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2016’da Mülteci Krizi 

Bu yıl her zamankinden daha fazla mültecinin göç ettiği ve daha önce hiç olmadığı kadar insan 

denizde öldüğü görüldü. Bu değerlendirmede 2016 yılının önemli kilometre taşlarına ve önemli 

politika değişimlerine yer verilmektedir. 

Avrupa'ya akan mülteci ve göçmenlerin sayısı 2016'da keskin bir şekilde düştü. Fakat bu 

durum, dünyadaki mülteci krizlerinin sona erdiği anlamına gelmemekte sadece Avrupa görüş 

hattından uzaklaştığı anlamına gelmektedir. Denizde ölen mültecilerin sayısı rekor düzeylere 

ulaşırken, yerinden edilmiş kişilerin sayısı da yeni bir rekor kırdı. 

Mevcut mülteci krizinin ölçeği, BM'den her kesimin mültecilerin daha iyi korunması ve bakımı 

için yeniden düşünme ihtiyacını açıkça ortaya koymaktadır. Yardım toplulukları, özel sektör ve 

BM’ye üye ülkeler bunun nasıl yapılacağı hakkında konuşmaya başlamak için bu yıl önemli 

zirveler düzenlediler. Yine de ülkeler kapatılan sınırlar, göçü engelleme ve sınırlandırılmış 

yerleştirme gibi bilinen bir politika gündemini yürürlüğe koydu. 

Burada 2016’da mültecilerle ilgili en önemli gelişmeler gözden geçirilmektedir. 

Şubat  

Kanada, Dört Ayda 25.000 Suriyeli Yerleştirdi 

Kanada, Kasım 2015'te yeni seçilen Başbakan Justin Trudeau'nun vaadi üzerine 25.000 Suriyeli 

mülteciyi ülkeye getirme hedefine ulaştı. Trudeau, mültecilere karşı daha sıcak bir yaklaşım 

sergileneceği sözünü vererek iktidara geldi ve baştaki vaadi olan 25.000 mülteci getirme sözünü 

sene bitmeden iki ay önce yerine getirdi. Trudeau sayesinde 2016 yılı sonunda yaklaşık 39,000 

Suriyeli mülteci Kanada'ya geldi; bunların yaklaşık üçte biri Kanada vatandaşlarına mültecilere 

sponsorluk imkânı tanıyan bir Kanada programı kapsamında destekleniyor. Bu model şimdi 

ABD ve İngiltere dahil dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için bir örnek olarak düşünülüyor. 

Mart 

AB-Türkiye Anlaşması 

Türkiye ile AB arasında Yunanistan'a yelken açan göçmen ve mülteci sayısını azaltmaya dönük 

bir anlaşma yürürlüğe girdi. Anlaşmada, Yunanistan'a gelen Suriyelilerin Türkiye'ye geri 



gönderileceği ve karşılığında ise AB Devletleri tarafından Türkiye'de yaşayan bir Suriyeli 

mültecinin kabul edileceği "bir-içeri, bir-dışarı" sistemi öngörülüyordu. Pratikte, anlaşmanın bu 

kısmı neredeyse hiç uygulanmamış, 95 Suriyelinin de aralarında bulunduğu 1.187 göçmen 

Aralık ayı başında Türkiye'ye geri döndü. Bununla birlikte, Türkiye’nin, kıyı uygulamalarını 

hızlandırmasına bağlı olarak, Yunanistan'a gelen mülteci gemilerinin sayısı anlaşmayı takiben 

hızla düştü. Bunun karşılığı olarak AB, Türkiye'deki mültecilere yardım ve vizesiz seyahat ile 

AB’ye üyelik sözü verdi. Son iki söz, Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’nin uyguladığı 

sıkı önlemleri müteakiben askıya alındı ve 2016 yılı ilerledikçe Türk liderler defalarca 

anlaşmayı iptal etme tehdidinde bulundu. 

Balkan Rotasının Kapanışı 

Brüksel'de AB-Türkiye anlaşmasına varıldığında, bir yıl önce on binlerce göçmenin geçtiği 

"Balkan rotası" ndaki ülkeler sınırlarını kapatarak Kuzey Avrupa'ya giden yolu mühürledi. Sınır 

kapanmaları yaklaşık 60.000 göçmen ve mülteciyi Yunanistan'a çakılı bıraktı. Bu durum ayrıca, 

Balkan yolculuğunu yapmaya devam eden göçmenleri sınır dışı edilme döngüsüne hapsetti. 

Nisan 

Yılın En Ölümcül Akdeniz Gemi Kazası 

Akdeniz’de 2016’nın en ölümcül olarak bilinen gemi kazasında 500 kadar insan yaşamını 

yitirdi. Bunların arasında 190 Somalili, 150 Etiyopyalı, 80 Mısırlı ve 85 civarında başka 

milletlerden kişilerin olduğu tahmin edilmekteydi. Aralık ayında düzenlenen bir Reuters ve 

BBC soruşturması, kaçakçıların yolcuları daha büyük bir gemiye nakletmeye zorladıktan sonra 

botun alabora olduğunu ve mülteciler boğulurken onları terk ettiklerini, kimsenin onların 

ölümünden sorumlu tutulmadığını ortaya koydu. 

Papua Yeni Gine, Avustralya-Run Kampının Kapanmasını İstedi 

Papua Yeni Gine (PNG) Yüksek Mahkemesi Avustralya’nın, Manus Adası'ndaki kıyı ötesi 

kampında PNG anayasasındaki insan haklarının korunmasıyla ilgili hükümlerin ihlal ettiği 

anlaşıldıktan sonra Avustralya'ya kendi topraklarındaki mülteci ve göçmenleri gözaltına 

almamasını belirtti. Avustralya kampı kapatmayı kabul etti ancak PNG’nin yaklaşık olarak 



belirtilen 850 sakinini Avustralya'ya kabul etmeyi reddetti. Avustralya'nın; Manus ve Nauru 

Adası'nda tutulan bazı mültecileri ABD'nin almasına dönük bir anlaşma yapıldığını duyurduğu 

Kasım ayına kadar pek bir gelişme kaydedilmedi. Anlaşmanın detayları henüz net değil; Donald 

Trump başkanlığında karşılık bulup bulmayacağı da kesin değil. 

Mayıs 

Kenya, Dünyanın En Büyük Mülteci Kampının Kapandığını Duyurdu 

Kenya hükümeti Kasım ayına kadar, çoğunluğunu Somalili mültecilerin oluşturduğu yaklaşık 

300.000 mülteciyi barındıran Dadaab mülteci kampları kompleksini kapatacağını açıkladı. Bu, 

Kenya'nın ilk tehdidi değildi. Fakat Kenya Mülteci İşleri Dairesi'nin lağvedilmesiyle aynı 

zamana rastlaması bu tehdidin ciddiyetini arttırmıştır. Kenya, daha sonra süreyi Haziran 

2017’ye kadar uzattı ancak yetkililerin tehdit ve tacizleri erzak istihkakının kısılması ile 

birleşince, Binlerce kişi Somali’ye dönmek üzere yalnız, yoksul ve güvensizlikle karşı karşıya 

kalarak Dadaab'ı terk etmeye zorlandı. 

Dünya İnsani Zirvesi 

İnsani yardım reformlarını görüşmek üzere yüzlerce insani yardım görevlisi, ulusal lider ve sivil 

toplum temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi. Zirve, insani krizlere tepki olarak daha etkin, 

işbirlikçi ve yenilikçi bir şekilde çalışmak için çeşitli taahhütlere kapı araladı. Fakat zirvede, 

insani sektörün karşılaştığı ağır sorunların gerçek nedenini ortaya koyamamak suretiyle bunun 

sadece gerçek sorunları gizlediği uyarısında bulunarak toplantıdan çekilen Sınır Tanımayan 

Doktorlar (Medecins Sans Frontieres) ve daha başka eleştirmenler de vardı.  

Haziran 

AB Göçmen Anlaşması İçin Yardım Sundu 

AB, Avrupa’ya göçü azaltmak için Afrika uluslarıyla ilişki içindeki AB için bir model olan Göç 

Ortaklığı Çerçevesini başlattı. Anlaşma, göçü frenleme karşılığında ülkelere yardım ve teknik 

destek sunuyor. İlk anlaşmalar Nijer, Nijerya, Senegal, Mali ve Etiyopya ile yapıldı. Bu politika 

baskıcı rejimler tarafından sınır denetimlerinin güçlendirilmesi konusunda endişe duyan insan 



hakları aktivistlerinin yanı sıra yardımların, göç seviyesini azaltmak yerine tahrik edeceği 

iddiasında bulunan ekonomistlerin eleştirilerine hedef olmuş durumda. 

Yerinden Edilen İnsan Sayısı Her Zamankinden Daha Çok 

BM mülteci kuruluşunun Global Trends raporu, dünya çapında 65.3 milyon kişinin cebren 

yerinden edildiğini göstermiştir. Daha önce kaydedilenlerden daha fazla olan bu sayının 21.3 

milyonu mültecilerden ve 40.8 milyonu kendi ülkelerinde yerinden edilmiş insanlardan 

oluşmaktadır. 

Pakistan’dan Afgan Göçü 

Çatışma yıllarında komşu Pakistan'a sığınan Afganlar, rekor sayılarda evlerine dönmeye 

başladı. Afganlar polis tacizinin hızlandığını bildirirken onların ülkeyi terk etme tarihlerini 

defalarca belirleyen Pakistan sınır denetimlerini katılaştırdı. Aynı ayda, BM göç örgütü, yurda 

dönüş olarak verilen hibeyi Afganların geri dönmesi için ikiye katladı. Aralık ayına kadar 

380.000'den fazla kayıtlı Afgan mülteci ve yaklaşık 240.000 kayıt dışı Afgan, Pakistan'dan geri 

döndüler. 

Eylül 

New York Mülteci Zirvesi  

BM Genel Kurulu için New York'ta toplanan ülkeler, mülteci ve göçmenler konusundaki ilk 

BM zirvesi için bir araya geldi. 193 BM üyesi devlet New York Deklarasyonu'nu kabul etti. 

Buna bağlı olarak yerinden edilmiş kişileri korumak için mülteci ve göç konusunda iki yıllık 

bir zaman çizelgesi dahilinde iki küresel sözleşme vaat edildi. ABD Başkanı Barack Obama 

Mültecilere Yönelik Liderler Zirvesi toplantısına ev sahipliği yaptı. Ayrı bir şekilde düzenlenen 

bu toplantının amacı mültecileri daha iyi korumak için daha fazla yardım ve politika değişimine 

dönük gönüllü vaatlerin ortaya konulmasıydı. 

 

 



Uluslararası Göç Örgütü (IOM) BM’ye Katıldı 

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Haziran ayında oy kullandıktan sonra Birleşmiş Milletler 

Genel Kuruluna BM'nin resmi göç kuruluşu olarak katıldı. IOM başkanı William Swing, bunun 

göçmenlere küresel görüşmelerde daha büyük bir ses vereceğini umduğunu belirtti. 

Ekim 

Calais Orman Kampı Yıkıldı 

Fransa, Calais limanındaki "Orman" olarak bilinen kayıt dışı bir mülteci yerleşimini boşalttı ve 

yıktı. Burası yaklaşık 2.000 kimsesiz çocuk da dahil olmak üzere İngiltere'ye ulaşmayı umut 

eden 6.000 ila 8.000 kişiyi barındırmaktaydı. Bunların çoğu, Fransa çevresindeki kabul 

merkezlerine taşındı; bazı çocuklar ise İngiltere'de akrabalarıyla bir araya geldi. 

Macaristan Referandumu 

Ülkenin sağ kanat başbakanı Viktor Orban öncülüğündeki referandum sonucunda Macaristan, 

mültecileri yeniden yerleştirmeye yönelik Avrupa Birliği kotalarını reddetme yönünde oy 

kullandı. Katılım oranının yüzde 50'nin altında olmasından dolayı sonuç geçersiz sayılırken 

Orban, göçmenlerin ülkeye yerleşmesini yasaklamak için anayasa değişikliği için bir plan 

sundu. Değişiklik Kasım ayında Macar milletvekilleri tarafından reddedildi, ancak siyasi 

gündemde kaldı. 

Akdeniz'in En Ölümcül Yılı 

Akdeniz'in ölü sayısı bir önceki rekoru aştı ve Ekim ayı sonlarında en az 3.800 kişi denizde 

kaybolmuştu. 2015 yılında rapor edilen ölüm sayısı 3.771 iken 2016 yılının sonunda bu sayı 

5,000 kişi olarak rekor seviyelere ulaştı. Akdeniz'i aşarak Yunanistan'a geçen insan sayısı 

2016'da keskin bir düşüş gösterirken, Kuzey Afrika'dan İtalya'ya ulaşan mülteci ve göçmen 

sayısı 2015'te 153.000'den bu yıl 180.000'e yükseldi. 

 

 

 

Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi  

Kaynak: https://www.newsdeeply.com/refugees/articles/2016/12/29/year-in-review-the-refugee-crisis-in-2016 


