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A NEW ERA IN EU-TURKEY RELATIONS 
 
Turkey was declared a candidate for European Union membership in 1999, with the EU’s 
Helsinki decision. This decision was followed by governments passing political reform 
packages on civil–military relations, minority rights and freedom of speech and association to 
meet the criteria set by the EU to start accession negotiations, which officially began on 3 
October 2005. However, since 2006 there has been a decline in EU–Turkey relations. At that 
time, French President Sarkozy and German Chancellor Angela Merkel suggested that Turkey 
should be granted ‘privileged partnership’ rather than full EU membership. These statements 
opposing Turkey’s full membership led to a loss of credibility amongst Turks in the EU 
accession process. Furthermore, many chapters in the negotiations were suspended due to 
Turkey’s refusal to open its ports to Southern Cyprus. It was decided that until Turkey opens 
its ports to Southern Cyprus, no chapter will be provisionally closed. The most recent chapter 
that was opened for negotiations in December 2015 was Chapter 17 on Economic and 
Monetary Policy. The post-2006 period characterized by lower EU membership credibility, 
lack of Turkish political reforms, and increasing Euro-pessimism has been called ‘de-
Europeanization’ by some. Although “Positive Agenda” was kicked off in 2012 to maintain 
an open dialogue between the EU and Turkey in the chapters that are suspended for an 
unknown period, this process was separate from the formal accession talks and therefore 
lacked the power to keep the EU and Turkey moving toward Turkey’s membership.  
 
Following the 2015 migrant and refugee crisis, EU-Turkey relations has entered a new period, 
primarily framed by the urgent need for strengthened cooperation on migration and asylum 
issues. As the bottleneck of the Eastern Mediterranean route taken by irregular migrants and 
asylum-seekers trying to reach Europe, Turkey currently hosts more refugees than in any 
other country worldwide. With the intensification of violence and conflict in Syria and Iraq, 
massive numbers of civilians are fleeing conflict zones to seek shelter in European countries. 
Most of these migrants make their way by transiting through Turkey. According to 
International Organization for Migration (IOM), more than a million migrants and refugees 
crossed into Europe in 2015 alone. In addition to Syrians who constitute the majority of this 
number, thousands of Afghans, Iraqis, Pakistanis, and Eritreans join this mass flow due to the 
ongoing violence, abuse, and poverty at home. Thus, the mixed flows include not only people 
in need of international protection but irregular migrants searching for better economic 
opportunities as well.  



 
Table 1. Irregular migrants and refugees arrived in Europe in 2015 
Countries Sea Land Total 
Greece 816,712 4,256 821,008 
Bulgaria - 29,959 29.959 
Italy 150,317 - 150,317 
Spain 3,845 - 3,845 
Malta 106 - 106 
Cyprus 269 - 269 
Source: IOM, 2015 
 
Accordingly, cooperation in migration management has become critical for Turkey’s stalled 
EU accession process, which has developed in a new context where “membership 
conditionality” has apparently been replaced by “migration pragmaticality”. The EU-Turkey 
deal agreed on March 18th put the issues of border management, visa liberalisation, EU-
Turkey readmission agreement, terrorism, and the accession negotiations as a “package” that 
have all become explicitly linked with and conditional to each other. Although the deal is 
addressed by some scholars as a “strategic development” which may foster an opportunity to 
revitalize stagnated EU-Turkey relations, actuality it exposes fundamental fatal flaws, 
disregards EU and international law and may reveal negative repercussions in near future. The 
deal which might have paved a way for effective cooperation dialogue between Turkey and 
the EU, with its current controversial content damages the EU’s credibility and leverage in its 
relations with Turkey, and also betrays humanitarian values. Rather than formulating an 
effective humanitarian protection and burden-sharing mechanism, the EU seems to be intent 
on keeping desperate refugees and migrants out of Europe and pushing them back to their 
home countries where violence and poverty are still rampant.  Thus, whereas the number of 
refugees arriving in Greece has reportedly sharply decreased as a somewhat sinister yet 
practical (for the EU) short-term outcome of the deal, crucial concerns remain about 
collective expulsions, forced returns, human rights violations, and deportations. Nevertheless, 
tens of thousands of migrants are now stuck in Greece and the migration flows have indeed 
been diverted to potentially more dangerous routes, such as from North Africa to Italy. 
Beyond the EU-Turkey deal, the closure of border between Turkey and Syria, decrease in the 
number people as mass flows from Syria to Turkey (relative to summer of 2015) are crucial 
factors to understand the decreasing number of crossings from Turkey to the Greek islands. 
Consequently, the EU’s increasingly securitized immigration policy and lack of an effective 
international burden-sharing mechanism have left Turkey to deal with the increasing number 
of immigrants stranded in its territories, while also increasing the risk that it might become a 
“migration hub” or “buffer zone”.  
 
Figure 1. Number of Registered Syrians 



 
Source: UNHCR, May 2016 
 
In this new context, EU-Turkey relations has become dominated by conditional cooperation 
on migration and asylum polices on a “realpolitik” basis, rather than an accordance to values. 
By putting aside the “membership criteria” the deal presented as conditional to open chapters 
in Turkey’s EU accession talks, which have been suspended due to Cyprus issue. Thus, 
contrary to what is expected, the EU-Turkey migration deal – which may be revoked in the 
near future – did not help to re-vivify EU-Turkey relations but has rather jeopardized and has 
made future mutual relations less plausible. Within this context, the future of EU-Turkey 
relations requires an urgent cooperation approach based on solidarity, responsibility sharing 
and humanitarian values rather than making humanitarian issues conditional or using them as 
a tool for political concessions and accession process.    
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AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR DÖNEM 
 
Avrupa Birliği (AB)’nin 1999 Helsinki kararıyla AB üyeliğine aday ilan edilen Türkiye, bu 
kararın sonrasında  tam üyelik müzakerelerine başlayabilmek için sivil-asker ilişkileri, azınlık 
hakları, ifade ve toplanma özgürlüğü gibi konularda hukuki düzenlemeler yapmıştır. 
Müzakereler, 3 Ekim 2005’te başlamış ancak, 2006 sonrasındaki dönem AB-Türkiye 
ilişkilerinin ivme kaybettiği bir dönem olmuştur. Fransız Başkanı Sarkozy ve Alman 
Şansölyesi Merkel’in Türkiye’nin AB üyeliğine karşı tutumları ve Türkiye’ye tam üyelik 
yerine “imtiyazlı ortaklık” verilmesini teklif etmeleri, AB üyelik sürecinin Türkiye’de 
güvenilirliğini kaybetmesine yol açmıştır. Ayrıca Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a limanlarını 
açmayı kabul etmemesi nedeniyle müzakerelerde birçok fasıl dondurulmuş ve Türkiye 
limanlarını açana kadar hiçbir faslın geçici olarak kapanmamasına karar verilmiştir. 
Müzakerelerde son açılan fasıl, Aralık 2015’te Ekonomik ve Parasal politika faslı olmuştur. 
2006 sonrası dönem AB üyelik perspektifinin güvenilirliğini kaybettiği, Türkiye’de AB 
üyeliği için yapılan siyasi reformların yokluğu ve artan Avro-kuşkuculuk nedeniyle bazıları 
tarafından Avrupa-dışılaşma olarak nitelenmiştir. 2012’de dondurulmuş fasıllarda AB-
Türkiye arasındaki diyaloğu sürdürmek için “Pozitif Gündem” başlatılmışsa da, bu süreç 
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resmi müzakerelerin dışında olduğu için AB ve Türkiye’yi Türkiye’nin adaylığı yönünde 
ilerletme kapasitesine sahip olamamıştır. 
 
2015’te sayıların artması ile krize dönüşen göçmen ve mülteci akını sonrası, göç ve iltica 
politikaları alanında ihtiyaç duyulan ivedi işbirliği kapsamında, AB-Türkiye ilişkileri yeni bir 
döneme girmiştir. Avrupa’ya ulaşmak isteyen sığınmacı ve düzensiz göçmenlerin kullandığı 
“Doğu Akdeniz” göç rotası/yolu üzerinde yer alan Türkiye, şu anda dünyada en fazla 
mülteciyi barındıran ülkedir. Suriye ve Irak’ta şiddet ve karışıklığın artmasıyla insani kriz 
büyümekte ve halklar kitleler şeklinde Avrupa’ya akın etmektedir. Sığınmacı ve göçmenlerin 
büyük kısmı Türkiye üzerinden transit geçerek Avrupa’ya ulaşmayı hedeflemektedir. 
Uluslararası Göç Örgütü’nün verilerine göre, sadece 2015’te, Avrupa’ya gelen göçmen ve 
mülteci sayısı 1 milyon kişinin üzerindedir. Bu sayının büyük bir kısmını Suriyeliler 
oluştururken, Afgan, Irak, Pakistan ve Eritre uyruklu binlerce kişi de ülkelerinde yaşanan 
savaş, şiddet ve açlık nedeniyle göç etmektedirler. Dolayısı ile bu sayının içerisinde 
uluslararası korumaya ihtiyacı olan mültecilerin yanı sıra, daha iyi ekonomik koşullarda 
yaşayabilmek için göç eden “düzensiz göçmenler” de bulunmaktadır.  
 
Tablo 1. 2015’te Avrupa’ya gelen düzensiz göçmen ve mülteci sayıları  
Ülkeler Deniz yolu Kara yolu  Toplam 
Yunanistan 816,712 4,256 821,008 
Bulgaristan - 29,959 29.959 
İtalya 150,317 - 150,317 
İspanya 3,845 - 3,845 
Malta 106 - 106 
Kıbrıs 269 - 269 
Kaynak: Uluslararası Göç Örgütü, 2015 
 
Bu kapsamda, göç yönetimi alanında işbirliği kritik önem kazanmış, son yıllarda durağanlaşan 
AB-Türkiye ilişkileri, “üyelik koşulluluğu”nun yerini “göç faydacılığı/pragmatizmi”nin aldığı 
yeni bir döneme girmiştir. 18 Mart 2016’da üzerinde uzlaşmaya varılan “AB-Türkiye 
İşbirliği” mutabakatı sınır yönetimi, vize serbestisi, geri kabul anlaşması, terör, ve üyelik 
müzakereleri gibi birçok konuyu birbiri ile koşullandırarak tek bir paket şeklinde gündeme 
getirmiştir. Bu mutabakat, kimi çevrelerce AB-Türkiye ilişkilenin yeniden canlanması 
yönünde “stratejik bir gelişme” olarak değerlendirilse de, özünde uluslararası ve AB hukunun 
ihlal eden ve uzun dönemde olumsuz sonuçlara neden olabilecek bir uygulamadır. Türkiye ve 
Avrupa Birliği arasında etkin bir işbirliği yolunu açabilecekken, insani değerleri kısmen göz 
ardı eden içeriğiyle bu mutabakat, AB’nin Türkiye üzerindeki etki ve güvenirliliğine de zarar 
vermektedir. AB’nin, etkin bir insani koruma ve “külfet paylaşımı” sistemi geliştirmek yerine, 
kriz yönetimini Türkiye’ye öteleyen, göçmen ve mültecilerin Avrupa’ya erişimini 
engelleyerek onları şiddetin ve açlığın devam etmekte olduğu ülkelerine geri göndermeyi 
öngören bir yaklaşım izlediği gözlemlenmektedir. Dolayısı ile, Türkiye’den Yunan adalarına 
geçen düzensiz göçmen ve mülteci sayılarındaki azalma, her ne kadar AB-Türkiye işbirliği 
mutabakatının kısa-dönemdeki en somut, pragmatik sonucu olarak gösterilse de, toplu sınır 
dışılar, zorla geri gönderme, sığınma hakkına ilişkin uygulamalar, insan hakları ihlalleri gibi 



konulara yönelik ciddi endişeler bulunmaktadır. On binlerce göçmen Yunanistan’da sıkışmış 
durumda iken, Ege Denizi’nden geçenlerin sayıları azalmış gibi görünse de aslında göç rotası 
Kuzey Afrika-İtalya güzergahı gibi daha tehlikeli yollara doğru da yönelmektedir. AB-
Türkiye mutabakatından öte, sayıların düşmesinde Türkiye-Suriye sınırının bir süredir kapalı 
olduğu ve Suriye’den Türkiye’ye şu sıralar 2015 yaz döneminde olduğu kadar toplu bir göç 
akını olmadığının da göz ardı edilmemesi gerekir.  Sonuç olarak, Avrupa’nın güvenlik 
ekseninde gelişen göç politikasını komşu ülkelere ötelemesi ve etkin bir “uluslararası külfet 
paylaşım sistemi”nin olmayışı, Türkiye’yi sınırları içerisinde sıkışmış göçmenlerle baş başa 
bırakmaktadır. Bu durum ayrıca Türkiye’nin, Avrupa’nın istenmeyen göçmenleri için bir 
“tampon bölge” olma riskini arttırmaktadır. 
 
Figür 1. Kayıtlı Suriyeli Mülteci Sayıları 
 

 
Kaynak: BMMYK, Mayıs 2016 
 
Bu gelişmeler ışığında, AB-Türkiye ilişkilerinin uluslararası norm ve değerlerden daha çok 
“reel politik” ekseninde, göç ve iltica politikaları alanında işbirliği koşulluluğuna dayalı bir 
çerçevede geliştiği görülmektedir. Kıbrıs sorunu nedeniyle askıya alınan tam üyelik 
müzakerelerinin, göç krizi yönetiminde işbirliği karşılığında yeniden başlatabileceği 
yönündeki yaklaşım da bu durumun bir göstergesidir. Dolayısı ile, yakın zamanda hükümsüz 
kılınma olasılığı da bulunan AB-Türkiye işbirliği mutabakatı, AB-Türkiye ilişkilerinin 
geleceğini daha güvensiz kılmaktadır. Bu bağlamda, insani konuların siyasi imtiyazlar ve 
üyelik süreci için bir araç veya koşulsallık unsuru olarak kullanılmadığı, ancak insani 
değerler, ortak sorumluluk paylaşımı ve dayanışma temelinde geliştirilecek AB-Türkiye 
işbirliğine ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır.  
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