
TÜRKİYE-AB GERİ KABUL ANLAŞMASI’NIN 5N 1K’SI 

Türkiye ile AB arasında 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan ve müzakereleri 10 yıldan fazla süren Türkiye-AB Geri 

Kabul Anlaşması, 25 Haziran 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile onaylandı. Yasadışı 

yollarla Türkiye üzerinden AB üye ülke topraklarına giren mültecilerin, en az 3 yıl sonra Türkiye’ye iadesini 

öngören Anlaşma ile birlikte Türkiye, Aralık 2013 tarihinde AB ile başlatılan Türk vatandaşlarına yönelik vize 

serbestliği diyaloğunda da önemli bir adım atmış oldu.  

TBMM tarafından onaylanan Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’na ilişkin kamuoyunda var olan endişe ve korkular 

ise, çoğu zaman tartışmanın çok farklı boyutlarda seyretmesine neden oldu. Bu çerçevede, Türk vatandaşlarına 

yönelik vize serbestliği diyaloğunun önemli bir bileşeni olan geri kabul anlaşmasının imzalanıp, onaylanması 

kamuoyunda “geri kabule karşılık vize serbestliği” şeklinde yorumlandı. Aslında AB, 2000’li yılların başından bu 

yana başta Batı Balkan ülkeleri olmak üzere, adalet, içişleri ve güvenlik alanlarında komşu coğrafyalarda 

yürüttüğü müzakere sürecinin bir benzerini de, aday ülke Türkiye için yürütüyor. Aralık 2013 tarihinde resmiyet 

kazanan Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestliği yol haritasının içeriği, bunun en önemli kanıtı. Çünkü yol 

haritasında yer verilen kriterlerin birçoğu, Türkiye’nin AB ile işleyen bir geri kabul mekanizmasının kurulmasını 

ön görüyor. 

Hiç şüphesiz geri kabul anlaşmasının bu denli tartışılmasının sebebi, süreç sonunda Türk vatandaşları için vizesiz 

Avrupa yolcuğuna noktayı koyacak adımın, başka bir deyişle Türk vatandaşlarının vizesiz şekilde Schengen üyesi 

AB üye ülkelerine girme fırsatı tanıyacak düzenlemenin, onaylanan geri kabul anlaşmasının doğru ve etkin 

işleyişine bağlı bulunması. Olumlu olan, 1980’li yıllardan bu yana, Schengen üyesi AB üye ülkelerine ticari, 

turistik, eğitim-öğretim veya ailevi sebeplerle seyahat etmek isteyen tüm Türk vatandaşları için, bir kâbus haline 

gelen vize uygulamasının, kriterleri net bir şekilde belirlenmiş bir yol haritası kapsamında ele alınıyor olması. 

Ancak AB içerisinde yer alan “en yüksek mahkeme” konumunda ki ABAD’ın da, Türk vatandaşlarına yönelik vize 

uygulamasının, Türkiye-AB Ortaklık Hukuku’na aykırılığını defalarca teyit etmiş olduğunu unutmamakta fayda 

var. Bu konuya ilişkin görülen ilk davada (Demirel) kararın 1987 yılında verildiği; son kararın ise (Demirkan) 2013 

yılında açıklandığı göz önüne alındığında, aradan geçen neredeyse 30 yıl boyunca, Türk vatandaşlarının AB üye 

ülkelerine yerleşim ve dolaşım haklarına ilişkin 50’nin üzerinde davanın karara bağlandığı ve bu konudaki hukuki 

içtihadın sürekli olarak geliştiği de, yadsınamaz bir gerçek.   

TÜRK VATANDAŞLARININ VİZESİZ AVRUPA YOLCULUĞUNUN KISA TARİHİ 

- 1980 yıllında Federal Almanya Cumhuriyeti’nin “geçici bir tedbir” olarak uygulamaya koyduğu vize 

mecburiyeti, takip eden yıllarda diğer Avrupalı ülkelerinde bu yöntemi benimsemesi ve Schengen 

sisteminin oluşturulması sonrasında Türkiye’nin AB’nin Kara Listesi’ne alınması ile oldukça 

karmaşık bir hal aldı. 

- Yıllar içerisinde uygulamada sıkıntılar katlanarak artarken, 1980’li yıllardan itibaren Türk 

vatandaşlarının AB topraklarında serbest dolaşımına ilişkin ABAD ve AB üye ülke ulusal 

mahkemeleri tarafından alınan kararlar, hukuki açıdan da konunun daha karmaşık ve içinden 

çıkılmaz bir hal almasına neden oldu. 

- Türk vatandaşları için vize, “işkence”, “çile”, “eziyet” gibi tanımlamalar ile eş değer olmaya 

başlarken, Türk vatandaşları tarafından vize başvuruları için ödenen ücretler, astronomik 

rakamlara ulaştı; prosedürler katlanılmaz bir hal aldı.  



Peki geri kabul anlaşmaları, genel itibariyle 

neleri kapsıyor? Geri kabul anlaşmaları 

kimleri, ne kadar süre içerisinde taraf 

olunan ülkeye iadeyi öngörüyor? Ortaya 

çıkan maliyet nasıl paylaşılıyor? İşte AB’nin 

üçüncü ülkeler ile imzaladığı geri kabul 

anlaşmalarının 5N 1K’sı.  

NE? 

Geri kabul anlaşmaları, temel olarak, bir 

ülkenin, ülkesinde kalma şartlarını 

taşımayan ya da bu şartları kaybetmiş 

olan 3. ülke vatandaşlarını, vatandaşı 

oldukları ülkeye geri gönderilmelerini 

düzenleyen anlaşmadır. Başka bir deyiş ile 

geri kabul anlaşmaları, bir ülkeye düzensiz 

yollardan giriş yapmış (yani pasaport, 

gerekli ise vize, oturma izni ya da benzeri 

seyahat dokümanları olmayan) ve 

genellikle yasa ile belirlenmiş gümrük 

kapıları ile diğer giriş noktalarından 

sayılmayan yerlerden ülkeye girmiş ve 

halen ülkede bulunan kişiler ile giriş 

sırasında bu şartları yerine getirmiş olsa 

da, vize süresinin bitmesi veya bunun gibi 

nedenlerle artık  bu şartları taşımayan 

kişilerin vatandaşı oldukları ülkelere 

gönderilmelerine yönelik prosedürleri 

düzenleyen anlaşmalardır. 

NEDEN? 

Geri kabul anlaşmaları, AB üye ülke ve kurumlarının neredeyse 

son 30 yıldır geliştirdiği AB ortak göç politikasında önemli bir 

yere sahiptir. AB genişlemesine paralel olarak AB sınırlarının 

daha geniş bir coğrafyaya ulaşması sonrasında AB, göç ve iltica 

alanındaki politikalarında değişimler yaşamıştır. Bu noktada, 

düzensiz göç ile mücadele ve sınır kontrollerine odaklanan bir 

yaklaşım benimsenmiş, AB'ye yönelik göç ile mücadele 

edilmesinde üçüncü ülkelere de sorumluluk yüklenmeye 

başlanmıştır. AB’nin göç politikasında üçüncü ülkelere yüklenen 

bu sorumluluk, AB’nin üçüncü ülkeler ile olan bilgi alışverişi ve 

mekanizmaların kurulması olabileceği gibi, ikili ya da çok taraflı 

anlaşmaların müzakere edilmesini ve imzalanmasını 

kapsamaktadır. Bu kapsamda geri kabul anlaşmaları AB’nin en 

önemli araçlarından birini oluşturmaktadır.  

RAKAMLARLA TÜRK VATANDAŞLARININ  

VİZESİZ AVRUPA YOLCULUĞU 

- Henley & the Partners’ın 2013 yılı Vize Kısıtlamaları 

Endeksine göre, 94 ülkenin vizesiz seyahat fırsatı 

tanıdığı Türk pasaportu ile Türkiye, listenin 42. 

sırasında yer alıyor. 

- TC Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Türk 

pasaportuna sahip kişiler, dünyada 62 ülkeye 

vizesiz seyahat edebiliyor. 

- Vizesiz seyahat kapsamında Türk vatandaşlarının: 
- AB üyesi hiçbir ülkeye; 

- G-8 üyesi 2 ülkeye (Rusya ve Japonya);  

- G-20 üyesi 6 ülkeye (Arjantin, Brezilya, Güney 

Afrika Cumhuriyeti, Japonya, Güney Kore ve 

Rusya) vizesiz giriş hakkı bulunuyor.  

- Eylül 1987 tarihli Demirel Kararı’ndan, Ekim 2013 

tarihli Demirkan Kararı’na kadar olan 26 yıllık 

süreçte ABAD, Türk vatandaşlarının AB üye 

ülkelerindeki yerleşim ve dolaşım haklarına ilişkin 

50’nin üzerinde davayı karara bağladı.  

- Türk vatandaşları sadece 2009-2012 yılları 

arasında, C tipi Schengen vizesine 140 milyon avro 

ödedi. 

- 2012 yılında AB üye ülkelerine girişte Schengen 

vizesi alma mecburiyeti olan ülkeler sıralamasında 

Türkiye, 5. sırada yer alıyor.  

 

AB’NİN GERİ KABUL ANLAŞMASI 

İMZALADIĞI ÜLKELER 

Fas (1996); Hong Kong, Cezayir (2002); 

Makao (2003); Sri Lanka (2004); 

Arnavutluk (2005); Rusya Federasyonu 

(2006); Ukrayna, Makedonya, Bosna-

Hersek, Karadağ, Sırbistan, Moldova 

(2007); Pakistan (2009); Gürcistan 

(2010); Yeşil Burun Adaları, Türkiye 

(2013); Azerbaycan (2014) 



AB şimdiye kadar 18 ülke ile geri kabul anlaşması imzalamış, bu anlaşmaların 15’i yürürlüğe girmiştir. AB’nin geri 

kabul anlaşması imzaladığı ilk ülke 1996 yılında Fas olurken, son ülke Şubat 2014 tarihinde imzalanan anlaşma ile 

Azerbaycan’dır.  

KİM? 

Geri kabul anlaşmaları çok basit bir anlatımla 3 farklı 

grubu kapsar:  

1) Bir ülkede kalma şartlarını taşımayan ya da bu 

şartları kaybetmiş olan anlaşmaya taraf ülke vatandaşları; 

2) Anlaşmaya taraf olan ülkeyi, transit ülke olarak 

kullanan 3. ülke vatandaşları; 

3) Giriş sırasında gerekli şartları yerine getirmiş olsa 

da, sonrasında  bu şartları taşımayan taraf ülke 

vatandaşları.  

Geri kabul anlaşmasının kapsamında bulunan kişiler 

arasında hiç şüphesiz en tartışmalı olan grup, ikinci grupta 

bahsedilen kişilerdir. AB geri kabul anlaşmalarının 

kapsamını genişleterek, AB'ye komşu ülke vatandaşlarının 

yanı sıra, bu ülkeleri transit ülke olarak kullanan 3. ülke 

vatandaşlarını da anlaşmaların kapsamına almakta, 

böylece geri kabul anlaşmaları, sadece taraf ülke 

vatandaşlarının geri kabulü ile sınırlandırmayıp, bu 

ülkeleri transit ülke olarak kullanan 3. ülke vatandaşlarını 

da kapsamaktadır.  

AB’de dış sınırların güvenliğinden sorumlu kurumu olan 

FRONTEX’in 2013 yılı rakamlarına göre, AB topraklarına 

yasadışı giriş sağlanan 5 farklı rotada, AB’ye komşu 

ülkeleri transit ülke olarak kullanarak AB’ye geçiş yapan 

kişilerin en fazla, Suriye, Afganistan, Pakistan, Cezayir, 

Kosova, Gürcistan, Eritre ve Vietnam’dan gelmektedir.  

NASIL? 

Karşılıklı olarak imzalanan geri kabul anlaşmaları çerçevesinde, söz konusu yasadışı göçmenlerin anlaşma 

çerçevesinde taraf olunan ülkeye iadesinde, kanıt zorunluluğu bulunmaktadır. Başka bir deyişle AB, geri kabul 

anlaşması imzaladığı ülkelerin hükümetlerini ve yönetimlerini, bu kişilerin o ülkeyi transit kullanarak AB’ye giriş 

yaptığı konusunda, kanıtlar aracılığıyla ikna etmek zorundadır. Bunun içinde AB ülkelerinde bulunan yasadışı 

göçmenler, taraf olunan ülke üzerinden geçtiğinin kanıtlanması için, ciddi bir süzgeçten geçirilmektedir. Geri kabul 

anlaşmalarının yürürlüğe girmesini takiben AB ülkeleri, taraf olunan ülke ile kuracakları ortak mekanizmalar yoluyla 

geri göndermek istedikleri mültecileri o ülkeye bildirirler. Taraf ülkenin gerekli incelemeleri yapmasının ardından, 

iade edilmek istenen yasadışı göçmenin o ülke üzerinden AB'ye gittiği kesinlik kazanırsa, iade süreci başlamaktadır. 

Böylece, taraf ülke kendi topraklarında kalacak hiçbir yasadışı göçmeni, AB ülkelerinden geri almamaktadır. Alacağı 

her yasadışı göçmen, kaynak ülkeye geri gönderilmeye uygun statüde olmak zorundadır.  

AB’YE DÜZENSİZ YASADIŞI GÖÇ YOLLARI  

AB’de dış sınırların güvenliğinden sorumlu 

kurumu olan FRONTEX’in 2013 yılı 

rakamlarına göre, AB’ye yasadışı girişlerde 

kullanılan 5 ayrı rota bulunmaktadır. Bu 

rotalardan 2013 yılında, Orta Akdeniz Yolu 

üzerinden 40.340; Doğu Akdeniz Yolu 

üzerinden 24.799; Batı Balkan Yolu 

üzerinden 19.951; Batı Akdeniz Yolu 

üzerinden 6.838 ve Doğu Sınırı Yolu 

üzerinden 1.316 kişi yasadışı yollar ile AB’ye 

giriş yapmıştır. Türkiye’nin de içerisinde 

bulunduğu Doğu Akdeniz Yolu, en fazla 

yasadışı girişin yaşandığı 2 numaralı rotadır.   



NE ZAMAN? 

Geri kabul anlaşmalarının imzalanıp, gerekli ulusal onay 

mekanizmalarının tamamlanmasının ardından, belirli bir 

geçiş dönemi uygulanmaktadır. Bu geçiş dönemi, 

tarafların geri kabul mekanizmalarını doğru ve etkin bir 

şekilde işletmesine imkan sağlamak amacıyla gerekli 

altyapı sistemlerinin oluşturulması için tanınmaktadır. Bu 

hazırlık sürecinde taraf ülkeler genelde, sınır güvenliğini 

arttırmak için elektronik koruma ve gözetim 

sistemlerinin hazırlanması;  gelen göçmenlerin kaynak 

ülkelerinin belirleneceği dil merkezlerinin oluşturulması; 

göçmen kabul merkezlerinin kapasitesinin artırılması ve 

yoğun göç veren ve İkili Geri Kabul Anlaşması olmayan 

kaynak ülkeler ile bu anlaşmaların imzalanmasına 

odaklanmaktadır.  

Bu hazırlık sürecinden sonra AB ülkelerine taraf ülkeler üzerinden gitmiş yasadışı göçmenler, kendi ülkelerine iade 

edilmek üzere taraf ülkeye gönderilmektedir. Taraf ülke tarafından kabul edilen yasadışı göçmenler, kaynak ülkeleri 

tespit edilene kadar (henüz belirlenmemiş olanlar için) o ülkedeki göçmen barındırma merkezlerinde ikamet 

etmektedirler.  

NE KADAR? 

Hiç şüphesiz sadece AB’nin değil, tüm ülkelerin karşılıklı imzaladığı geri kabul anlaşmalarının en tartışmalı bir diğer 

konusu, geri kabulün maliyetidir. AB’nin daha önce imzaladığı ve yürüttüğü geri kabul anlaşmaları sürecinde, 

hazırlık aşamasının ardından, geri kabulü onaylanan yasadışı göçmenlerin taraf ülkeye iadesinde maliyet, genelde 

karşılıklı olarak paylaşılmaktadır. İade edilen mültecilerin AB sınırlarına kadar olan maliyetleri ise AB, taraf ülkeden 

kaynak ülkeye kadar olan maliyetleri ise genelde taraf ülke tarafından karşılanmaktadır. Ancak AB, taraf ülkelerin 

üzerindeki maddi yükü azaltmak amacıyla, yasadışı göçmenlerin geri kabulü için fon ayırmakta ve hazırlık 

aşamasında ortak yürüttüğü projeler vasıtasıyla bu maddi katkıyı taraf ülkeler ile paylaşmaktadır. Örneğin AB, 

2008-2013 yılları arasında Avrupa Geri Dönüş Fonu (European Return Fund) kapsamında 676 milyon avro maddi 

kaynak sağlamıştır.  

 

 

 

GERİ KABUL’UN BAŞLAMA SÜRESİ 

AB’nin üçüncü ülkeler ile imzaladığı geri 

kabul anlaşmaları genelde imzalanmanın 

ardından bir sene içerisinde yürürlüğe 

girmiştir. Türkiye için ise 3 yıllık bir geçiş 

süreci öngörülmüştür. 


