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TÜRKİYE – AB MÜLTECİ ANLAŞMASIYLA İLGİLİ SON GELİŞMELER VE 
SCHENGEN UYUŞMAZLIĞI 
Suriye'de yaşanan iç savaşın başından bu 
yana Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Av-
rupa'ya kitlesel yasadışı göçmen akını 
nedeniyle sıkıntı yaşamaya başlamış-
lardır. Daha iyi yaşam koşullarına sahip 
olabilme amacıyla bugüne kadar 1.4 
milyondan fazla sığınmacı AB'ye gelmiş 
ve bu durum Avrupa'da göç krizine 
neden olmuştur. Göçmenlerin büyük bir 
kısmı (%50'sinden fazlası) Suriye'den 
gelmekte, bunu Eritre, Afganistan, Ko-
sova, Nijerya, Irak ile Senegal, Gambiya 
ve Mali gibi birçok Batı Afrika ülkesin-
den gelen göçmenler izlemektedir. 
Yunanistan ve İtalya, her nekadar ilk 
olarak gelinen sınır ülkeler olsalar da, 
söz konusu bu ülkeler yasadışı göçmen-
ler tarafından Almanya ve diğer zengin 
AB ülkelerine geçmek için bir ölçüde ara 
ülke olarak kullanılmaktadırlar. Örneğin, 
2015 yılında AB'ye yapılan iltica taleple-
rinin yaklaşık %50’si Almanya’ya 
yapılmıştır. Mültecilerin çoğunun AB'ye 
Türkiye – Yunanistan güzergahı üzerin-
den ulaştığı belirtilmelidir. Sonuç olarak, 
Orta Doğu’dan gelen düzensiz göçmen 
akını, Suriye ile ortak sınırı olan Türki-
ye’nin yanı sıra Ürdün ve Lübnan'a 
doğru gerçekleşmektedir. BM tahminle-
rine göre, 4 milyonun üzerinde Suriyeli 
mülteci komşu ülkelere göç etmiştir ve 
bunların yaklaşık  2.7 milyonu Türki-
ye'de yaşamaktadır. 
Bu hayati önem taşıyan şartlar altında 
Türkiye ve AB, yasadışı göç akınını dü-
zenlemek ve gerçekten sığınmaya ihtiyaç 
duyan mültecileri belirlemek için işbirli-
ği yapmaya karar vermişlerdir. Bu ne-
denle, Türkiye ve AB, 20 Mart 2016 
tarihinde Mülteci Anlaşması imza-
lamışlardır. “Bire bir” formülüne göre 
hazırlanan Mülteci Anlaşması’na göre, 
Türkiye üzerinden Yunanistan'a gelen 
tüm mülteciler, iltica talebinde bulunma-
dıkları ya da sığınma başvuruları redde-
dildiği takdirde Türkiye'ye geri gönderi-
leceklerdir. Buna karşılık, geri dönen her 
bir mülteci için AB ülkeleri Türkiye'deki 
mülteci kamplarında yaşayan bir Suriye-
li’yi sürekli olarak kabul edeceklerdir. 
Türkiye – AB anlaşmasına göre, her iki 
taraf da 2016 yılı sonuna kadar mülteci 
sayısının 72.000’i geçmesi halinde an-
laşmayı durdurmayı kabul etmiştir. 

Müzakere aşamasında AB, Türkiye'deki 
Suriyeli göçmenlerin ihtiyaçlarını 
karşılamayı amaçlayan projeleri destek-
lemek için Türkiye'ye 6 milyar Avro 
vermeyi kabul etmiştir. 3 milyar Avroluk 
ilk dilim  2016 yılı içinde ve ikinci dilim 
2018 yılına kadar Türkiye'ye gönderile-
cektir. Her iki taraf da Türkiye’nin Vize 
Serbestisi Yol Haritasında yer alan 72 
şartı yerine getirmesi halinde, Türkiye 
vatandaşlarının AB Schengen bölgesine 
vizesiz seyahat edebilmeleri konusunda 
anlaşmışlardır. Ayrıca Türkiye, birliğe 
tam üye olması için kritik öneme sahip 
olan beş faslın müzakerelere  açılması 
talebinde bulunmuştur. 
Olumsuz tahminlere rağmen, Türkiye ile 
AB arasında mültecilerin değişimi ile il-
gili işbirliği 4 Nisan 2016 programına 
göre başarıyla başlatılmıştır. İlk raporlar 
Türkiye – Yunanistan sınırını aşarak AB' 
ye ulaşan 325 göçmenin Türkiye'ye geri 
döndüğünü ve 102 Suriyeli’nin farklı AB 
ülkelerine yerleştiğini göstermektedir. 
Brüksel, Suriyeli mülteciler için AB 
tarafından kurulan destek programlarını 
koordine etmek amacıyla Kasım 2015’te 
Türkiye için bir Mülteci Programı baş-
latmıştır. Mülteci Programı Ankara'ya ilk 
3 milyar Avroluk yardımın dağıtımından 
sorumlu olduğu için, Türkiye'nin Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Suri-
yelilerin acil insani ve eğitim ihtiyaç-
larını karşılamayı amaçlayan projeleri 
değerlendirilmek üzere buraya iletmiştir. 
Sonuç olarak, 2016 Mart ayının baş-
larından itibaren Mülteci Programı kap-
samında, Suriyelilere etkin ve tamam-
layıcı bir destek sağlamak amacıyla 95 
milyon Avro harcanmıştır. Dolayısıyla, 
mültecilerin değişiminin sorunsuz ger-
çekleştiği ve kapasitenin yavaş yavaş 
arttırıldığı sonucuna varılabilir. 
Türkiye ve AB, sınır kontrolünün iyileş-
tirilmesi, iltica işleminin optimize edil-
mesi, destek programlarının uygulanması 
ve lojistik imkanların düzenlenmesi ko-
nusunda aralarındaki işbirliğini güçlen-
dirmelerine rağmen, Türk vatandaşları-
nın Schengen bölgesinde vizesiz seyahat 
etmelerine izin verme konusu çözümsüz 
kalmıştır. Türkiye’nin Vize Yol Hari-
tasında geri kalan 5 kriteri (yolsuzlukla 
mücadele, verilerin korunması, adli 

alanda işbirliği, Avrupa Birliği'nin polis 
teşkilatı Europol ile yakın işbirliği ve 
terörle mücadele yasalarında değişiklik 
yapılması) yerine getirmesi halinde, 4 
Mayıs 2016 tarihinde AB Komisyonu, 
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği 
Konseyine, Türk vatandaşlarına yönelik 
vize zorunluluğunun kaldırılmasını 
önerecektir. Ancak, Ankara’nın Terörle 
Mücadele Kanunu’nda AB tarafından 
istenen değişiklikleri yapmayı reddetme-
si nedeniyle, Türk vatandaşlarına yönelik 
vize zorunluluğunun kaldırılmasının AB 
Parlamentosu tarafından onaylanma 
süreci şu an için durdurulmuştur. 
Aslında, Türkiye – AB Mülteci Anlaş-
ması’nda onaylanmış olan Türk vatan-
daşlarına yönelik vize zorunluluğunun 
kaldırılması ile ilgili hüküm, başından 
itibaren AB ülkeleri arasında en çok 
tartışılan konu olmuştur. Terörle Müca-
dele Kanunu’ndaki değişiklikler ile ilgili 
anlaşmazlık, mülteci anlaşmasının ta-
mamını  tehlikeye düşürebilir. Çünkü 
Türkiye – AB anlaşmasının bu özel 
koşulunun uygulanmasında yaşanacak 
bir gecikme, diğer koşulların yerine 
getirilmesine yönelik  programın revize 
edilmesini gerektirebilir. 
Sonuç olarak, Schengen sorunu üzerinde 
yaşanan anlaşmazlık, destek program-
larının ve mültecilerin değişim sürecinin 
uygulanmasını sağlamak için çok yol 
almış olan AB ve Türkiye arasındaki 
işbirliğini olumsuz etkileyebilir. Do-
layısıyla, Mülteci Anlaşması’nın ortadan 
kalkması, Türkiye’nin ve AB’nin 
çıkarlarıyla uyuşmamaktadır. Ancak, bu 
koşullarda Türkiye terörle mücadele 
etme ve güvenliği sağlama konusuna 
haklı olarak öncelik vermektedir. Mevcut 
anlaşmazlıkla ilgili gerginliğin azal-
tılması için her iki tarafın da diplomatik 
kanallar aracılığıyla olası bir çözüm 
bulmaya yönelik yeni bir yol haritası 
üzerinde çalışması gerekmektedir. Tür-
kiye AB Bakanı ve Başmüzakereci 
Büyükelçi Volkan Bozkır, Mayıs 2016 
sonunda Brüksel'de meslektaşları ile bir 
araya gelerek bu konuda görüşecektir. 



	

• Tacikistan Seçim ve Referandum 
Merkez Komisyonu Başkanı Bah-
tiyar Khudoyorzoda’ya göre, Anaya-
sa Referandumu’na katılım %66.6 
olmuştur. Bu oran, referendumun ge-
çerli olduğunun ilanını mümkün 
kılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı gö-
rev süresi konusunda sınırlamanın 
kaldırılması, cumhurbaşkanlığı aday-
lığı yaşının düşürülmesi, inanç te-
melli siyasi partilerin oluşturul-
masının yasaklanması gibi konuların 
bir paket halinde sunulduğu 41 deği-
şiklik önerisi söz konusu olmuştur. 
Referandum sonuçları, oylama bittik-
ten sonra en geç on gün içinde ilan 
edilecektir. 

• Bakü’ye yaptığı resmi ziyarette Çin 
Devlet Başkanı Özel Temsilcisi 
Meng Jianzhu ve Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev, güvenlik, 
kanun uygulamaları, terör, ulus ötesi 
ekonomik suçlar ve siber suçlar ile 
mücadelenin yanı sıra Büyük İpek 
Yolu boyunca güvenliğin sağlanma-
sında ikili işbirliğinin arttırılması 
üzerinde tartışmışlardır. 

• St. Petersburg’ta düzenlenen Bağım-
sız Devletler Topluluğu Parlamento-
lararası Meclisi’nin 44. Oturumunda 
Kırgızistan Meclis Başkanı Chyny-
bai Tursunbekov ile Azeri mevkidaşı 
Ogtay Asadov Sabiroğlu, ekonomi, 
ticaret ve kültür gibi birçok alanlarda 
ikili işbirliğinin güçlendirilmesi üze-
rinde görüşmüşlerdir. 

• Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, Ermenistan Cumhurbaşkanı 
Serj Sarkisyan, ABD Dışişleri Ba-
kanı John Kerry, Rusya Dışişleri Ba-
kanı Sergey Lavrov, Fransa’nın Av-
rupa İşlerinden Sorumlu Devlet Ba-
kanı Harlem Desir ile AGİT Dönem 
Başkanı Özel Temsilcisi Andrzej 
Kasprzyk’in katılımıyla Viyana’da 
gerçekleştirilen toplantıda taraflar, 
Dağlık Karabağ sınırında yaşanan 
çatışmalarla ilgili soruşturma konu-
sunda alınabilecek tedbirler üzerinde 
görüşmüşlerdir.  

• Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir 
Hasanov, Azerbaycan, Türkiye ve 
Gürcistan'ın savaşa hazırlıklı olma ve 
ortak teyakkuz vaziyetinin geliştiril-
mesi amacıyla üçlü ortak askeri tat-
bikatlar yapmayı planladığını du-
yurmuştur.  

• Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Fede-
ral Servisi Başkanı Alexander Fo-
min, Rusya'nın 2016 yılında askeri 
donanım ihracatından 14 milyar do-
lar olmak üzere genel portföyünden 
yapılan satışlardan 50 milyar dolar 

elde etmeyi planladığını duyurmuş-
tur. 
 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Kazakistan Ulusal Ekonomi Ba-
kanlığı İstatistik Komitesine göre, 
Kazakistan'da 2016 yılının ilk 4 
ayında petrol üretimi değer cinsinden 
6.5 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, 
geçen yılın aynı dönemine göre %14 
daha fazladır. Ancak, aynı dönemde 
miktar cinsinden petrol üretimi %2.2 
azalarak 22.1 milyon tona ulaşmıştır. 

• Özbekistan devlet petrol ve doğal 
gaz üretim şirketi Uzbekneftegaz, 
2016 yılında  ülkenin petrol ve doğal 
gaz sahasının geliştirilmesi ve mo-
dernizasyonu için yaptıkları yatırım-
ları 2.798 milyar dolara çıkarmayı 
planladıklarını bildirmiştir. Bu ra-
kam, 2015 yılından %8 daha faz-
ladır. 

• Azerbaycan devlet petrol şirketi 
SOCAR, Hazar Denizi'nin Azerbay-
can’a ait kısmında bulunan Güneşli 
petrol sahasında yeni kuyunun dev-
reye sokulmasından itibaren ek ola-
rak yılda yaklaşık 29.2 milyon met-
reküp doğal gaz ve 27,380 ton petrol 
üretmeyi planladıklarını duyurmuş-
tur. 

• Rusya'nın petrol şirketi Lukoil, 
Kazakistan'ın Almatı eyaletinde yeni 
bir gres yağı üretim tesisi inşa etme-
ye başladıklarını açıklamıştır. Proje-
nin maliyeti yaklaşık 85 milyon do-
lardır. Tesisin kapasitesi yıllık 
100,000 tondan fazla gres yağı üret-
meye uygun olmakla birlikte, kapasi-
tenin yıllık 130,000 tona ulaşma im-
kanı bulunmaktadır. Bu tesis, Batı 
Avrupa – Batı Çin ulaştırma korido-
ru yakınında inşa edilecektir. 

• SOCAR Başkanı Rövnag Abdulla-
yev, Taşkent’e yaptığı ziyarette Öz-
bekistan Başbakan Birinci Yardım-
cısı Gulomzhon İbrahimov ile enerji 
alanında ikili işbirliğinin geleceği 
üzerinde görüşmüştür. Ayrıca, top-
lantıda SOCAR ve Uzbekneftegaz 
başkanları bir Mutabakat Anlaşması 
imzalamışlardır. 

• Elektrik üretimi amacıyla Kazakis-
tan'ın Hazar Denizi kıyılarında 50 
megavatlık rüzgar santralinin inşa 
edilmesine ilişkin anlaşma, İran 
Elektrik ve Su Ekipmanları ve Hiz-
metleri İhracat Şirketi ile Kazak Av-
rasya Yatırım Grubu arasında imza-
lanmıştır. 

• Taşkent’e yaptığı resmi ziyarette 
Güney Kore Başbakanı Hwang Kyo-
Ahn ve Özbekistan Başbakanı Şev-
ket Mirziyoyev, Ustyurt Doğal Gaz 
Kimyasal Kompleksi’nin (GKK) 
açılışına katılmışlardır. Ustyurt GKK 

projesi, Uzbekneftegaz ve Güney 
Koreli şirketler konsorsiyumu Kor-
Uz Doğal Gaz Kimyasal Yatırım ta-
rafından 2008 yılında başlatılmıştı. 

• Bakü’de düzenlenen Trans Hazar 
Uluslararası Taşımacılık Yolu’na 
(TITR) üye devletler toplantısında 
Kazakistan Temir Jolı şirketinin baş-
kanı Askar Mamin, Azerbaycan De-
miryolları başkanı Javid Gurbanov 
ve Gürcistan Demiryolu başkanı 
Mamuka Bakhtadze, TITR yoluyla 
kargo trafiği hacminin arttırılması 
üzerinde anlaşmışlardır.  

• Azerbaycan Devlet İstatistik Komi-
tesi, ülkenin GSYİH’sinin Ocak-
Nisan 2016’da 16.87 milyar manat 
olduğunu bildirmektedir. Bu rakam, 
2015 yılının aynı dönemine göre % 
4.5 daha düşüktür. GSYİH azalışının 
temel nedeninin, inşaat ve ulaştırma 
sektörlerinde mal ve hizmet üretimi-
nin sırasıyla % 35.5 ve % 14.2 
oranında azalması olduğu belirtilmiş-
tir. Ekonomide petrol dışı sektörün 
payı, Ocak-Nisan 2015 dönemi ile 
kıyaslandığında % 6.8 azalarak 
GSYİH içindeki payı % 64.85 ol-
muştur. 

• Uluslararası Para Fonu, 2016 yılı için 
Rusya'nın GSYİH azalışı ile ilgili 
öngörüsünü iyileştirerek % -1.8’den 
% -1.5’e değişeceğini, 2017 yılında 
ise GSYİH’si artışının % 0.8’den % 
1’e çıkacağını belirtmiştir.  

 

Toplum ve Kültür 
 

• Türkmenistan, Anayasa ve Mahtum-
kulu'nun (Türkmen şairi) Şiir Gü-
nü’nü kutlamış ve bu amaçla büyük 
bir festival düzenlemiştir. Bu anma tö-
renine Türkmenistan Devlet Başkanı 
Gurbanguli Berdimuhammedov ve 
çeşitli devlet yetkilileri katılmışlardır. 

• Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık 
İdaresi, Azerbaycan merkezli Silk 
Way şirketine ait AN-12 tipi kargo 
uçağının Afganistan'ın Dwyer havaa-
lanında yaptığı kazada hayatını kay-
beden yedi mürettebatın Bakü’ye tes-
lim edildiğini bildirmiştir. 

• Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, Azerbaycan hükümeti ve 
Türkiye hükümeti arasında yapılan 
sürücü ehliyetlerinin karşılıklı olarak 
tanınması ve değiştirilmesi ile ilgili 
anlaşmayı onaylamıştır. 

• Kırgızistan Dışişleri Birinci Bakan 
Yardımcısı Dinara Kemelova, ülkenin 
Uluslararası Aral'ı Kurtarma Fonu fa-
aliyetlerine katılımını “dondurmaya” 
karar verdiğini açıklamıştır. Kırgız ta-
rafına göre, bu Fon bölge ülkelerinin 
hidroelektrik ve su ihtiyaçlarıyla ilgili 
konuları dikkate almamaktadır. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek,  
Daniyar Nurbayev. 
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