB kurumudur. Görevi, bir veya 
daha fazla devletin karıştığı sınır aşan organize suçların (yasadışı uyuşturucu 
trafiği, kara para aklama, insan kaçakçılığı ve ticareti, radyoaktif madde ticareti, 
motorlu taşıtlarla ilgili suçlar, siber suçlar, yolsuzluk,  dolandırıcılık suçları, çevre 
suçları vb.) araştırılması ve soruşturulmasında yetkili ulusal makamlar arasında 
işbirliğini geliştirmek, Üye Devletlere ve AB Konseyine gerekli uzmanlık bilgisini 
sağlamaktır. Türkiye’de adli işbirliğinin geliştirilmesi çerçevesinde Eurojust’ın 
tanıtımına ilişkin olarak çeşitli seminerler gerçekleştirilmiştir. Buna binaen 
2016 yılında taraflar arasında mülteci sorununa ilişkin imzalanan mutabakat 
kapsamında Eurojust ile Türk adli kurumları arasında işbirliğin güçlendirilmesi 
konusunda taraflar anlaşmıştır.

Eurosur
AB sınırlarına yönelik yasadışı göçü azaltmak ve önlemek için kurulmuş olan bir 
bilgi değişim sistemidir. Amacı, yasadışı göç sırasında meydana gelen kayıpları 
engellemek ve yasadışı göçe neden olan insan kaçakçılığının tespit edilmesinde 
AB ülkelerine destek olmaktır. 2 Aralık 2013’te, 18 AB ülkesi ve Norveç’in 
katılımıyla başlamıştır. Frontex ile ortak hareket eder. Bu destek sağlanırken geri 
göndermeme ilkesinin de dâhil olduğu uluslararası yükümlülükler çerçevesinde 
hareket edilir.
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Fonlar (Funds)
• Dış Sınırlar Fonu (External Borders Fund, 2007-2013)
 AB’nin dış sınırlarının korunması ve gözetimi amacıyla AB Üye Devletleri 

arasında işbirliğini, ortak kuralların oluşturulmasını ve sınırların güvenliğinin 
sağlanmasını amaçlayan bir fon programıdır. 1,820 milyar avro tutarındaki 
fon sayesinde yolcu kontrollerinin süresi azalmış, sistemlerin gözetimi 
sağlanmış, bilgi sistemleri geliştirilmiş, geçiş noktalarının korunması 
ve illegal geçişleri önlemek için önlemler alınmış, pilot projeler, eğitim 
programları, vize bilgi sisteminin de dahil olduğu bilgi ve telekomünikasyon 
teknolojilerinin geliştirilmesi için gerekli ekipman ve bilgi sağlanmıştır.

• Entegrasyon Fonu (Integration Fund, 2007-2013)
 Üçüncü ülke vatandaşlarının AB ülkelerindeki entegrasyonunu 

kolaylaştırmak için oluşturulmuş fondur. Öncelikle yeni gelen göçmenler 
hedeflenmektedir. Danimarka dışında tüm AB Üye Devletleri Entegrasyon 
Fonu’na katılmaktadırlar. AB vatandaşı olmayan göçmenlerin Avrupa 
toplumlarına entegrasyonlarını sağlamak için 825 milyon avro harcanmıştır. 

F
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 • Geri Dönüş Fonu (European Return Fund, 2008-2013)  
 AB Üye Devletlerin, illegal göçmenleri menşe ülkelerine geri gönderebil-

mesini destekleyen bir fon programıdır. Danimarka hariç tüm AB ülkeleri 
katılmıştır. 2008-2013 süresince 676 milyon avro bütçe ayrılmıştır. AB 
ülkeleri ve geri dönüş yapılacak ülkeler arasında işbirliğini teşvik eder.

• İltica, Göç ve Entegrasyon Fonu (Asylum, Migration and Integration 
Fund, AMIF, 2014-2020)

 AB Göç ve İçişleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan, göç akışının 
etkili yönetiminin geliştirilmesi amacıyla ortak bir göç ve mülteci politika-
sının uygulanması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı 
hedefleyen bir fondur. 2014- 2020 yılları için toplam 3,137 milyar avro 
bütçesi vardır.

• Mülteci Fonu (European Refugee Fund, 2008-2013) 
 AB Üye Devletleri arasında, gönüllü ve zorunlu mülteci kabulü ve 

entegrasyon masraflarını paylaşmak amacıyla oluşturulmuş fondur. AB, 
Suriye’deki krizden etkilenen nüfusun temel ihtiyaçlarını ve onları konuk 
eden toplumların gereksinimlerini karşılamak üzere, 313 milyon avroyu 
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aşan bir insani yardım fonu tahsis etmiştir. Türkiye’nin talebi üzerine ve 
mülteci nüfusunun ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amacıyla, Türkiye’ye 25 
milyon avroluk bir fon ayrılmıştır.

Frontex
26 Kasım 2004 tarihinde Polonya’nın başkenti Varşova’da AB’nin komşu 
ülkelerle olan sınırlarının güvenliğinin sağlanması, ulusal sınır muhafızları 
arasında işbirliği yapılması ve sınırlar ile ilgili risk analizleri oluşturulması amacıyla 
kurulmuştur. 2016 yılı bütçesi 254 milyon avrodur. Frontex’in sorumlu olduğu 
sahil güvenlik operasyonlarında 2014 yılında Akdeniz üzerinden sınırı aşmaya 
çalışırken hayati tehlike geçiren 100 binden fazla kişi kurtarılmış, buna karşın 3 
bin 300 kişi hayatını kaybetmiştir.

Frontex tarafından yapılan Triton Operasyonu İtalya’nın ihtiyaç ve talepleri 
doğrultusunda başlatılmıştır. İtalya kara sularında sınır yönetimini ve kontrolünü 
takviye etmeyi amaçlayan söz konusu operasyon, Akdeniz’de kaçak 
göçmenlere ilişkin olarak arama ve kurtarma yükümlülüğü olmadığı; ancak, 
yasadışı göçmenleri taşıyan teknelerin batması durumunda yardım faaliyetlerine 
destek verileceğini ifade edilmiştir. Frontex’in üstlendiği tüm operasyonlar gibi 
Triton operasyonu da temel haklara saygı ve geri göndermeme ilkesi dâhilinde, 
uluslararası kurallara ve AB mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.
Bkz. Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği Birimi 
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Göçmen (Immigrant)

Düzensiz Göç (Irregular Migration)
Gönderen, transit ve alıcı ülkelerin düzenleme normlarının dışında gerçekleşen 
göç hareketleridir. Hedef ülkeler açısından bakıldığında, bir ülkeye yasadışı giriş 
yapmak, yasadışı bir şekilde ikamet etmek veya çalışmak anlamına gelmektedir. 
Bu tanım çerçevesinde, bir göçmenin giriş yaptığı ülkede ikamet etmek için 
gerekli izin ve belgelere sahip olmaması durumunda söz konusu ülkeye düzensiz 
bir şekilde giriş yapmış olduğu ifade edilmektedir. Gönderen ülke açısından ise 
bir kişinin geçerli bir pasaportu veya seyahat belgesi olmadan uluslararası bir 
sınırı geçmesi veya ülkeden ayrılmak için idari koşulları yerine getirmemesi gibi 
durumlarda düzensizlik söz konusudur.

Geçici Göçmen İşçiler (Temporary Migrant Workers)
Münferit bir işçi ile gerçekleştirilen bir iş sözleşmesi veya bir şirket ile yapılan 
hizmet sözleşmesi kapsamında belirli bir süre boyunca söz konusu ülkede 
çalışan nitelikli, yarı nitelikli veya nitelikli olmayan göçmen işçilerdir.

Göç Kotası (Immigration Quota)
Artan mülteci akınıyla mücadele edebilmek için geçişlere belli bir sınırlama 

G
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 getirilmesi uygulamasıdır. AB Adalet ve İçişleri Konseyi 22 Eylül 2015 tarihinde 
yaptığı olağanüstü toplantıda İtalya ve Yunanistan’da bulunan ve uluslararası 
korumaya ihtiyaç duyan 120 bin sığınmacının diğer AB Üye Devletleri arasında 
kota sistemi yoluyla bölüştürülmesini öngören kararı kabul etmiştir. Kota sistemi 
planına göre 120 bin sığınmacının 2 yıl içerisinde aşamalı olarak dağıtımı 
öngörülmüştür. İlk aşamada İtalya ve Yunanistan’da bulunan 66 bin sığınmacı 
diğer Üye Devletlere dağıtılmıştır. Eurostat verilerine göre, 2016 yılında yaklaşık 
750 bin kişi ile en çok sığınmacı Almanya’da bulunmaktadır.

Göçmen Kaçakçılığı (Smuggling)
Doğrudan veya dolaylı yollarla, bir kişinin vatandaşı olmadığı ya da daimi 
ikamet izni bulunmadığı bir devletin sınırlarını aşarak topraklarına yasadışı bir 
şekilde girişinin sağlanması (Madde 3(a), Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı BM 
Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı 
BM Protokolü, 2000). İnsan ticaretine karşın, göçmen kaçakçılığı söz konusu 
olduğunda zorlama veya insan hakları ihlalleri bulunmamaktadır.

Göç Yönetimi (Migration Management)
Devlet sınırları içerisinde yabancı uyruklu vatandaşların girişi ve ikametini 



23

 

sağlayan, aynı zamanda mülteci ve korunmaya ihtiyaç duyan kişilere sağlanan 
korumayı yönetmek için sınır ötesi göçleri düzenli ve insani bir şekilde organize 
etmeyi amaçlayan, ulusal bir sistem çerçevesinde çeşitli devlet kurumlarınca 
oluşturulan bir yönetim tanımıdır. Göç yönetimi hem yasal hem de idari 
düzenlemeler içermektedir.

İç Göç (Internal Migration)
Yeni bir ikamete sahip olmak için veya yeni bir ikametle sonuçlanacak şekilde 
insanların ülkenin bir bölgesinden diğer bir bölgesine göç etmeleridir. Söz 
konusu göç daimi veya geçici olabilmektedir. Bununla beraber iç göç, ekonomik, 
kültürel ve sosyal faktörleri de barındırılabilmektedir.
Bkz. İtim/Çekim Faktörleri

İkame Göç (Replacement Migration)
Başka bir ülkeye giden göçmenlerin yerinin, ülkenin diğer bölgelerinden 
gelen işçiler tarafından doldurulması sonucu oluşan bir iç göçtür. Ek olarak, 
örneğin düşük doğum oranına sahip bir ülkede, nüfusun azalması sebebiyle 
uluslararası göçe ihtiyaç duyulabilmekte ve söz konusu göç ikame göç olarak 
tanımlanmaktadır.

İşgücü Göçü (Labour Migration)
İstihdam amacıyla kişilerin kendi ülkelerinden ayrılarak başka bir ülkeye 
gitmeleridir. Söz konusu göç, çoğu ülkenin göç kanunlarında ele alınmaktadır. 
Bununla birlikte bazı ülkeler, kendi ülkelerinden gerçekleştirilen işgücü göçünü 
düzenlemek amacıyla aktif bir rol oynamaktadır. Örnek olarak, 1960’lı yıllardan 
itibaren başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde çalışmak için 
yola çıkan Türk işçilerin göçü verilebilir.

Nitelikli Göçmen (Skilled Migrant)
Becerileri ve kazandığı mesleki deneyim çerçevesinde,  gittiği ülkeye kabul 
edilmesi ile ilgili olarak kendisine genellikle ayrıcalıklı muamele gösterilen 
göçmen işçidir.
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Yasadışı Göç (Illegal Migration)
Bkz. Düzensiz Göç

Zorunlu Göç (Forced Migration)
Doğal veya insani nedenlerden dolayı vatandaşların kendi ülkelerindeki yaşa-
mına ve refahına yönelik tehditlerden dolayı bir zorlama unsuru bulunan göç 
hareketini tanımlamak için kullanılan genel terimdir. Eski Yugoslavya ülkelerinde 
cereyan eden savaş sonucu oluşan göç dalgaları, bir zorunlu göç örneğidir. 
Mültecilerin ülkesinde yerinden edilmiş kişilerin hareketleri ve doğal, çevresel, 
kimyasal, nükleer felaketler, açlık ya da kalkınma projeleri nedeniyle gerçekleşen 
hareketler de zorunlu göçe örnek olarak verilebilir.

Güvenli Bölge (Safe Haven)
Savaş zamanında sivillerin korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmesi’nin 15’inci 
Maddesi’ne göre, “yaralı ve hasta muharipler veya muharip olmayanlar” ile “sa-
vaşlarda yer almayan sivillerin” savaşın etkilerine karşı korunduğu tarafsız böl-
geler güvenli bölge olarak tanımlanmaktadır.

Güvenli Üçüncü Ülke (Safe Third Country)
Bir sığınmacının, iltica başvurusu yaptığı ülkeye varmadan önce fiziksel olarak 
bulunduğu ve sığınmacıya yönelik etkili bir iltica rejimi sağlama imkânı olan ül-
kedir. AB’nin uluslararası koruma sağlama veya geri çekmeye ilişkin ortak pro-
sedürler hakkındaki direktifine göre, Üye Devletler sadece aşağıdaki koşullara 
uyan durumlarda güvenli üçüncü ülke kavramını uygulayabilirler:

(a) ırk, din, milliyet, belirli bir sosyal grubun üyeliği veya siyasi görüş sebebiy-
le yaşam ve özgürlüğün tehdit edilmemesi;

(b) ilgili AB mevzuatı uyarınca ciddi zarar riskinin olmaması;
(c)  Cenevre Sözleşmesi uyarınca geri göndermeme ilkesine saygı gösteril-

mesi;
(d)  uluslararası hukukça belirlenen işkence, insanlık dışı, aşağılayıcı ve zali-

mane muameleden özgür olma hakkını ihlal edecek şekilde ihracın ya-
saklanması ve

(e)  mülteci statüsü talep etme ve mülteci olduğuna karar verilirse Cenevre 
Sözleşmesi uyarınca korumanın sağlanması olanağının bulunması. 
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Hareketlilik Ortaklığı (Mobility Partnership)
2005 yılında Göçe Küresel Yaklaşım çerçevesinde Avrupa Komisyonunun üçüncü 
ülke vatandaşlarının AB’ye erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla kurduğu 
ortaklıklardır. Söz konusu ortaklıklar, üçüncü ülkelerin AB ile göç akınlarının 
yönetişimi ve düzensiz göçe karşı işbirliğini de içermektedir. Hâlihazırda AB, 
7 ülke ile hareketlilik ortaklıkları imzalamıştır (Azerbaycan, Ermenistan, Fas, 
Gürcistan, Moldova, Tunus ve Yeşil Burun Adaları).

Hedef Ülke (Country of Destination)
Göç akınları (düzenli veya düzensiz) için varılacak hedef konumundaki ülkedir. 
Genellikle, insan hakları ve özgürlüklere saygılı, mülteci haklarının teminat 
altında olduğu, refah düzeyinin yüksek olduğu ve iş imkânlarının olduğu ülkeler 
göçmenler için hedef ülke konumundadır. Bunun yanında, göçmen grupları 
ve kaynak ülkedeki kişiler arasında kurulan sınıraşan ağlar da hedef ülkenin 
belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Aynı ülkeden ve hatta ülkenin belirli 
bir bölgesinden göç edenlerin, geride kalanların da zaman içinde göç etmesini 
kolaylaştıracak ağlar oluşturduğu görülmektedir.

H
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Hot Spot
Göçmenlerin AB’ye giriş yaptıktan sonra geçici olarak yerleştirildiği 
merkezlere verilen addır. Söz konusu merkezlerde göçmenlerin parmak izleri 
kaydedilmektedir. Bu merkezler başta İtalya ve Yunanistan olmak üzere AB’nin 
çeşitli ülkelerinde bulunmaktadır.
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İltica (Asylum)
Bkz. Sığınma.

İlk Sığınma Ülkesi (First Country of Asylum)
Bir sığınmacının, sığınmacı veya mülteci statüsü elde ederek uluslararası 
korumadan faydalandığı ülkeye verilen isimdir.

İlk Durak (First Port of Entry)
Bir kişinin diğer bir ülkeye ilk giriş yaptığı noktadır (sınır kapısı, havaalanı, liman, 
vs).

İnsan Ticareti (Human Trafficking)
İnsan ticareti, kişilerin genellikle cinsel istismar veya emek sömürüsü gibi 
amaçlarla diğer bireyler arasında alınıp satılmasıdır. Söz konusu kavram zorla 
evlendirme gibi girişimler veya bireyin rızası olmadan organlarının alınmasını da 
kapsayabilir. İnsan ticareti bir devletin sınırları içinde gerçekleştiği gibi sınır ötesi 
nitelikte de gerçekleşebilmektedir. İnsan ticaretinin uluslararası sınırları aşan 
suç örgütlerinin en hızlı büyüyen faaliyetlerinden birisi olduğu düşünülmektedir. 

I



 

28

İnsan ticareti, uluslararası sözleşmeler tarafından insan hakları ihlali olarak 
nitelendirilmektedir.

BM sınır aşan örgütlü suçlara karşı BM Sözleşmesi’ne (Kısaca UNTOC) ek olarak 
25 Aralık 2003 tarihinde insan ticaretinin, özellikle kadın ve çocuk ticaretinin 
önlenmesine, durdurulmasına ve cezalandırılmasına ilişkin protokolü yürürlüğe 
koymuştur. Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine 
Ek İnsan Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına 
İlişkin Protokol küresel olarak bir ilktir ve insan ticareti konusunda üzerinde 
anlaşma sağlanmış bir tanımlama yapmış olması nedeniyle tektir. Amaçlarından 
birisi insan ticaretinin soruşturulması konusunda uluslararası alanda işbirliğini 
kolaylaştırmaktır. AB, 2005-2010 yıllarını kapsayan Lahey Programı’nı kabul 
etmiştir. Lahey Programı Komisyon ile Konsey’in insan ticareti ile mücadele ve 
insan ticaretinin önlenmesine ilişkin ortak standartların, en iyi uygulamaların ve 
mekanizmaların geliştirilmesi amacı ile bir plan hazırlanmasını öngörmektedir. 
2005 yılında ayrıca “İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Sözleşmesi” imzalanmıştır. 
Lahey Programı’nın ardından Stockholm Programı (2010-2014) ile AB’de 
temel haklar, azınlık hakları ve hassas grupların hakları ile ilgili ortak politikalar 
geliştirilmiştir. Buna ek olarak söz konusu programda polis, asker ve istihbarat 
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birimlerine ilişkin işbirliğinin pekiştirilmesi için ve yeni bir Avrupa güvenlik 
altyapısının inşası için birtakım uygulamalar yer almaktadır. İnsan ticareti alanına 
ilişkin ise Stockholm Programı’nda, açık bir dille Üye Devletler arasındaki 
işbirliğinin geliştirilmesinin önemine işaret edilerek insan ticareti gerçekleştiren 
zincir ve ağlara karşı mücadele edilmesinin gerektiği vurgulanmıştır. Mart 
2014’de Komisyon tarafından yayımlanan 2020 İçin AB Adalet Ajandası’nda, 
2020 yılına kadar AB’de adalet alanındaki hedefin ortak bir adalet alanını 
pekiştirmenin yanı sıra, güvenin güçlendirilmesi ve aynı zamanda hareketliliğin 
ve ekonomi büyümeye de katkıda bulunmanın önemi vurgulanmıştır.

İnsan Kaçakçılığı (Human Smuggling)
Bkz. İnsan Ticareti.

İnsancıl Hukuk (Humanitarian Law)
Uluslararası insancıl hukuk, uluslararası kamu hukukunun önemli bir bölümünü 
kapsamakta ve silahlı çatışma dönemlerinde savaşmayan taraf veya artık taraf 
olmayanları korumayı, kullanılan savaş yöntem ve araçlarını sınırlandırmayı 
amaçlayan kurallardan oluşmaktadır.  Silahlı çatışma hukuku veya savaş hukuku 
olarak da bilinen Uluslararası İnsancıl Hukukun iki ayrı dalı bulunmaktadır: 
“Cenevre Hukuku” (savaşa katılmayan veya savaş dışı kalmış askeri personeli 
ve siviller gibi savaşa aktif olarak dâhil olmayan kişileri korumak amacıyla 
oluşturulmuştur) ve “Lahey Hukuku” (askeri operasyonların yönetiminde 
savaşanların hak ve yükümlülüklerini belirleyen kurallardır).

İtim/Çekim Faktörleri (Pull/Push Factors)
İtim faktörleri kişilerin bir bölgeden ayrılma, çekim faktörleri ise kişilerin bir 
bölgeye gelmesinin nedenlerini oluşturmaktadır. İtim faktörleri başta savaş 
ve fakirlik olmak üzere, insani ve doğal afetler, yüksek derecede suç oranı, 
hizmet ve güvenlik eksikliği gibi kişilerin bir bölgeden ayrılmasına neden olacak 
unsurlardır. Çekim faktörlerine örnek olarak, söz konusu bölgedeki daha yüksek 
iş olanakları, daha verimli hizmetler, siyasi istikrar, demokratik haklar ve doğal 
afetlerin daha az olması dile getirilebilir. 
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 Jandarma (Gendarmerie)
Askeri bir kolluk kuvvetine verilen addır. İlkesel olarak asker olup, sivil nüfusun 
bulunduğu bölgelerde polisin görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. 
Jandarmanın görevi emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını 
sağlamaktır. Jandarma personeli; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman 
erbaş, askerî öğrenci, erbaş, erler ile sivil memur ve işçilerden oluşur. Türkiye’de 
İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapmaktadır. Türkiye’nin göç yönetimi 
alanında katılım öncesi süreçte AB politikalarıyla uyumlu bir politika geliştirilmesi 
amacıyla İltica, Göç ve Dış Sınırların Korunması Görev Gücü kapsamında 
kurulan Göç Çalışma Grubu’nun içerisinde çalışmalar yürütmüştür.

J
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 Kabul Merkezi (Reception Centre)
Düzensiz durumdaki göçmen veya sığınmacıların statülerini belirleme aşama-
sında, onları kabul eden ülkeye varır varmaz bekletildikleri tesise verilen isimdir.

Kale Avrupası (Fortress Europe)
AB’nin dış sınırlarını güçlendirerek üçüncü ülke vatandaşlarının ve göçmenlerin 
AB ülkelerine girişinin zorlaştırılmasını eleştirmek amacıyla kullanılan terimdir. 
AB’nin meşruiyetini yeniden inşa etmek yerine, daha fazla gerginlik ve daha 
büyük milliyetçi öfke yaratmakla sonuçlanacağı düşünülmektedir. İnsanları 
sadece dışarıda tutmaya odaklanan bir politika olmasından dolayı, daha da 
kötüleşen popülist tepkiyle sonuçlanması ve gerçekçi olmayan beklentiler 
yaratacağı düşünülmektedir. Söz konusu terimi kullananlar, AB’nin göç 
politikasındaki önceliğin insan hakları yükümlülüklerinden ziyade sınırlarını 
kapamaya odaklanmış olduğunu, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerine zarar 
verebileceğini iddia etmektedir.

Kaynak Ülke (Country of Origin)
Göç akınlarının (düzenli veya düzensiz şeklinde) kaynağı durumunda olan 
ülkedir. Dünyadaki başlıca kaynak ülkeleri Meksika, Hindistan, Rusya, Çin ve 
Ukrayna olarak sıralanmaktadır.

K



Kişisel Veriler (Personal Data)
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü özel, profesyonel 
ve kamusal bilgiye verilen addır. İlk adımda bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi 
ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler kişisel veridir. 
Bunların yanı sıra telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik 
numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak 
izleri, genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde 
bulunan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan ve dolaylı olarak 
belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri kapsamındadır. AB ülkelerinde kişisel 
verilerle ilgili tartışmaların, göç dalgaları ile daha da yoğunlaştığı görülmektedir. 
Bu kapsamda güvenlik nedenleri ile ilgili bu alanda yeni yasalar ve kanunlar 
düzenlenmekte ancak bu tip yasalar kişilerin özel hayatına müdahale gibi riskleri 
içerdiği için de eleştirilere neden olmaktadır. Hâlihazırda kişisel verilere ilişkin 
AB’de 27 Nisan 2016 tarihinde kabul edilen bir yönerge bulunmaktadır. Yönerge 
çerçevesinde, kişisel verilerin ilgili yetkililer tarafından korunması, bu alanda söz 
konusu suçların tespit edilip takip edilmesi veya cezaların uygulanması ve bu tip 
verilerin serbest dolaşımı belirlenmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Law on the Protection of Personal Data)
Türkiye 1981 yılında Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen, Kişisel Verilerin 
Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ne 
imza atmıştır. 35 yıllık süreçte, sözleşmede öngörülen düzenlemeler yapılamadığı 
için onaylanarak yürürlüğe koyulamamıştır. 2016 itibarıyla sözleşme önce 
onaylamış, ardından AB’nin 95/46/EC sayılı kişisel verilerin işlenmesi sırasında 
gerçek kişilerin korunması ve serbest veri trafiği Yönergesinden yola çıkılarak 
hazırlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. AB’nin Türk vatandaşlarına 
yönelik Schengen vize uygulamasını kaldırması ve vize serbestisi sağlanması için 
Türkiye’de kişisel verilerin etkili bir şekilde korunması gerekmektedir. Dolayısıyla, 
AB’nin Türkiye’yi bu alanda güvenilir ülke statüsüne koyması bu şarta bağlıdır.
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Kolluk Kuvvetleri (Law Enforcement Officers)
Kamu düzeni ve güvenliğini koruma ve kollamakla yükümlü, suç ve suçluları 
tespit etmekle görevli ve gerektiğinde zor kullanma yetkisine sahip olan, 
kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde görev yapan kişilere verilen addır. 
Türkiye’de özellikle jandarma ve polisi içeren silahlı kuvvetler kolluk kuvvetleri 
olarak tanımlanmıştır.
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Lampedusa Faciası (Lampedusa Disaster)
3 Ekim 2013 tarihinde 500’den fazla kişiyi taşıyan bir geminin İtalya’nın 
güneyinde bulunan Lampedusa Adası açıklarında batması sonucunda 
kaybolan cesetlerle beraber 360’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve İtalyan 
sahil güvenliği tarafından sadece 155 kişinin kurtarılabildiği bir faciadır. Facianın 
ardından İtalya’da bir gün yas ilan edilmiştir. Dönemin İtalya Başbakanı Enrico 
Letta, buna benzer olayların yaşanmasını önlemek amacıyla Mare Nostrum 
Operasyonu’nu başlatmıştır. Dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, 
uluslararası kamuoyuna mülteci krizine karşı ortak hareket etme ve işbirliği 
çağrısında bulunmuştur. Dönemin Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel 
Durão Barroso ise İtalya’da bulunan mültecilere yardımda bulunmak amacıyla 
30 milyon avro tutarında bir yardımın hazırlanmasını talep etmiştir.
Bkz. Mare Nostrum Operasyonu

L
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Mare Nostrum Operasyonu (Operation Mare Nostrum)
2013 yılında İtalyan Deniz Kuvvetleri tarafından Libya kıyıları yakınlarında 
yürütülen bir askeri ve insani arama kurtarma operasyonudur. Lampedusa 
faciasının ardından düzensiz göçmenlerin kurtarılmasına yönelik olan 
operasyonun yerini 2014 yılında Frontex tarafından yürütülen Triton Operasyonu 
almıştır. Mare Nostrum misyonu kapsamında İtalya, 100 binden fazla mülteciyi 
Akdeniz’de boğulmaktan kurtarmıştır. Operasyonun bitirilmesi ve Triton’un daha 
küçük bütçeli olması Akdeniz’de ölümlerin artabileceği endişesini gündeme 
getirmektedir. Mare Nostrum’dan farklı olarak, Triton Operasyonu arama ve 
kurtarma yerine sınır korunmasına odaklanmış ve İtalyan sahiline daha yakın 
çalışmalar gerçekleştirmektedir. AB faciadan sonra Frontex ile sıkı bir işbirliği 
içinde olan Eurosur adlı sınır koruma sistemini devreye sokulması kararını 
almıştır.
Bkz. Lampedusa Faciası

Mesleki Yeterlilik (Professional Competence)
Meslek standardı, bir mesleğin gereklerinin kabul edilebilir şekilde yerine 
getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları içeren 
normlardır. Mültecilerin karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri istihdamdır. Mali 
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ve bürokratik birçok aşamanın hem işvereni hem de istihdam edilecek kişiyi zor 
durumda sokmasının yanında sığınmacının mevcut iş için mesleki yeterliliğinin 
olup olmadığının tespiti için kanıtlayıcı belgeler sunulması gerekmektedir.

Türkiye’nin bu konuda yürüttüğü “GAP Bölgesinde Suriye Krizinin Etkilerinin 
Azaltılması Projesi”, sanayi ve hizmet sektörü başta olmak üzere Türk 
vatandaşlarına verilen mesleki eğitimlerin çeşitlendirilerek Suriyeli mültecilere de 
sağlanmasını, bu yolla Suriyeli mültecilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesini, 
iş bulma olanaklarının artırılmasını ve geçimlerine kısa-uzun vadede destek 
olunmasını hedeflemektedir. AB finansmanı ile desteklenen bu projenin bütçesi 
5,3 milyon avrodur. Bunun yanında “Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal 
Entegrasyonu Projesi” ile 1 Eylül 2015 – 31 Ağustos 2017 döneminde başta 
Gaziantep ve Kilis olmak üzere, kamplarda ve kamplar dışında yaşamını 
sürdüren yaklaşık 2,7 milyon sığınmacıya ulaşılması hedeflenmektedir.

Mülteci (Refugee)
BM’nin tanımına göre “ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti 
ve siyasi görüşleri yüzünden haklı bir zulüm korkusu nedeniyle vatandaşı 
olduğu ülkenin dışında bulunan ve söz konusu korku yüzünden, ilgili ülkenin 
korumasından yararlanmak istemeyen kişidir” (1967 Protokolü ile Mültecilerin 
Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi, 1A (2) Maddesi). Buna göre, 
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mültecilik hukuki bir statüdür ve mültecilerin söz konusu statüye ilişkin hakları 
bulunmaktadır.  BMMYK verilerine göre 2015 sonu itibarıyla dünyadaki toplam 
mülteci sayısı 16 milyonu geçmiştir. En fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke 
sıralaması ise şöyledir: Türkiye (2,5 milyon), Pakistan (1,6 milyon), Lübnan (1,1 
milyon), İran (979 bin),  Etiyopya (736 bin), Sudan (664 bin), Kenya (553 bin), 
Uganda (477 bin), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (383 bin) ve Çad (369 bin).

Mülteci Hukuku (Refugee Law)
Mültecilere yönelik koruma standartlarını içeren uluslararası teamül hukuku 
ve çeşitli uluslararası, bölgesel ve ulusal belgelerin dâhil olduğu bir bütündür. 
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi mülteci hukukunun 
temel taşıdır. Lizbon Sözleşmesi’nin 2009’da yürürlüğe girmesiyle birlikte, 
Birlik hukuk düzeni içinde bağlayıcılık kazanan 7 Aralık 2000 tarihli AB Temel 
Haklar Şartı’nın, iltica hakkı başlığını taşıyan 18’inci Maddesi’nin “İltica hakkı, 
mültecilerin statüsüne ilişkin 28 Temmuz 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve 31 
Ocak 1967 tarihli Protokol’ün kuralları gözetilerek ve Avrupa Topluluğunu Kuran 
Antlaşmaya uygun olarak teminat altına alınır” ifadesiyle iltica hakkı, AB hukuku 
düzeninde bir temel hak olarak tanınmıştır.

Mülteci Statüsünün Belirlenmesi (Refugee Status Determination)
Mülteci statüsünün belirlenmesi, BMMYK’nın ana fonksiyonlarındandır. 
Sığınma talebinde bulunanların uluslararası kriterlerde mülteci statüsüne ulaşıp 
ulaşmayacakları tespit edilir. 1951 tarihli Mülteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi 
(Cenevre Sözleşmesi) ve 1967 Protokolü, mülteci sayılması ve taraf devletlerce 
topraklarında mülteci statüsü tanınması gereken kişilerin tanımını yapmaktadır.

Mültecilere Dair Cartagena Beyannamesi (Cartagena Declaration on Refugees, 
1984)
Kasım 1984’te Kolombiya’nın Cartagena şehrinde mültecilerin haklarına ilişkin 
kabul edilen beyannamedir. Söz konusu beyanname, mülteci tanımını, “genel 
şiddet, yabancı saldırısı, iç çatışmalar, insan haklarının toplu şekilde ihlali veya 
kamu düzenini ciddi ölçüde bozan diğer durumlara bağlı olarak hayatları, 
güvenlikleri ve özgürlükleri tehdit altında olduğu için ülkelerinden kaçan kişileri” 
de kapsayacak şekilde genişletmiştir. 
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RABİT Operasyonu (RABIT Operation)
Nisan 2007’de AB içişleri bakanları tarafından, özellikle de Avrupa’nın güney 
kıyı şeridinde sınır kontrolüne yardımcı olmak için oluşturulmuştur. Söz 
konusu operasyon çerçevesinde, acil müdahale güçleri Üye Devletlerin talebi 
üzerine acil ve istisnai durumlarda önemli yasadışı göç dalgalarına müdahale 
edebilmektedir. Yunanistan’ın talebi üzerine harekete geçen AB, Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki kara sınırının 12,5 kilometrelik bölümünün “yasadışı” göç 
baskısı karşısında kontrolünü sağlamak üzere, kısaca RABIT olarak adlandırılan 
hızlı sınır müdahale ekiplerini 2 Kasım 2010 tarihi itibarıyla konuşlandırma kararı 
almıştır. Orestiada-Alexandroupolis arasındaki bölgede ve Kipi Sınır Geçiş 
Bölgesi’nde, Yunan makamlarının kontrolü altında görev yapan RABIT ekibi, 
24 Üye Devlet ve Schengen ülkesinden toplam 175 uzman sınır personelinden 
oluşmaktadır. Frontex’in düzenli operasyonlarına katılımdan farklı olarak Üye 
Devletlerin RABIT için memur ve ekipman sağlamaları zorunludur.
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Schengen Alanı (Schengen Area)
Beş AB üyesi (Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg) ülkenin 1985 
yılında imzaladıkları “Schengen Anlaşması” ile temelleri atılan ve sonraki yıllarda 
AB ülkelerinin büyük bir çoğunluğu ve bazı AB üyesi olmayan ülkelerin de dâhil 
olmasıyla oluşturulan alandır. Schengen Alanı’na dâhil olan ülkelerin birbirleriyle 
paylaştıkları sınırlarda sınır kontrolü uygulanmamaktadır. Bu sayede insanlar 
pasaport kontrolünden geçmeden bir Schengen ülkesinden diğerine serbestçe 
seyahat edebilmektedir. Suriyeli sığınmacıların yoğun bir şekilde Avrupa’ya 
geçişinden sonra, başta Almanya ve Avusturya olmak üzere birçok ülke sınır 
kontrollerine başlamış ve serbest dolaşım sistemi güvenlik gerekçesiyle geçici 
olarak rafa kalkmıştır. Ayrıca Kuzey Afrika’dan gelen göçmen akınını diğer AB 
üyeleriyle paylaşmak isteyen İtalya’nın Fransa’yla yaşadığı gerginlik, Fransa’da 
artan terör tehdidi ve Danimarka’nın kaçak göçü engellemek için Almanya 
sınırında daimi kontrollere başlama kararı; İngiltere, İrlanda, Bulgaristan, 
Romanya, GKRY ve Hırvatistan dışındaki 22 AB üyesiyle İsviçre, Norveç, İzlanda 
ve Lihtenştayn’ı kapsayan Schengen ortak vize bölgesinin sorgulanmasına 
neden olmuştur.
Bkz. Schengen Anlaşması
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 Schengen Anlaşması (Schengen Agreement, 1985)
14 Haziran 1985 tarihinde Lüksemburg’un güneyinde küçük bir kasaba olan 
Schengen’de Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’dan oluşan 
beş Avrupa ülkesi arasında imzalanan anlaşmadır. Ancak anlaşmanın yürürlüğe 
girme süreci uzamış, bu süreç zarfında Portekiz ve İspanya’nın da anlaşmaya 
katılmasıyla 26 Mart 1995 tarihinde 7 ülke tarafından sınır kontrolleri resmen 
kaldırılmıştır. Yalnızca bir buçuk yıl içinde 6 AB ülkesinin daha katılmasıyla 
hızlı bir genişleme sürecine giren anlaşma ile oluşan Schengen Alanı zamanla 
büyümüş ve 1997 yılında Amsterdam Antlaşması ile AB hukukuna entegre 
edilmiştir. Günümüzde Schengen Antlaşması ile oluşturulan Schengen Alanı; 
AB üyesi olmayan Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn da dâhil olmak üzere 
26 ülkeden oluşup, 400 milyonun üzerinde bir nüfusu ve yaklaşık 4.312.099 
kilometrekarelik bir alanı kapsamaktadır.
Bkz. Schengen Alanı

Schengen Bilgi Sistemi (Schengen Information System, SIS)
Schengen üyesi ülkeler tarafından yasaların uygulanması ve sınır güvenliği gibi 
konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve paylaşılması konusunda oluşturulan bir 
bilgi paylaşım sistemidir.
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Sığınma (Asylum)
Zulüm veya ciddi tehlike sebebiyle bir devletten kaçan kişilere başka bir devlet 
tarafından sağlanan korumadır.

Sığınma Hakkı (Right of Asylum)
Sığınma verme hakkı (devletlerin topraklarında bulunan kişilere kendi takdirine 
göre sığınma hakkı verebilmesi) ve sığınma kazanma hakkı (sığınma talep 
edilen devlet veya takipçi devletten bu hakkın kazanılması) olmak üzere 
iki anlamda kullanılan genel bir terimdir. Sığınma hakkı, kendi ülkelerindeki 
zulümden ve ciddi hayati tehlikelerden kaçan, dolayısıyla uluslararası korumaya 
ihtiyaç duyan kişilere verilir. İlk kez Mültecilerin Korunmasına İlişkin 1951 tarihli 
Cenevre Sözleşmesi’nde tanınan sığınma hakkı temel bir haktır ve ülkeler 
nezdinde uluslararası bir yükümlülüktür. Buna ek olarak Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A (III) sayılı Kararıyla ilan edilen 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 14’üncü Maddesi’nin birinci fıkrasına 
göre, herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından 
yararlanma hakkı bulunmaktadır.

AB ülkeleri, 1999 yılından beri Avrupa Ortak Sığınma Sistemi’ni (CEAS) hayata 
geçirmeyi taahhüt etmişlerdir. Avrupa Ortak Sığınma Sistemi Üye Devletlerin 
sığınmacılara onurlarını sarsmayacak şekilde ev sahipliği yapılmasında, eşit 
muameleye tabi tutulmalarında ve hangi ülkeye başvuruda bulunurlarsa 
bulunsunlar, durumlarının belirlenmiş standartlar çerçevesinde değerlendirilerek 
aynı sonuçlara ulaşılmasında eşit sorumlulukları olduğunu öngörür. Komisyon, 
böyle bir sistemi hayata geçirmek için Mayıs ve Temmuz 2016’da Üye Devletlere 
birtakım önerilerde bulunmuştur. Bu önerilerin en kapsamlısı olan ‘Eurodac’ 
isimli ortak biyometrik veri tabanı sistemini oluşturmak için AP ile müzakerelere 
başlamaya hazır olduğunu Aralık 2016’da bildirmiştir.

Sığınmacı (Asylum Seeker)
İlgili ulusal ya da uluslararası belgeler çerçevesinde bir ülkeye mülteci olarak 
kabul edilmek isteyen ve mültecilik statüsüne ilişkin yaptığı başvurunun 
sonucunu bekleyen kişidir. Başvurusunun kabul edilmemesi ve kendisine insani 
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veya diğer gerekçeler nedeniyle ülkede kalma izni verilmemesi durumunda bu 
kişi sınır dışı edilebilir. Ayrıca şartlar gerektirdiğinde söz konusu kişilerin kapalı 
alanlarda tutuklu kalması da mümkün olmaktadır.

Sınır (Border)
Bir devletin kara ülkesini ya da deniz alanlarını başka bir devletinkinden ayıran 
çizgidir.

Mavi Sınır (Blue Border)
Bir devletin kontrol noktaları arasındaki deniz sınırlarını tarif etmek için kullanılan 
terimdir.

Yeşil Sınır (Green Border)
Bir devletin kontrol noktaları arasındaki kara sınırlarını tarif etmek için kullanılan 
terimdir.

Sınır Dışı Etme (Expulsion)
Kanuna aykırı şekilde ikamet eden kişinin bir devletin topraklarından hükümet 
makamları tarafından çıkarılmasıdır. Bir ülkedeki varlığı ya da davranışları kamu 
yararına aykırı olduğu gerekçesiyle yabancı bir kişinin ya da topluluğun ülkesinde 
bulunduğu devlet tarafından ülkesel egemenliğine dayanarak o ülke sınırlarının 
dışına çıkarılması olarak da tanımlanabilir. Bu yetki, devletlerin kendilerini çeşitli 
tehlikelerden koruyabilmeleri amacıyla uluslararası hukuka göre de kabul edilmiş 
bir durumdur. Terim çoğu kez daha geniş bir anlamda kullanılmakta ve kişinin 
sürgün edilmesi, ülkeye girişinin yasaklanması, bir ceza kolonisine gönderilmesi 
gibi uygulamaları da içermektedir.  Bir ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışma, 
gidilen ülkede yasadışı işlere karışma ve ülkenin kanunlarına aykırı hareket 
etme, kamu güvenliği, kamu düzeni ve kamu sağlığı için tehdit oluşturma ve 
alınan vizenin amacı dışında faaliyet gösterme gibi birçok eylem sınır dışı edilme 
sebepleri arasında yer alır.

Sınırda Geri Çevirme (Repatriation)
Sığınmacının olası sığınma ülkesine girmesine o ülke tarafından izin verilmemesidir. 
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Sığınma ülkesi iki ülke arasında mevcut bir geri kabul anlaşmasının prosedürlerini 
dikkate alarak, yasadışı yollardan girmiş bir kişiyi geri çevrilme prosedürlerine 
maruz bırakabilir.

Sınır Güvenliği Teşkilatı (Border Security Organisation, SGT)
Türkiye’de önümüzdeki dönemde İçişleri Bakanlığı çatısı altında sınır 
muhafazasını, kontrolünü ve gözetimini etkin bir şekilde sağlamak amacıyla 
AB mevzuatı ve normları çerçevesinde silahlı olarak kurulması öngörülen ve 
kurulması akabinde sınır denetimini TSK’dan devralması beklenen kurumdur.

Sınır Yönetimi (Border Management)
İş adamlarının, turistlerin, göçmenlerin, vs. ülkeye izinli giriş-çıkışlarını 
kolaylaştırırken amacı yabancıların yasadışı yollarla girişini tespit etmek ve 
engellemektir. Özellikle son dönemlerde artan düzensiz göç nedeniyle sınır 
yönetimi daha çok önem kazanmıştır.
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Transit Ülke (Transit Country)
Yasal ya da yasadışı göç akınları için geçiş ülkesidir.

Transit Vize (Transit Visa)
Üçüncü bir hedef ülkeye geçmek için verilen, genellikle üç gün ya da daha az 
süreyle geçerli olan vize türüdür.

Triton Operasyonu (Operation Triton)
AB’nin dış sınırların güvenliğinden sorumlu ajansı Frontex tarafından yönetilen 
operasyondur. Söz konusu operasyon, Mare Nostrum’un devamı niteliğindedir ve 
İtalya karasularında sınır yönetimini ve kontrolünü takviye etmeyi amaçlamaktadır. 
Triton Operasyonu’nun aylık bütçesi 2,9 milyon avro tutarındadır. Buna ek 
olarak 2015 yılında, söz konusu operasyona 2015-2016 dönemi için toplam 
120 milyon avro tutarında bir bütçenin ayrıldığı kararlaştırılmıştır.
Bkz. Mare Nostrum

Türkiye-AB Ortak Eylem Planı (Turkey-EU Joint Action Plan)
29 Kasım 2015 tarihinde yapılan AB-Türkiye Zirvesi’nde, Türkiye’de geçici 
koruma altında bulunan Suriyeli mültecilerin ve Türkiye’deki ev sahibi toplulukların 
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 desteklenmesi ve AB’ye düzensiz göç akınının önlenmesi için işbirliğinin 
güçlendirilmesini amaçlayan Ortak Eylem Planı uygulamaya koyulmuştur. Mülteci 
krizine çözüm getirmek ve krizin getirdiği yükü paylaşmak amacıyla, karşılıklı 
görev ve sorumluluklara dayanan AB ile Türkiye’nin birlikte geliştirdiği Ortak 
Eylem Planı’nın uygulanması AB nezdinde bizzat Avrupa Komisyonu ve Yüksek 
Temsilci tarafından Türkiye nezdinde ise Türk Hükümetinin oluşturduğu Göç 
Çalışma Grubu tarafından izlenmektedir. Plan iki ana bölümden oluşmaktadır; 
birinci bölüm AB’nin Türkiye’deki Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların acil ihtiyaçlarının 
giderilmesine yönelik desteğinin geliştirilmesini kapsamaktadır. Bu çerçevede 
sığınmacıları Türkiye’den harekete zorlayan unsurların giderilmesiyle, onların orta 
ve uzun vadede Türkiye’de yaşam şartlarının iyileştirilmesi ilk bölümün temel 
prensiplerini oluşturmaktadır. Bu kapsamda AB, 3 milyar avroya varan maddi 
yardım yapacağını açıklamıştır. Ortak Eylem Planı’nın ikinci bölümü ise düzensiz 
göçle mücadelede Türkiye-AB işbirliğinin güçlendirmesini kapsamaktadır. İnsan 
kaçakçılarıyla mücadele ve yasadışı göçün azaltılması noktasında aktif işbirliği 
öngören plan çerçevesinde taraflar arası bilgi paylaşımı ve Frontex ile kapsamlı 
işbirliği de hedeflenmiştir.
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18 Mart 2016 Türkiye-AB Zirvesi Bildirisi (18 March 2016 Turkey-EU 
Statement)
18 Mart 2016 tarihinde dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, AB Konseyi 
üyeleri ile 29 Kasım 2015 zirvesinden sonra üçüncü kez bir araya gelmiştir. 
Zirvede, mülteci krizini çözümlemek için ortak eylem planı çerçevesinde 
atılan adımlar vurgulanmış ve Türkiye’de özellikle Suriyelilere çalışma imkânı 
sağlanması, Suriye ve diğer ülke vatandaşları için vize uygulaması getirilmesi, 
sahil güvenlik ve polis tarafından güvenlik ve sınır korumanın güçlendirilmesi, AB 
ile bilgi paylaşımının artırılması ve Türkiye Mülteci Aracı altında 3 milyar avronun 
kullandırılmasına başlanmasının önemine atıfta bulunulmuştur. Zirvede taraflar 9 
madde üzerinde uzlaşmıştır:

1- 20 Mart 2016 tarihinden başlayarak, Türkiye’den Yunanistan’a geçen tüm 
yeni düzensiz göçmenler Türkiye’ye iade edilecektir. Bu iade sürecinde, 
toplu sınır dışı etme gibi bir olayın yaşanmamasına dikkat edilecek ve 
mülteci hukukunun temel ilkelerinden “non-refoulement” (zulüm riski 
olan yere geri göndermeme ilkesi) ilkesine dikkat edilecektir. Bu kamu 
düzeninin tesis edilmesi için olağandışı ve geçici bir önlem olarak 
öngörülmektedir. Yunan adalarına ulaşan göçmenler kayıt altına alınacak 
ve iltica prosedürlerine uygun olarak muameleye tabi tutulacaklardır. 
Siyasi iltica talebinde bulunmayan veya başvurusu geçersiz bulunan 
göçmenler Türkiye’ye iade edilecektir. Düzensiz göçmenlerin iade 
maliyeti AB tarafından karşılanacak, Türk ve Yunan yetkililer işbirliği için 
ikili düzenlemeler üzerinde anlaşacaktır. Göçmenlerin Yunanistan’dan 
Türkiye’ye iade edilmesi, Türkiye’nin  mültecilerin haklarının korunacağı 
ve mültecilere uluslararası koruma sağlayacak “güvenli ülke” olarak 
kabulüne dayanmaktadır.

2- Türkiye’ye Yunan adalarından iade edilen her Suriyeli için, Türkiye’den 
bir Suriyeli AB’ye yerleştirilecektir. Türkiye’ye iadelerin başlaması ile 
birlikte başlayacak bu uygulama için; Avrupa Komisyonu, AB ajansları, 
Üye Devletler ve BMMYK’nin yer alacağı bir mekanizma oluşturulacaktır. 
Daha önce AB’ye düzensiz yollarla girmeyen veya girmeye çalışmamış 
olan göçmenlere öncelik verilecektir. AB Üye Devletlerinin 20 Temmuz 
Zirvesinde kararlaştırdığı Üye Devletler arasında paylaştırılan kotadan 
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kalan 18.000 kişilik yer bu şekilde doldurulacaktır. Daha fazla mültecinin 
AB’ye yerleştirilmesi söz konusu olur ise, benzer bir gönüllü kota sistemi 
uygulanacak ve 54.000’e kadar Suriyeli AB ülkelerinde yerleştirilebilecektir. 
Türkiye’ye iadelerin bu sayılara yaklaşması durumunda mekanizma 
gözden geçirilecek, eğer bu sayıyı aşarsa mekanizma durdurulacaktır. 
Bu durumda, Türkiye’ye iade edilecek ve bunun karşılığında AB’nin 
Türkiye’den kabul edeceği Suriyeli sayısı en fazla 72.000 olacaktır.

3- Türkiye, AB’ye düzensiz göç için oluşabilecek yeni kara ve deniz 
güzergâhlarını engellemek için gerekli önlemleri alacak ve bunun için 
komşu ülkelerle işbirliği yapacaktır.

4- Türkiye ve AB arasındaki düzensiz geçişler önemli ölçüde azaldığı zaman, 
Gönüllü İnsani Kabul Programı aktive edilecek ve AB Üye Devletleri 
gönüllü olarak bu programa katkıda bulunacaktır.

5- Vize serbestliği yol haritası Türk vatandaşları için vize zorunluluğunun 
en geç Haziran 2016 sonuna kadar kaldırılması hedefine yönelik olarak 
hızlandırılacaktır. Bunun koşulu Türkiye tarafından yol haritasında yer 
alan tüm kriterlerin tamamlanmasıdır. Türkiye bunun için gerekli adımları 
atacak ve Avrupa Komisyonu kriterlerin yerine getirilmesi ile ilgili bir 
değerlendirme yaparak Nisan sonuna kadar uygun bir teklifte bulunacak 
ve bu teklif doğrultusunda AP ve Konsey nihai kararı verecektir.

6- AB Türkiye ile işbirliği içinde, mülteciler için ayrılan 3 milyar avronun 
kullandırılmasını hızlandıracak ve Mart sonundan önce Türkiye’nin 
belirleyeceği geçici koruma altındaki kişiler için ek projeler için de fon 
sağlayacaktır. Mülteciler için özellikle sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer 
yaşam giderlerini içeren somut projelerin yer alacağı ilk liste iki tarafça 
1 hafta içinde oluşturulacaktır. Bu kaynakların tamamen kullanılma 
aşamasına gelindiğinde ve yukarıda yükümlülüklerin karşılanmasına bağlı 
olarak, AB 2018 sonuna kadar 3 milyar avro ek fon sağlayacaktır.

7- Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik devam eden 
çalışmalar memnuniyetle karşılanmaktadır.

8- AB ve Türkiye 29 Kasım 2015 Zirvesi’ndeki ortak bildiride belirtildiği 
gibi, katılım sürecinin yeniden canlandırılması konusundaki taahhütlerini 
yinelemişlerdir. 14 Aralık 2015’te açılan ekonomik ve parasal politika ile 
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ilgili 17’nci fasıldan sonra Hollanda Dönem Başkanlığı sırasında 33’üncü 
fasıl açılacaktır. Komisyon bununla ilgili bir teklifi Nisan ayında sunacaktır. 
Diğer fasılların açılması için hazırlık çalışmaları hızlandırılmış bir biçimde 
devam edecektir.

9- AB ve Üye Devletler, özellikle Türkiye sınırı yakınındaki belirli bölgeler 
olmak üzere, Suriye’deki insani koşulların geliştirilmesi için Türkiye ile 
birlikte çalışacaktır. Bu şekilde yerel halk ve mültecilerin daha güvenli 
bölgelerde yaşaması mümkün olacaktır. 
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 Uluslararası Göç Örgütü (International Organisation for Migration, IOM)
Merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunan, hükümetler arası bir kuruluş olan 
IOM, toplam 151 üye devletten oluşmaktadır. 1951 yılında Intergovernmental 
Committee for European Migration (ICEM) adıyla İkinci Dünya Savaşı’ndan 
etkilenerek göç eden insanlara yardım etmek amacıyla kurulan örgüt daha 
sonra isim değiştirerek bugünkü halini almıştır. Örgütün resmi dilleri İngilizce, 
Fransızca ve İspanyolca’dır. Genel Sekreterliğini 1 Ekim 2008’den bu yana 
ABD’li William Lacy Swing yapmaktadır. Gönüllü geri dönüşlere, iltica başvurusu 
reddedilenlerin kendi ülkesine veya üçüncü bir ülkeye yerleştirilmesine ve insan 
kaçakçılığı mağdurlarına yardım edilmesi gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. 
Türkiye, IOM çalışmalarına uzun süre gözlemci olarak katıldıktan sonra, 30 
Kasım 2004 tarihinde bu kuruluşa üye olmuştur. 

 

U
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V
Vatandaş (Citizen)
Bir devlete kanunlar çerçevesinde hukuki bağı olan kişidir.

Vatandaşlığa Alınma (Naturalisation)
Bir ülkedeki vatandaş olmayan kişinin o ülkenin vatandaşı olmasına ilişkin yasal 
düzenleme ve süreçtir.

Vatansız Kişi (Stateless Person)
Hiçbir devletin hukuku altında vatandaş olarak sayılmayan kişilere verilen isimdir. 
Vatansız kişiler vatandaşlığın getirdiği tüm haklardan ve devletin sağladığı 
diplomatik korumadan mahrum olan kişilerdir. Ünlü vatansız kişiler: Adolf Hitler 
(1925-1932), Albert Einstein (1896-1901), Anne Frank (1941-1945), Friedrich 
Nietzsche (1869-1900), Karl Marx (hayatı boyunca), Usame Bin Ladin (1994-
2011).

Vatansız Kişilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme  
(Convention relating to the Status of Stateless Persons, 1954)
Vatansız kişilerin tanımını belirleyen ve kanunen bir devlette ikamet eden vatansız 
bir kişinin hukuki statü kazanmasına dair çerçeveyi oluşturan sözleşmedir.
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Vize (Visa)
Devletlere giriş yapmak için geçerli olan kriterleri ortaya koyan ve o devletin 
kanunlarına göre belge sahibinin ülkeye kabul edilebilecek yabancılar sınıfına 
girdiğini gösteren onay belgesidir.

Vize Serbestliği Diyaloğu (Visa Liberalisation Dialogue)
Türk vatandaşlarına Schengen vizesi muafiyeti sağlanması amacıyla Türkiye ile 
AB arasında başlatılan diyalogdur. Bu çerçevede taraflar arasında, Vize Serbestisi 
Diyaloğu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması 16 Aralık 2013 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirilen bir törenle imzalanmıştır. Mart 2014’te AP, Haziran 
2014’te ise TBMM tarafından onaylanmıştır. Tören öncesinde, Türkiye-AB Vize 
Serbestisi Diyaloğu’nun ilk toplantısı Dışişleri Bakanı, AB Bakanı, İçişleri Bakanı 
ve İçişlerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Cecilia Malmström’ün katılımlarıyla 
gerçekleştirilmiştir. Vize Serbestisi Yol Haritası’nda yer alan yükümlülükler yerine 
getirildiğinde biyometrik pasaport sahibi tüm Türk vatandaşları Schengen 
ülkelerine üç aya kadar vizesiz seyahat edebilecektir. Komisyonun AP ve AB 
Konseyine tavsiye niteliği taşıyan ve 40 sayfadan oluşan Birinci Değerlendirme 
Raporu, ‘Belge Güvenliği’, ‘Göç Yönetimi’, ‘Kamu Düzeni ve Güvenliği’, ‘Temel 
Haklar’ ile ‘Geri Kabul’ başlıklarını taşıyan 5 ayrı bloktan oluşmaktadır. Söz 
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konusu bloklarda Türkiye’nin karşılaması gereken 72 kriter bulunmaktadır. Ocak 
2017 itibariyle Türkiye 72 kriterin 67’sini tamamlamıştır.
Bkz. Vize Yol Haritası

Vize Yol Haritası (Roadmap towards a Visa-Free Regime)
AB’nin vize serbestisi tanımak üzere koşulluluk ilkesi çerçevesinde ilgili ülke 
ile başlattığı görüşmelere temel teşkil eden belgedir. Yol haritalarında, seyahat 
belgelerinin güvenliği, göç ve sınır yönetimi, kamu düzeni ve güvenliği ile temel 
haklar gibi alanlarda AB müktesebatına uyum ve etkili uygulamayı içeren koşullar 
yer almaktadır. 
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 Yer Değiştirme (Relocation)
Bir devletin yetkisi alanında bulunan kişi ya da grupların, bir devlet politikasının 
parçası olarak kendi düzenli ikametlerinden uzaklaştırılmaları ve gönüllü 
olmadıkları şekilde transfer edilmeleridir.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
(Foreigners and International Protection Law)
6458 Sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” 11 Nisan 2013 tarihli 
ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanunla Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetkiler ve teşkilatlanmasını belirleyen hükümler 
de yürürlüğe girmiştir. Kanunun bunun yanında yabancılarla ilgili iş ve işlemleri, 
sınırlarda, sınır kapılarında ya da Türkiye içinde yabancıların münferit koruma 
talepleri üzerine sağlanacak uluslararası korumayı, ayrılmaya zorlandıkları 
ülkeye geri dönemeyen ve kitlesel olarak Türkiye’ye gelen yabancılara acil 
olarak sağlanacak geçici korumayı düzenlemektedir.

Y



 

Zorla Yerinden Edilme (Forced Displacement)
Genellikle silahlı çatışma veya doğal afetler sebebiyle, bir kişinin evinden ya 
da ülkesinden, rızası olmadan çıkarılmasıdır. Her yıl düzenli olarak yayımlanan 
BMMYK’nın Küresel Eğilimler Raporu’na göre 2015 yılı sonu itibarıyla zorla 
yerinden edilenlerin sayısı ilk kez 60 milyon eşiğini aşmış ve 65,3 milyona 
ulaşmıştır. Dünya nüfusunun 7,349 milyar olduğu göz önünde bulunduruldu-
ğunda bu dünyadaki her 113 kişinden 1’inin ya sığınmacı ya da ülkeleri içinde 
yerinden edilmiş durumda veya mülteci olduğu anlamına gelmektedir. 

54

Z



55

 

Council of Europe 2002 Creation of a Chater of Intent on Clandestine Migrati-
on, Report of the Rapporteur of the Committee on Migration, Refugees and 
Demography at http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc02/
EDOC9522.htm

Aleinikoff, T.A , Chetail, V. (Ed.) 1985 Encyclopedia of Public International Law, 
Instalment 8, Elsevier Science Publisher, B.V. Amsterdam

 2003 Migration and International Legal Norms, T.M.C. Asser Press, The Hague 
 Bernhardt, R. (Ed.)
Council of Europe 2002 Creation of a Charter of Intent on Clandestine Migrati-

on, Report of the Rapporteur of the Committee on Migration, Refugees and 
Demography at http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc02/
EDOC9522.htm

Council of Europe 2002 Proposal for a Return Action Programme, Annex 1: 
Indicative Definitions, Brussels at http://register.consilium.eu.int/pdf/en/
st14/14673en2.pdf. 

European Commission, Justice and Home Affairs Glossary at http://www.euro-
pa.eu/comm/justice_home/glossary/glossary-welcome_en.htm

Kaynakça



56

 

Charter of the United Nations, 1945 (entry into force 24 October 1945)
Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 1946 (entry
 into force 17 September 1946) [1 U.N.T.S. 15]
Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws,
 1930 (entry into force 1 July 1937)
Convention Relating to the Status of Stateless Persons, 1954 (entry into force 6
 June 1960) [360 U.N.T.S. 117] Supplementary Convention on the Abolition
 of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery,
 1956 (entry into force 30 April, 1957) [226 U.N.T.S. 3]
Convention Relating to the Status of Refugees, 1951 (entry into force 22 April
 1954) [189 U.N.T.S.137]
Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its an-

nex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, The
 Hague, 1907 (entry into force 26 January 1910) [187 Consol. T.S. 227]
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
 Freedoms, 1950 (entry into force 3 September 1953) [213 U.N.T.S. 222]
European Social Charter, 1961 (entry into force 26 February 1965) [529 U.N.T.S.
 89]
Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of
 War, 1949 (entry into force 21 October1950) [75 U.N.T.S. 287]
ILO Convention No.C29 Concerning Forced Labour, 1930 (entry into force 1
 May 1932; abolished by Convention No.C105, 1957)
Montevideo Convention on Rights and Duties of States, 1933 (entry into force
 26 December 1934)
Universal Declaration of Human Rights, 1948 [G.A. res. 217A (III)]

Belge Kaynakları



19 65

İKV KURUCU VE MÜTEVELLİ KURUMLARI



19 65

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI
Yayın No: 290 1965

2017

TÜRKİYE-AB 
MÜLTECİ SÖZLÜĞÜ

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
Esentepe Mahallesi, Harman Sokak, TOBB Plaza, No:10, Kat:7-8, Levent, 34394, İstanbul
Tel: 0212 270 93 00, Fax: 0212 270 30 22, E-posta: ikv@ikv.org.tr
 
Brüksel Temsilciliği:
Avenue de l’Yser 5-6 1040 Brüksel / Belçika
Tel: + 32 2 646 40 40, Fax:+ 32 2 646 95 38, E-posta: ikvnet@skynet.be    

www.ikv.org.tr  

19 65

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI
Yayın No: 290

1965
2017


