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I. Giriş 

 
2011 yılında kaç Türkiye vatandaşı AB’yi ziyaret  etmek için kısa süreli Schengen vizesi aldı ve bunların 
kaçı çok girişli vize idi? Kaç Türkiye vatandaşının AB'ye girişi reddedildi ve neden? Kaç Türkiye 
vatandaşı AB’den iltica talebinde bulundu ve kabul aldı?  
 
AB İçişleri Bakanları, Türkiye vatandaşları için vizesiz seyahatin iyi bir fikir olup olmadığına karar 
vermek için hangi verileri referans alıyor - ve bu veriler bize ne söylüyor, bilmek ister misiniz? 
 
Türkiye için vizesiz seyahat ile ilgili bu açıklamalı istatistiki sonuçları derlemeye karar verirken, 
aklımızda iki amaç vardı. Öncelikle, başta Avrupa Komisyonu’nun İstatistik Genel Müdürlüğü Eurostat 
olmak üzere AB kurumları tarafından toplanan verilerin zenginliğini açığa çıkarmak istedik. Eurostat 
gibi kaynaklardan yukarıdaki sorularin yanitlarinin yanisira birçok ilave bilgiye ulaşabilirsiniz. Neyin 
nerede olduğunu bilmek yeterli.  
 
İkinci amacımız ise AB toplumları içindeki bazı iddia ve varsayımları sorgulamak. Türkiye’ye vize 
muafiyeti  sağlamayı değerlendiren AB İçişleri Bakanları bu verileri incelemektedir. Vizelerin 
kaldırılmasıyla AB’ye doğru bir Türkiyeli göçmen dalgası olacağını düşünenler bu verileri 
incelediklerinde  bunun gerçekleşmesi muhtemel olmayan bir senaryo olacağını görebilirler. 
 
İyi okumalar dileriz. 
 
ESI,  
Haziran 2012 
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II.  Türkiye Vatandaşları Tarafından Yapılan Vize Başvuruları 

Türkiye vatandaşlarının Schengen Alanı’na1 vizesiz giriş yapmalari halihazirda mumkun degil. Yalnızca 
kısa süreli bir geziye giderken bile herhangi bir Schengen ülkesinin konsolosluğundan vize almak 
zorundalar. Vize almak için ise pasaport ve fotoğraflarını ; davetiye, bilet ve otel rezervasyonları gibi 
kanıtlayıcı belgeleri ; gezi için yeterli maddi olanağa sahip olduklarını ispatlayan gelir dökümleri ve 
sağlık sigortalarını temin etmek durumundalar. Vize başvuru ücreti 60 Euro - ve vize talebi 
reddedilebilir. 

Genelde kullanilan Schengen vizesi kısa süreli kalış öngörür, diğer adı ile C tipi Schengen vizesi. Bu vize 
sahibine 180 günlük bir zaman dilimi içinde en fazla toplam 90 gün kalis hakki  tanıyor. 2011 yılında 
Schengen ülkeleri Türkiye vatandaşlarına 591,950 kısa süreli vize çıkardı.2 Dünyanın dört bir yanından 
gelen başvuruların içinden toplamda 12,64 milyon kişiye kısa süreli vize verildi, bu da Türkiye 
vatandaşların payının %4,7 olduğu anlamına gelmektedir.  

Tablo 1’de görüleceği üzere,Türkiye vatandaşlarının yaptığı başvuruların hepsine olumlu dönüş 
olmamıştır. 2011’de ret oranlari Yunanistan’in yuzde 0.5’inden Belcika’nin yuzde 14.3’i arasinda 
degiskenlik gostermistir.  

 

Tablo 1: 2011 yılında Türkiye vatandaşlarınin en fazla başvurdugu 12 AB üyesi ülkesinin kisa sureli 
Schengen vizesi taleplerini red oranı 

Vize çıkaran AB 
Ülkesi 

Kısa süreli kalış vizesi 
başvuru sayısı 

Çıkarılan kısa süreli 
kalış vize sayısı 

2011 yılı ret oranı 

Almanya 156,165 141,114 9.6% 

Fransa 117,919 113,913 3.4% 

İtalya 100,242 99,032 1.2% 

Yunanistan 62,329 62,039 0.5% 

Hollanda 41,523 38,601 7% 

İspanya 32,598 31,828 2.4% 

Çek Cumhuriyeti 18,027 16,728 7.2% 

Macaristan 14,314 14,116 1.4% 

Avusturya 13,242 11,961 9.7% 

Belçika 12,412 10,631 14.3% 

İsveç 7,86 6,946 11.6% 

Polonya 7,414 7,111 4.1% 

Tüm Schengen ülkeleri 624,361 591,95 5.2% 

                                                           
1 

 Schengen alanı 26 ülkeden oluşmaktadır: İrlanda, İngiltere, Bulgaristan, Romanya ve Kıbrıs dışındaki 22 
AB ülkesinin yanısıra AB üyesi olmayan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre. İrlanda ve İngiltere 
sınırların kaldırılmış olduğu Schengen alanına katılmamaktadır. Bulgaristan ve Romanya yüksek 
ihtimalle 2012’de katılacaklardır. Kıbrıs, adanın bölünmüşlüğü ortadan kalktıktan sonra katılacaktır.  

2 
 2011’de Türkiye vatandaşlarına çıkarılan Schengen vizesi sayısı toplamda 592,616’dır, bu da bunların 

%99.9’unun kısa süreli kalış vizesi olduğu anlamına gelmektedir. Kalan 0.1’lik kısım havaalanı transit ve 
kara transiti idi. Üye ülkeler aynı zamanda uzun süreli vizeler çıkarmaktadır, ancak bunu ulusal mevzuat 
ile uyumlu olarak yapmaktadırlar. 2011 ve 2010 yıllarının vize istatistiklerine Avrupa Komisyonu İçişleri 
Genel Müdürlüğü web sitesi,  “Sınırlar ve Vizeler” bölümü, “Vize Politikası” altbölümünden ulaşılabilir 
(http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_visa_en.htm).  “Info” bölümünün sağ alt 
köşesinde istatistikler bulunmaktadır. 

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_visa_en.htm
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Ret oranları, başvuru yapılan Schengen ülkesinin konsolosluk uygulamalarına ve başvuruyu yapan 

ziyaretçinin ozelliklerine göre değişmektedir. Reddetme oranları yüksek olan üye devletler, vize için 

başvuranların çoğunun potansiyel göç acisindan riskli profiller (genç ve işsizler, evli olmayan kişiler) 

olduklarını iddia ediyor. İşadamları genellikle "güvenli" kabul ediliyor. 

Türkiyeliler’in vize başvurularına ret oranı toplamda ve AB üye ülkelerinin çoğunda son 3 yıldır 

azalmaktadır (bkz. Tablo 2). Özellikle Almanya ve Avusturya daha az kısıtlayıcı olmuşlardır. 

 

Tablo 2: 2009-2011 arasında Türkiye vatandaşları tarafından yapılan vize başvurularının 
reddedilme oranları3 

Vize çıkaran AB 
Ülkesi 2009 yılı ret oranı 2010 yılı ret oranı 2011 yılı ret oranı 

Almanya 16.1% 13.5% 9.6% 

Fransa 4.8% 4.2% 3.4% 

İtalya 1.4% 1.2% 1.2% 

Yunanistan 0.6% 0.7% 0.5% 

Hollanda 8.7% 7.3% 7% 

İspanya 4.1% 0.7% 2.4% 

Çek Cumhuriyeti 5% 5.8% 7.2% 

Macaristan 3.4% 2.5% 1.4% 

Avusturya 17.7% 12.9% 9.7% 

Belçika 15.3% 34.3% 14.3% 

İsveç 13.2% 10.7% 11.6% 

Polonya 8% 7.6% 4.1% 

Tüm Schengen 
Ülkeleri 

Mevcut değil 6.4% 5.2% 

 

Kısa süreli vize tek veya coklu giris için verilebilir. Eğer birkaç ziyaret için geçerli ise buna çok girişli 

vize (ÇGV) denir. Schengen vizesi çıkarılması ile ilgili prosedürleri düzenleyen AB Vize Kodu4’na göre, 

çok girişli vizenin geçerliliği 6 ay ile 5 yıl arasında değişebilir. Bu dönem içinde vize sahibi, 180 günlük 

zaman dilimi içinde toplamda 90 günü aşmadığı sürece, istediği kadar Schengen bölgesine giriş çıkış 

yapabilir.  

                                                           
3 

 2011 ve 2010 yıllarının vize istatistiklerine Avrupa Komisyonu İçişleri Genel Müdürlüğü web sitesi,  
“Sınırlar ve Vizeler” bölümü, “Vize Politikası” altbölümünden ulaşılabilir. 

  (http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_visa_en.htm). “Info” bölümünün sağ alt 
köşesinde istatistikler bulunmaktadır. Daha önceki yıllara ait vize istatistiklerine Konsey’in web 
sitesinden ulaşılabilir: 
http://register.consilium.europa.eu/servlet/driver?page=Result&lang=EN&ssf=DATE_DOCUMENT+DES
C&fc=REGAISEN&srm=25&md=400&typ=Simple&cmsid=638&ff_COTE_DOCUMENT=&ff_TITRE=Excha
nge+of+statistical+information&ff_FT_TEXT=&ff_SOUS_COTE_MATIERE=&dd_DATE_REUNION=.  

4 
  13 Temmuz 2009, Topluluk’un Vize ile İlgili Kodu’nu (Vize Kodu) tesis eden (EC) 810/2009 sayılı Avrupa 

Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, Önsöz, 8. Paragraf : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:243:0001:0058:EN:PDF.  

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_visa_en.htm
http://register.consilium.europa.eu/servlet/driver?page=Result&lang=EN&ssf=DATE_DOCUMENT+DESC&fc=REGAISEN&srm=25&md=400&typ=Simple&cmsid=638&ff_COTE_DOCUMENT=&ff_TITRE=Exchange+of+statistical+information&ff_FT_TEXT=&ff_SOUS_COTE_MATIERE=&dd_DATE_REUNION
http://register.consilium.europa.eu/servlet/driver?page=Result&lang=EN&ssf=DATE_DOCUMENT+DESC&fc=REGAISEN&srm=25&md=400&typ=Simple&cmsid=638&ff_COTE_DOCUMENT=&ff_TITRE=Exchange+of+statistical+information&ff_FT_TEXT=&ff_SOUS_COTE_MATIERE=&dd_DATE_REUNION
http://register.consilium.europa.eu/servlet/driver?page=Result&lang=EN&ssf=DATE_DOCUMENT+DESC&fc=REGAISEN&srm=25&md=400&typ=Simple&cmsid=638&ff_COTE_DOCUMENT=&ff_TITRE=Exchange+of+statistical+information&ff_FT_TEXT=&ff_SOUS_COTE_MATIERE=&dd_DATE_REUNION
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:243:0001:0058:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:243:0001:0058:EN:PDF
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5 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe giren Vize Kodu, ÇGV kullanımını teşvik etmektedir : 

"Üye Devletlerin konsolosluk birimlerinin idari yükünü azaltmak ve sık sık ya da düzenli seyahat 

edenlerin seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla (…) Konsolosluk tarafından dürüstlüğü ve güvenilirliği 

kanıtlanmış kişiler mümkün olduğunca basitleştirilmiş bir prosedürden yararlanabilmeliler."
5
 

Türkiye için vizesiz seyahat fikrine siyasi olarak oldukça şüpheci yaklaşan ve %9,7 gibi yüksek bir vize 

ret oranına sahip Avusturya gibi bir ülkenin, neredeyse her başvuruda ÇGV çıkarıyor olması oldukça 

ilginç bir durumdur. Bunun nedeni ise, eğer bir kişi bir kere « güvenilir » kabul edilip vize alabildiyse, o 

kişinin birkaç hafta veya aylar sonra tekrar kontrol edilmesine gerek duymamalaridir.  

Özellikle Türkiye vatandaşlarının ÇGV’den yararlanabilmeleri gerekiyor. 2011 yılında, Avrupa 

Komisyonu, Şubat 2011 yılında Adalet ve İçişleri Konseyi tarafından verilen 6  "AB Vize Kodu 

çerçevesinde vizeye basvuran Turkler için pratik kolayliklarin olması7" sözünü yerine getirmek için üye 

ülkeler ile müzakerelere başladı. ÇGV’lerin daha sık verilmesi bu pratik gelişmelerden bir tanesidir. 

Nitekim, 2010 ve 2011 arasında çıkarılan ÇGV’lerin oranında % 34’ten %37’ye bir artış olmuştur (bkz. 

Tablo 3). Ancak bu, vize uygulayicisi  ülkelerin bu türdeki vize kullanimina daha fazla hakim olmus 

olmalarından kaynaklanıyor olabilir. Türkiye vatandaşlarına ÇGV çıkarılması konusundaki tartışmalar 

yalnızca 2011 yılında başlamış ve henuz etkili olmus olmayabilir.  

Schengen ülkeleri Türkiye vatandaşlarına, kısa süreli vizenin yanı sıra, evlilik, aile birleşimi, eğitim, 

AB’de çalışma ve uluslararası koruma (iltica ve diğer koruma halleri) gibi sebeplerden ötürü (üç ay 

veya fazlası için) uzun süreli vize de çıkarmaktadır. 2011 yılında, Türkiye vatandaşlarına 55,480 yeni 

uzun süreli vize çıkarılmıştır.8 Aralık 2010’da toplam 1,936,799  Türkiye vatandaşı AB’de uzun süreli 

oturan idi.9 

  

                                                           

5  13 Temmuz 2009, Topluluk’un Vize ile İlgili Kodu’nu (Vize Kodu) tesis eden (EC) 810/2009 sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, Önsöz, 8. Paragraf : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:243:0001:0058:EN:PDF.  

6  Avrupa Birliği Konseyi, AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması ve ilgili konular üzerine Konsey Sonuçları, 
İçişleri Genel Müdürlüğü Konsey toplantısı – Brüksel, 24 ve 25 Şubat 2011 :  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/119501.pdf.  

7  Bu gelişmeler şunlardır: (a) Üye devletler arasında uyumlu hale getirilmiş, başvuruyu destekleyen 
belgelerin listesi (bkz. Bosna Hersek, Sri Lanka ve Türkiye (Ankara, Istanbul, Edirne and Izmir)’den vize 
başvurusu yapanlar tarafından sunulacak destekleyici belgeleri belirleyen 13 Ekim 2011 tarihli 
Komisyon Uygulama Kararı, C(2011)7192 final, Brüksel,13.10.2011; (b) diplomatlar, çocuklar ve sosyal 
olarak aktif genç insanlar için vize ücreti feragati; (c) iyi niyetli seyahat eden kişiler için çoklu-giriş 
vizesi ; ve (d) Türkiye’nin kırsal kesimlerinde yeni başvuru merkezleri. Komisyon’dan resmi olmayan 
yazı, Türkiye’deki Yerel Schengen İşbirliği (LSC)’ne önermek için olası kolaylaştırma yolları, Türkiye 
üzerine yapılan Konsey Sonuçları’nı takiben, Ekim/Kasım 2011. 

8  Eurostat veritabanı ; Neden, geçerlilik süresi ve vatandaşlığa göre ilk izinler, Yıllık veriler, online veri 
kodu : [migr_resfirst].  

9  Danimarka, Lüksemburg ve İngiltere verileri eksiktir. Eurostat veritabanı, A; Her yılın 31 Aralık’ındaki 
neden, geçerlilik süresi ve vatandaşlığa göre geçerli izinler, yıllık veriler, online veri kodu: 
[migr_resvalid]. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:243:0001:0058:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:243:0001:0058:EN:PDF
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/119501.pdf
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Peki Türkiye’ye vizesiz seyahat hakkı verilince neler değişecek? 180 gün içinde 90 günü aşmamak 

kaydıyla, Türkiye vatandaşları Schengen bölgesine vizesiz girebilecek ya da bölgeden transit geçiş 

yapabilecekler. Sınırı geçtikleri zaman pasaportlarına giriş tarihini ve yerini gösteren bir damga 

vurulacak. Çalışma izinleri olmayacak. Toplamda 90 günden fazla Schengen bölgesinde kalırlarsa, 

uzun süreli vize için başvuru yapmak zorunda kalacaklar. Çalışmak isterlerse ise, çalışma iznine 

başvurmaları gerekecek. 

 

Tablo 3: 2010 ve 2011 yıllarında Türkiye vatandaşlarına çıkarılan 
kısa süreli kalış ve çok girişli vizeler (ÇGV)10 

 

Vize çıkaran Ülke 

2011 yılında 
çıkarılan 

kısa süreli 
kalış vizesi 

2011 yılında 
çıkarılan 
vizelerin 

içindeki ÇGV 
sayısı 

2011 
yılındaki ÇGV 

oranı 

2010 
yılındaki ÇGV 

oranı 

Almanya 141,114 18,863 13% Mevcut değil 

Fransa 113,913 20,467 18% 18% 

İtalya 99,032 90,763 92% 91% 

Yunanistan 

62,039 
(11,389'u 
Ankara ve 

Edirne için) 

Toplam mevcut 
değil 

(7,242'si Ankara ve 
Edirne için) 

64%  
(Ankara ve 

Edirne) 
25% 

Hollanda 38,601 30,629 79% 66% 

İspanya 31,828 1,861 6% 25% 

Çek Cumhuriyeti 16,728 4,647 28% 22% 

Macaristan 14,116 5,106 36% 31% 

Avusturya 11,961 11,68 98% 99% 

Belçika 10,631 3,504 33% 29% 

İsveç 6,946 2,251 32% Mevcut değil 

Polonya 7,111 4,922 69% 69% 

Tüm Schengen 
Ülkeleri 

591,95 219,273 37% 34% 

 
  

                                                           
10

  2011 ve 2010 yıllarının vize istatistiklerine Avrupa Komisyonu İçişleri Genel Müdürlüğü web sitesi,  
“Sınırlar ve Vizeler” bölümü, “Vize Politikası” altbölümünden ulaşılabilir. (http://ec.europa.eu/home-
affairs/policies/borders/borders_visa_en.htm). “Info” bölümünün sağ alt köşesinde istatistikler 
bulunmaktadır. 

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_visa_en.htm
http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_visa_en.htm
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III.  AB'ye girişin reddedilmesi 

Yolcunun vizesi olmasına ragmen AB’ye girişi reddedilebilir. AB vatandaşı olmayanlar, AB'nin dış 
sınırlarında Schengen Sınırlar Kodu11’nda « baştan aşağı kontrol » denilen sürece tabi tutulmaktadır. 
Sınır görevlileri yolcunun pasaportunu ve gerekli durumlarda vize, oturma izni ve çalışma izinlerini 
kontrol edebilir. Sınır görevlileri aynı zamanda yolcunun Schengen Bilgi Sistemi (SIS)’ndeki verilerini 
kontrol edebilir. SIS,  hem şüpheli kişilerin hem de ateşli silahlar, araçlar, banknotlar ve kişisel 
belgeler gibi kayıp ve çalıntı malların bilgilerini kayıt altında tutan bir veritabanıdır. Gelecek bir 
uygulamayla, sınır görevlileri Vize Bilgi Sistemi (VIS)’nde yer alan ilgili bilgileri de görebilecekler. Son 
olarak görevliler sınırda, yolculuk ve yolcunun mali imkanları ile ilgili birkaç soru sorabilmektedir (AB 
vatandaşları ise sadece seyahat belgelerini sundukları « minimum kontrol »e tabidir).  

AB sınır görevlileri bir yolcunun girişini reddettikleri takdirde, Schengen Sınırlar Kodu’nda 12 
tanımlanmış, reddetme gerekçelerini belirttikleri standart bir formu doldurmaları gerekmektedir. Bu 
nedenler aşağıda listelenen nedenler olabilir : 

A. Geçerli seyahat belgesi/belgelerinin olmaması ; 

B. Sahte seyahat belgesi olması ; 

C. Geçerli vize veya oturma izninin olmaması ;  

D. Sahte vize veya oturma  izni olması ; 

E. Seyahat amacını ve şartlarını kanıtlayıcı belgelerinin olmaması. Aşağıdaki belge (ler) 
sağlanamamıştır : …. 

F. 6 aylık süre içindeki 3 ay Schengen bölgesinde kalma hakkını AB üye devletlerden birinde 
kalarak doldurmuş olması ; 

G.  Kalma süresine ve şekline uygun, ya da menşe/transit ülkeye geri dönmek için yeterli 
geçim kaynağının olmaması ; 

H. SIS’de veya ulusal kayıtlarda bu kişinin girişinin engellenmesine neden olacak uyarı 
çıkması ; 

I. Kişinin bölgeye girişinin AB üye devletlerinden birinin kamu politikasına, iç güvenliğine, 
kamu sağlığına ya da uluslararası ilişkilerine tehdit görülmesi. 

Göç baskısının olduğu yerleri ve hangi yolcuların « sorunlu » olduğunu gösterdiği için, girişi 
reddedilen ve belli bir ülkeden gelen insan sayısı AB İçişleri Bakanlığı çalışanlarını ilgilendiren bir konu 
olmuştur. 2011 yılında, hem kısa süreli vizeye sahip yolcular, hem de AB'de ikamet eden Türkiyeliler 
olarak toplamda 3.595 Türkiye vatandaşının AB'ye girişi reddedildi. AB27’de yaşayan yabancı uyruklu 
grupların en büyüğünün Türkiye vatandaşları olduğunu – AB13’te 2.3 milyon Türkiye vatandaşı kalıcı 
olarak ikamet etmektedir13 - ve o yıl boyunca yaklaşık 600.000 Türkiye vatandaşının AB’yi ziyaret 
ettiği düşünüldüğünde bu nispeten düşük bir sayıdır. 

                                                           
11

  15 Mart 2006, Topluluk’un sınırlar ötesinde kişilerin dolaşımını düzenleyen Kodu’nu (Schengen Sınırlar 
Kodu) tesis eden (EC) No 562/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (konsolide versiyonu 
Nisan 2010) : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0562:20100405:EN:PDF#zoom=100.  

12
  15 Mart 2006, Topluluk’un sınırlar ötesinde kişilerin dolaşımını düzenleyen Kodu’nu (Schengen Sınırlar 

Kodu) tesis eden (EC) No 562/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (konsolide versiyonu 
Nisan 2010), Ek V, Bölüm B, Sınırda girişin reddi için standart form : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0562:20100405:EN:PDF#zoom=100.    

13
  Türkiye vatandaşlarından sonra, AB’de yaşayan en büyük yabancı grup Faslılar (1,8 milyon). Eurostat 

İstatistik Kitabı, Avrupa’daki Göçmenler. Birinci ve İkinci neslin istatistiksel resmi, 2011, s. 75 : 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0562:20100405:EN:PDF#zoom=100
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0562:20100405:EN:PDF#zoom=100
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0562:20100405:EN:PDF#zoom=100
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0562:20100405:EN:PDF#zoom=100
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Bu sayılar daha geniş bir bağlamda düşünülürse, 2011 yılında : 8,770 Rus, 16,435 Ukrayna, 220.485 
Fas,  (219.800’ü İspanya sınırında olmak üzere) 405 Tunus, 4.930 Brezilya ve 2.535 ABD vatandaşının 
AB'ye girişi reddedilmiştir. 

Türkiye vatandaşlarının reddedilme oranının düşük olması iki gerekçeye bağlıdır (veya iki sebebin 
beraber geçerli olmasına ): Türkiye vatandaşları genelde giriş ve vize düzenlemelerine uymaktadır, ve 
AB sınır görevlileri tarafından yüksek riskli olarak kabul edilmemektedir. 

Bu olumlu tabloyu destekleyen bir diğer bilgi de son dört yıldır AB’ye girişi reddedilen Türkiye 
vatandaşı sayısındaki azalmadır (bakınız Tablo 4). 

 

Tablo 4:  2008 – 2011 yılları arasında AB’ye girişi reddedilen Türkiye vatandaşı sayısı14 
 

2008 2009 2010 2011 

5.850 4.745 4.285 3.595 

 

2011 yılında Türkiye vatandaşlarının girişlerinin reddedilmesinin temel sebebi vizelerinin veya oturma 
izinlerinin geçersiz olması idi (Tablo 5). 

 

Tablo 5: 2011 yılında Türkiye vatandaşlarının girişinin reddedilme sebepleri15 
 

Neden 
Reddilen giriş 

sayısı 
Yüzde 

Geçersiz vize veya oturma izni 2245 62% 
Gezinin amacının veya kalma şartlarının 
belgelenmemesi/kanıtlanmaması  495 14% 

Geçersiz seyahat belgesi 270 7,5% 

SIS’ten veya ulusal kayıtlardan gelen uyarı 265 7,4% 

Yeterli imkanın olmaması 125 3,5% 

Kamu düzenine, iç güvenliğe, kamu sağlığına, 
uluslararası ilişkilere tehdit 80 2,2% 

Yanlış/sahte belge 65 1,8% 

Yanlış/sahte vize veya oturma izni 65 1,8% 

Schengen alanında altı aylık bir süre içinde üç aydan 
fazla kalma 45 1,3% 

  

                                                                                                                                                                                     
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-10-539/EN/KS-31-10-539-EN.PDF; ve 
Eurostat veritabanı, Cinsiyet, yaş grubu ve vatandaşlığa göre nüfus, Veri online kodu [migr_pop1ctz]. 

14
  Eurostat veritabanı, Dış sınırlarda girişi reddedilen üçüncü ülke vatandaşları, Yıllık veriler (yuvarlanmış), 

online veri kodu: [migr_eirfs]. Çek Cumhuriyeti ve Lüksemburg verileri eksiktir. 
15

  Eurostat veritabanı, Dış sınırlarda girişi reddedilen üçüncü ülke vatandaşları, Yıllık veriler (yuvarlanmış), 
online veri kodu: [migr_eirfs]. Çek Cumhuriyeti ve Lüksemburg verileri eksiktir. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-10-539/EN/KS-31-10-539-EN.PDF
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Türkiye vatandaşlarının girişini en fazla reddeden AB ülkeleri Bulgaristan, Macaristan ve Almanya 
olmuştur (Tablo 6). 

 

Tablo 6: Ülke bazında 2008 – 2011 yılları arasında AB’ye girişi reddedilen Türkiye vatandaşı sayısı16 
 

  2008 2009 2010 2011 

1. Bulgaristan 1.855 1.525 1.500 1.400 

2. Macaristan 230 260 360 285 

3. Almanya 980 420 445 280 

4. Yunanistan 235 230 205 220 

5. İngiltere 250 290 265 205 

6. Romanya 865 725 545 200 

7. Slovenya 315 185 190 180 

8. Fransa 285 315 155 160 

9. Belçika 85 205 120 135 

10. İtalya 275 155 150 100 

AB-27 TOPLAM 5.850 4.745 4.285 3.595 

 

 

  

                                                           
16

  Eurostat veritabanı, Dış sınırlarda girişi reddedilen üçüncü ülke vatandaşları, Yıllık veriler (yuvarlanmış), 
online veri kodu: [migr_eirfs]. Çek Cumhuriyeti ve Lüksemburg verileri eksiktir. 
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IV.  Türkiye vatandaşlarının İltica talepleri 

AB İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından endişe duyulan konulardan biri de Türkiye ile vizesiz seyahat 
rejiminin kurulması durumunda iltica taleplerinde yaşanacak olan artıştır. 2010 yılında, 6.355 Türkiye 
vatandaşı AB'ye iltica talebinde bulunmuştur. Türkiye vatandaşları, bu sayı ile AB’ye iltica talebinde 
bulunan ülkeler arasında 12. sırada yer almıştır (Tablo 7). 

 

Tablo 7: 2010 yılında AB’ye iltica talebinde bulunan ilticacılar17 
 

1. Afganistan 20.580 

2. Rusya 18.500 

3. Sırbistan 17.715 

4. Irak 15.800 

5. Somali 14.350 

6. Kosova 14.285 

7. İran 10.310 

8. Pakistan 9.180 

9. Makedonya 7.550 

10. Gürcistan 6.860 

11. Nijerya 6.745 

12. Türkiye 6.335 

13. Sri Lanka 6.300 

14. Bangladeş 6.175 

15. Çin 5.655 

TOPLAM AB- dışı ülkeler 257.815 

 

2011 yılında ise, AB’ye iltica için başvuran Türkiye vatandaşı sayısı 6.455 idi18. Bu sayı, 2010 yılındaki 
başvurulara (6,350)  oranla  1.7% gibi küçük bir artışa işaret etse de, iltica talebinde bulunan Türkiye 
vatandaşlarının sayısı son dört yıldır düşmektedir (bkz. Tablo 8). 

 

Tablo 8: 2008-2011 yılları arasında iltica talebinde bulunan Türkiye vatandaşlarının sayısı19 
 

2008 2009 2010 2011 

7.11520 7.030 6.350 6.455 

  

                                                           
17

  Eurostat, İltica başvurusu yapanlar ve 2010 yılındaki başvurulara yönelik alınan ilk kararlar, Data in 
focus 5/2011, Mayıs 2011, s.3 :  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-11-
005/EN/KS-QA-11-005-EN.PDF.  

18
  Eurostat Veritabanı, Vatandaşlık, yaş ve cinsiyete göre iltica ve yeni iltica başvurusu yapanlar, Yıllık 

toplu veri (yuvarlanmış), online veri kodu: [migr_asyappctza]. 
19

  Eurostat Veritabanı, Vatandaşlık, yaş ve cinsiyete göre iltica ve yeni iltica başvurusu yapanlar, Yıllık 
toplu veri (yuvarlanmış), online veri kodu: [migr_asyappctza]. 

20  
2008 İngiltere verisi eksiktir. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-11-005/EN/KS-QA-11-005-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-11-005/EN/KS-QA-11-005-EN.PDF
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Uzun zamandır iltica eden Türkiye vatandaşlarının en fazla talep ettiği AB ülkeleri Fransa ve Almanya 
olmuştur (Tablo 9). 

 

Tablo 9: 2008-2011 yılları arasında en fazla başvuru alan yedi AB ülkesine 
iltica başvurusu yapan Türkiyelisayısı21 

 

  2008 2009 2010 2011 

Fransa 2.935 2.610 1.975 2.200 

Almanya 1.775 1.845 1.710 1.895 

İtalya 500 500 855 610 

Avusturya 415 555 370 415 

Belçika 345 280 305 520 

İsveç 260 270 225 135 

Hollanda 115 85 105 110 

AB Toplam 7.115
22

 7.030 6.350 6.455 

 

AB üye ülkeleri başlıca üç tip uluslararası koruma sağlamaktadır : 

Mülteciler statüsü uluslararası korumanın en yüksek biçimidir. Mültecilerin statüsüne yönelik 1951 
Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmesi ve onun 1967 tarihli Protokolü’ne dayanan AB İltica Mevzuatı 
uyarınca kendi ülkelerinde « ırkı, dini, milliyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 
fikirleri sebebiyle zulme uğramaktan korkan » üçüncü dünya vatandaşlarına AB üye devletleri mülteci 
statüsü olarak da adlandırılan iltica sağlamaktadır.23 

Yardımcı (ikincil) koruma  BM mülteci tanımına uymayan, ama yine de ülkesinde kalırsa « ciddi zarar 
riski » ile karşılaşacak olan kişilere verilir. İlgili AB direktifi « ciddi zarar » ı şu şekilde tanımlar : 

(a) ölüm cezası veya idam ; veya 
(b) başvuran kişinin ülkesinde işkence veya insanlık dışı, onur kırıcı muamele ile karşılaşma tehdidi ; 
veya 
(c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet 
hareketleri nedeniyle şahsına ve hayatına yönelik ciddi, bireysel tehdit olması.24 

Son olarak, birçok durumda görülebilen, « şefkat gerekçesi » olarak da tanımlanan insani nedenlere 
bağlı koruma da bulunmaktadır. Ülkeler bu tür korumayı genellikle ciddi bir hastalıktan muzdarip 
olan kişinin kendi ülkesinde tedavi edilememesi durumunda sağlamaktadırlar.25 İnsani nedenlerden 

                                                           
21

  Eurostat Veritabanı, Vatandaşlık, yaş ve cinsiyete göre iltica ve yeni iltica başvurusu yapanlar, Yıllık 
toplu veri (yuvarlanmış), online veri kodu: [migr_asyappctza]. 

22
  2008 İngiltere verisi eksiktir. 

23  
Üçüncü dünya ülkesi vatandaşları ve devleti olmayan kişilerin göçmen veya uluslararası koruma ihtiyacı 
olan kişi olarak görülmesi için gereken minimum standartlar ve sağlanan korumanın içeriğine ilişkin, 
Nisan 2004 tarihli 2004/83/EC Konsey Direktifi : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0083:EN:HTML.    

24
  Ibid. 

25
  Üçüncü dünya ülkesi vatandaşları ve devleti olmayan kişilerin göçmen veya uluslararası koruma ihtiyacı 

olan kişi olarak görülmesi için gereken minimum standartlar ve sağlanan korumanın içeriğine ilişkin, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0083:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0083:EN:HTML
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dolayı koruma sağlamak AB ülkelerinin takdirindedir, ancak bu konuda Eurostat verileri yetersizdir.26 

İnsani koruma ile ilgili veriler, söz konusu ülkelerdeki insan haklarının durumu hakkında herhangi bir 
sonuç çıkarmaya izin vermemektedir. Dolayısıyla bu araştırma kapsamında, Türkiye vatandaşları için 
insan hakları verilerini göz ardı edip, başvurulara karşılık AB ülkeleri tarafından sağlanan mülteci 
statüsü ya da ikincil koruma yüzdelerini inceledik.  Bu oran son dört yılda yüzde 10 ila yüzde 13 
arasında gidip gelmiştir (Tablo 10). 

 

Tablo 10: 2008-2011 yılları arasında Türkiye vatandaşlarının 
iltica başvurularına yönelik alınan ilk kararlar27 

 

  2008 2009 2010 2011 

Yapılan başvuru sayısı 7.115 7.030 6.350 6.455 

Alınan karar sayısı 6.100 6.205 6.300 5.580 

Cenevre Sözleşmesi uyarınca Mülteci Statüsü  520 570 715 465 

İkincil koruma statüsü 90 170 105 85 

Mülteci Statüsü veya İkincil koruma verilen toplam vaka 
sayısı  

610 740 820 550 

Mülteci Statüsü veya İkincil koruma verilen vaka sayısının 
alınan kararların toplamına oranı 

10% 12% 13% 10% 

 

Kararların sonunda mülteci statüsü ya da ikincil koruma sağlanma oranı çok yüksek olmasa da (%10-
13), bu küçümsenecek bir sayı değildir. 2010 yılında AB ülkelerine iltica başvurusu yapan kişilerin 
%21’ine mülteci statüsü ya da ikincil koruma tanınmıştır.28 Somali ve Irak gibi çok sayıda korunmaya 
muhtaç insanın bulunduğu ülkeler içinse koruma sağlanma oranı (hem mülteci statüsü hem ikincil 
koruma) sırasıyla % 55 ve % 49 olmuştur. İnsan hakları konusunda çok fazla sorunu olmayan 
ülkelerde ise oranlar % 1.7 (Sırbistan) veya % 0,9 (Makedonya) şeklinde gerçekleşmiştir (İki ülke de 
resmi vize muafiyet sürecinin ardından 2009 yılında AB’ye vizesiz seyahat hakkına kavuşmuştur). 
2012 yılında vize muafiyet sürecinin başlaması sebebiyle Gürcistan vatandaşlarına koruma sağlanma 
oranı % 1.8 lmuştur. Türkiye’nin oranına yakın olan ülkeler arasında Ermenistan (% 9), Azerbaycan (% 
12), Çin (% 14) ve Pakistan (% 10) bulunmaktadır.29 

  

                                                                                                                                                                                     
Nisan 2004 tarihli 2004/83/EC Konsey Direktifi : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0083:EN:HTML.   

26
   2008-2011 arasındaki yılların Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, İrlanda, Latviya, Litvanya, Portekiz 

ve İspanya verileri eksiktir. Bu ülkelerin çoğunda iltica verenler dışındaki yetkililer insani koruma ile 
ilgileniyorlar. 

27
  Eurostat Veritabanı, Vatandaşlık, yaş ve cinsiyete göre iltica ve yeni iltica başvurusu yapanlar, Yıllık 

toplu veri (yuvarlanmış), online veri kodu: [migr_asyappctza]. (Başvurular ile ilgili 2008 yılı İngiltere 
verileri eksiktir; Kararlar ile ilgili 2008 yılı Kıbrıs verileri eksiktir; Kararlar ile ilgili 2009 yılı Lüksemburg 
verileri eksiktir; Kararlar ile ilgili 2010 yılı Lüksemburg verileri eksiktir; Sağlanan iltica ile ilgili 2008 yılı 
Kıbrıs verileri eksiktir; Sağlanan ikincil koruma ile ilgili 2008 yılı Kıbrıs verileri eksiktir.) 

28
  Eurostat, İltica başvurusu yapanlar ve 2010 yılındaki başvurulara yönelik alınan ilk kararlar, Data in 

focus 5/2011, Mayıs 2011, s. 3 :  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-11-
05/EN/KS-QA-11-005-EN.PDF.  

29
  Ibid.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0083:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0083:EN:HTML
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-11-05/EN/KS-QA-11-005-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-11-05/EN/KS-QA-11-005-EN.PDF
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Resmi vize muafiyet sürecinin koşullarının bir bölümü insan hakları ile ilgilidir. Diğer koşulların yanı 
sıra, bu sürece katılan üçüncü ülkelerde ayrımcılık karşıtı yasalar ve azınlık politikaları benimsenmeli 
ve uygulanmalıdır. Türkiye’ye vize muafiyet sürecinin sunulması ve Türkiye’nin kabul etmesi halinde, 
Türkiye de aynı uygulamaları gerçekleştirmek durumunda kalacaktır. Bu bağlamda, AB ülkelerinin 
hangi ülkelerden iltica başvurularının ne kadarına mülteci statüsü ya da ikincil koruma sağladığı 
önemli. Bu oran, mültecilerin vatandaşı olduğu ülkenin insan hakları standartlarına uyum konusunda 
ne durumda olduğuna dair bazı ipuçları sağlamaktadır (Yine de başvuru yapan kişiye koruma 
sağlanmasının kesin nedenlerine her zaman bakılmalıdır).  
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V.  Yasadışı ikamet 

AB'deki düzensiz göçmen varlığı genellikle çok hassas bir konu olmuştur. AB vatandaşlarının önemli 
bir kısmı göçmenler hakkında olumsuz görüşlere sahiptir ve bu sorun popülist politikacılar tarafından 
kullanılıp istismar edilmektedir. Ancak kimse AB'de bulunan belgesiz göçmen sayısını kesin olarak 
bilmemektedir. Bu konudaki en kapsamlı bilgiyi sağlayacak araştırmalardan biri AB fonları ile finanse 
edilmiş Clandestino projesidir. Burada, 2008 yılında AB27’deki düzensiz göçmenlerin sayısının 1.9 
milyon ila 3.8 milyon arasında olduğu tahmin edilmiştir (500 milyon olan AB nüfusunun % 0.38 ile% 
0.76’sı).30 

Sabit verilerin yokluğunda, AB İçişleri Bakanları vize zorunluluğunun kaldırılması gibi ilgili durumlar 
hakkında karar vermeden önce göçmen sayılarını tahmin etmek ve potansiyel yeni girişleri 
değerlendirmek amacıyla, AB’de izinsiz yakalanan yabancıların sayısına bakmaktadırlar. Eurostat ise 
AB üyesi ülkelerden AB’de izinsiz bulunan yabancılar ile ilgili verileri toplar. Eurostat’a göre bu veriler 
aşağıda tanımı yapılmış kişileri içerir : 

"yasadışı girmiş olduğu tespit edilmiş (örneğin göç kontrollerinden kaçarak veya yanlış/sahte belge 
kullanarak) veya yasal giriş yapmış ama sonradan izinsiz bir şekilde ikamet etmeye devam eden kişiler 
(örneğin izin süresini aşarak veya yasadışı istihdam alarak kalmış kişiler). Bu istatistiklere kaydedilenler 
sadece yakalanan veya diğer ulusal göçmenlik makamlarının farkına vardığı kişilerdir. Bunlar, izinsiz 
olarak ülkede bulunan kişilerin toplam sayısının bir ölçüsü kabul edilememektedir. Her kişi bulunulan 
dönem içerisinde ele alınıp, yalnızca bir kez sayılmaktadır."

31
 

Ayrıca, AB’deki belgesiz göçmenlerin en azından yarısının, belki de daha fazlasının turist olarak ya da 
vize ile yasal yollardan giriş yapmış, ancak izin süresinin aşımından sonra da ülkede kalmış kişiler 
olduğuna inanılmaktadır. AB’ye yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenler bu oranın diğer yarısını 
ya da daha azı olan payını oluşturmaktadır.32 

2011 yılında, 10,380 Türkiye vatandaşı AB’de yasadışı olarak yakalanmıştır.33 Bu gerçek sayıdır. Ancak, 
daha önce belirttiğimiz gibi  bu sayılar düşünülürken Türkiyeliler’in AB27’deki en kalabalık yabancı 
grubu oluşturduğu –yaklaşık 2.3 milyon Türkiye vatandaşı AB34’te kalıcı olarak ikamet etmektedir34- 
ve her yıl yarım milyon Türkiye vatandaşının AB’yi ziyaret ettiği göz önünde bulundurulmalıdır. Başka 
bir deyişle: 2011 yılında, AB’de yaşayan Türkiye vatandaşları ve onların ziyaretçilerinden sadece % 
0,35’i AB’de izinsiz bulunmuştur.35 

                                                           
30

  AB’ye Düzensiz Göçün Boyutu ve Gelişimi. Clandestino Araştırma Projesi. Comparative Policy Brief – 
Düzensiz Göçün Boyutu. Ekim 2009 : http://clandestino.eliamep.gr/wp-
content/uploads/2009/12/clandestino_policy_brief_comparative_size-of-irregular-migration.pdf.  

31 
 Eurostat veritabanı, Açıklayıcı metinler (metadata), Göç Mevzuatının Uygulanması, 3.4 İstatistiksel 

Kavram ve Tanımlar : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/migr_eil_esms.htm.    
32 

 Kraler, Albert and Madalina Rogoz, 2000 Avrupa Birliği’ndeki Düzensiz Göç -  Gelişimi, Ekonomik Arka 
Planı, ve Tartışmalar, Düzensiz Göç ile ilgili veritabanı, Makale, 11/2011, ss. 8-9 : http://irregular-
migration.net/fileadmin/irregular-
migration/dateien/4.Background_Information/4.7.Working_Papers/WP10_2011_Kraler_Rogoz_Europ
e_IrregularMigration_Dec11_fin.pdf.  

33
  Eurostat veritabanı, Yasadışı olarak bulunan üçüncü ülke vatandaşları – Yıllık veriler (yuvarlanmış), 

online veri kodu: [migr_eipre]. 
34 

 2011 yılında In 2011, 2.3 million Türkiye vatandaşı AB’de yaşıyordu. 1.8 milyon Fas vatandaşı ise 
Türkiye’den sonra AB’de bulunan en büyük ikinci yabancı grubu oluşturmaktadır. Eurostat İstatistik 
Kitabı, Avrupa’daki Göçmenler, Birinci ve İkinci Neslin İstatistiksel Resmi, 2011, s. 75 : 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-10-539/EN/KS-31-10-539-EN.PDF; ve 
Eurostat veritabanı, Cinsiyet, yaş grubu ve vatandaşlığa göre nüfus, online veri kodu: [migr_pop1ctz]. 

35
  2011 yılında, Schengen ülkeleri Türkiye vatandaşlarına 592,616 kısa süreli kalış vizesi çıkarmışlardır. 

2011 ve 2010 yıllarının vize istatistiklerine Avrupa Komisyonu İçişleri Genel Müdürlüğü web sitesi,  

http://clandestino.eliamep.gr/wp-content/uploads/2009/12/clandestino_policy_brief_comparative_size-of-irregular-migration.pdf
http://clandestino.eliamep.gr/wp-content/uploads/2009/12/clandestino_policy_brief_comparative_size-of-irregular-migration.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/migr_eil_esms.htm
http://irregular-migration.net/fileadmin/irregular-migration/dateien/4.Background_Information/4.7.Working_Papers/WP10_2011_Kraler_Rogoz_Europe_IrregularMigration_Dec11_fin.pdf
http://irregular-migration.net/fileadmin/irregular-migration/dateien/4.Background_Information/4.7.Working_Papers/WP10_2011_Kraler_Rogoz_Europe_IrregularMigration_Dec11_fin.pdf
http://irregular-migration.net/fileadmin/irregular-migration/dateien/4.Background_Information/4.7.Working_Papers/WP10_2011_Kraler_Rogoz_Europe_IrregularMigration_Dec11_fin.pdf
http://irregular-migration.net/fileadmin/irregular-migration/dateien/4.Background_Information/4.7.Working_Papers/WP10_2011_Kraler_Rogoz_Europe_IrregularMigration_Dec11_fin.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-10-539/EN/KS-31-10-539-EN.PDF
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Bunun yanısıra, "yasadışı ikamet" kavramı, geçerli Schengen vizesi sahibinin başvuru yaparken ya da 
daha sonra açıklama yapmadan başka bir Schengen ülkesini ziyaret etmesi gibi küçük ihlalleri de 
kapsamaktadır (kısa süreli Schengen vizesi tüm Schengen bölgesi için geçerli olsa da, ziyaretçiler 
vizeyi gidecekleri ülkenin konsolosluğundan, birden fazla ülkeyi ziyaret edeceklerse de ilk giriş 
yapacakları ülkenin konsolosluğundan almak zorundadırlar. Aksi takdirde başka bir Schengen 
bölgesinde yakalanmaları durumunda problem yaşayabilirler). 

Tespit edilmiş Türkiyeli göçmenlerin sayısını daha geniş bir bağlamda incelemek için şu verilere 
bakmak gerekir : 2011 yılında 9,345 Rus, 11,940 Ukraynalı; 1,095 Amerikalı; 10,620 Brezilyalı, 28,850 
Faslı, 24,110 Tunuslu; 17,930 Cezayirli, 45,355 Afgan kalma izni olmadan AB içinde yakalanmıştır. 

Bu rakamlara bakarak  da Türkiye asıllı kişiler ile ilgili rakamların olumlu yönde ilerlediğini görebiliriz: 
Son dört yılda, AB'de yasadışı olarak bulunan Türkiye vatandaşının sayısı 13,925’ten (2008) 10,380’e 
düşmüştür (2011). Bu % 25’lik bir düşüşe tekabül etmektedir (bkz. Tablo 11). 

 

Tablo 11:  AB’de yasadışı oturduğu tespit edilen Türkiye vatandaşı sayısı36 
 

  2008 2009 2010 2011 

Almanya 6.675 5.610 5.565 5.950 

Fransa 2.760 1.465 1.330 1.185 

Avusturya 595 685 695 790 

İngiltere 545 480 375 415 

Romanya 1.110 1.030 515 375 

Belçika 220 300 250 215 

Hollanda 510 360 335 185 

Bulgaristan 285 335 280 180 

Yunanistan 235 380 325 160 

Kıbrıs 155 130 100 95 

İtalya 275 160 145 80 

AB27 13.925 11.760 10.725 10.380 

 

  

                                                                                                                                                                                     
“Sınırlar ve Vizeler” bölümü, “Vize Politikası” altbölümünden ulaşılabilir. (http://ec.europa.eu/home-
affairs/policies/borders/borders_visa_en.htm). “Info” bölümünün sağ alt köşesinde istatistikler 
bulunmaktadır. 

36
  Eurostat veritabanı, Yasadışı olarak bulunan üçüncü ülke vatandaşları – Yıllık veriler (yuvarlanmış), 

online veri kodu: [migr_eipre]. 

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_visa_en.htm
http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_visa_en.htm
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VI.  Türkiye vatandaşlarının AB’ye göç etmesi 

Uzun yıllar boyuncaTürkiye'den AB üye ülkelerine yüksek sayıda Türkiye vatandaşının göç etmesine 
karşın, bu durum son yıllarda değişmektedir : AB’de ikamet eden Türkiye vatandaşları son yıllarda 
Türkiye'ye geri dönme eğilimindeler. Geçtiğimiz on yılın çoğunda Türkiye yılda % 8 ila %10 arasında 
ekonomik büyüme yaşamış ve buna bağlı olarak ülke daha fazla ekonomik fırsat ve istihdam imkani 
ortaya çıkmıştır. Bu da Türkiye vatandaşları için Türkiye’ye dönüşü cazip kılmaktadır. Bu nedenle 
vizelerin kaldırılması halinde AB’ye akması beklenen Türkiyeli göçmen dalgası ihtimali oldukça 
düşüktür. 

Yine de, göç ve göçmenlik ile ilgili güvenilir veriler elde etmenin zor olduğunu söylemek gerekir. Veri 
toplamak sadece AB ülkelerinde kaç Türkiye vatandaşının yaşadığını saptamak anlamına 
gelmemektedir ; örneğin bazı kişiler yaşadıkları ülkenin vatandaşlığına geçmiş, ya da Türkiye 
vatandaşları o ülkeden ayrılsalar da vergi ve diğer amaçlar için ülkeye kayıtlı kalmış olabilmektedir. 

Biz, en fazla Türk’ün yaşadığı Almanya verilerini inceleledik.37 Burada, her vatandaş ikamet ettiği 
belediyeye kayıt yaptırmak ve ayrıldığı her belediyeden de kaydını sildirmek durumundadır (ancak, 
daha önce de belirtildiği gibi, herkes bunu yapmamaktadır). Mevcut verilere dayanarak, Almanya’nın 
2005 yılına kadar Türkiye vatandaşları için bir göç ülkesi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 2006’dan 
itibaren , Almanya’yı terkeden Türkiye vatandaşlarının sayısı, Almanya’ya giden Türkiye vatandaşı 
sayısından fazla olmuştur (bakınız Tablo 12). 

 

Tablo 12: Türkiye vatandaşlarının Almanya’ya ve Almanya’dan göçü38 
 

  

Almanya’daki Türkiye 
vatandaşlarının yeni 

kayıtları (Almanya’ya göç)  

Almanya’daki Türkiye 
vatandaşlarının kayıttan 

çıkması (Almanya’dan göç)  
Net göç  

2002 58,128 36,75 21,378 

2003 49,774 36,863 12,911 

2004 42,644 38,005 4,639 

2005 36,019 34,466 1,553 

2006 30,72 32,424 -1,704 

2007 27,599 29,879 -2280 

2008 26,653 34,843 -8190 

2009 27,212 35,41 -8,198 

2010 27,564 31,754 -4190 

 

Daha önce de belirtildiği gibi,  herkes kaydını sildirmediği için Almanya’dan göç edenlerin sayısı daha 
fazla olabilmektedir. Sonuç olarak, Almanya’nın Türkiye vatandaşları için sadece göç edilecek bir ülke 
olmadığını, hatta her yıl önemli sayıda Türkiye vatandaşının Türkiye’ye geri döndüğünü söylemek 
doğru olacaktır.  

                                                           
37

  2010 yılında, Almanya’da 1,629,480 Türkiye vatandaşı yaşamaktaydı.  Vatandaşlık verilen Türkler de 
eklenirse bu sayı 2,485,000’a çıkmaktadır. Ancak, ikinci ve üçüncü neslin üyelerinden bazılarının hiç 
Türkiye vatandaşlığı olmayabileceği için, daha fazla sayıda Türk asıllı kişinin olduğu düşünülmektedir. 
Alman İstatistik Ofisi verileri. 

38
  Veriler Alman Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nde (BAMF) yıllık toplanan “Migrationsberichte” (Göç 

verileri)’nden alınmıştır : 
http://www.bamf.de/EN/DasBAMF/Forschung/Ergebnisse/Migrationsberichte/migrationsberichte-node.html.  

http://www.bamf.de/EN/DasBAMF/Forschung/Ergebnisse/Migrationsberichte/migrationsberichte-node.html
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VII.  Geri Kabul Anlaşması - Türkiye vatandaşlarının  Türkiye’ye geri dönüşü 

Son yıllarda, AB ile Türkiye arasında Geri Kabul Anlaşması olmasına yönelik tartışmalar oldukça ilgi 
çekici bir konu haline gelmiştir. Bu anlaşma olduğu takdirde Türkiye’nin yasadışı olarak AB’de ikamet 
ettiği tespit edilen Türkiye vatandaşlarını ve (üç yıllık geçiş sürecini takiben ) Türkiye’den AB’ye girmiş 
olan üçüncü ülke vatandaşlarını ülkeye geri alma zorunluluğu olacaktır. bulunmaktadır.Bu anlaşmanın 
henüz gerçekleşmemiş olması vize muafiyeti süreci için büyük bir engel haline gelmiştir.39 

Az bilinen bir gerçek ise AB’de yasadışı ikamet ettiği tespit edilen ve ülkeyi terk etmeleri istenen 
Türkiye vatandaşlarının hepsinin Türkiye’ye geri dönmüş olduğudur (Bkz Tablo 13). 

Eurostat  tarafından toplanan verilerde ülkeyi zorunlu (tehcir) ve gönüllü terk edenler arasında bir 
ayrım yapılmamakta, aşağıdaki tabloda iki durum birarada gösterilmektedir. Gönüllü dönüşlerin 
büyük çoğunluğunda gözlenen durumlardan biri, (genelde kişi iltica talebinde bulunmuş ve 
reddedilmiş ise) ülkesine geri dönen kişilere  maddi yardımda bulunulmasıdır ; diğer gönüllü dönüş 
vakaları ise genelde kayda geçmemektedir. Aşağıda yer alan tablodaki veriler, hangi AB ülkelerinin 
iltica taleplerini inceleyeceğini düzenleyen Dublin Yönetmeliği uyarınca bir AB ülkesinden diğerine 
gönderilen kişileri kapsamamaktadır ( Talepleri genellikle ilk giriş yapılan AB ülkesi inceler, ancak 
bunun yanında başka kurallar da bulunmaktadır).40 

 

Tablo 13: En fazla sayıda Türkiye vatandaşının gönderildiği beş AB ülkesi için, AB’den Türkiye’ye 
dönen Türkiye vatandaşı sayısı 

 
 

  2008 2009 2010 2011 

AB Toplam 8.415 6.740 5.375 4.790 

Almanya 1.505 1.040 1.030 950 

Fransa 1.485 910 800 705 

İngiltere 1.215 980 865 610 

Romanya 1.345 1.200 625 540 

Hollanda 1.045 935 815 515 

 

2012 başlarında AB Danimarka Başkanlığı tarafından toplanan veriler, düzensiz ürkiyeligöçmenlerinin 
Türkiye’ye geri dönüş yaptığını teyid etmiştir.41 Başkanlık tarafından 27 AB ülkesine ve dört AB üyesi 

                                                           
39

  AB 2002 yılından beri Türkiye ile Geri Kabul anlaşması müzakerelerini sürdürmeye çalışmaktadır, buna 
karşın Türkiye isteksiz kalmıştır. Ancak Türkiye’ye bu anlaşmanın vize serbestleşmesi sürecinin ön şartı 
olduğu söylendikten sonra geri kabul anlaşması müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. Fakat Türkiye’nin 
akabinde resmi olarak vize serbestleştirme sürecinin Konsey tarafından ilan edileceği beklentisi 
karşılıksız kalmıştır. 2011 yılının Şubat ayı Adalet ve İçişleri Konseyi toplantısında,AB İçişleri Bakanları 
AB Vize Kodu uyarınca (bkz. 1. Bölüm), vize başvurusu yapan Türklere yönelik yalnızca bağlayıcı 
olmayan “vize, hareketlilik ve göç” ile “pratik iyileştirmeler” sunmuştur. Buna karşın Türkiye de, vize 
serbestleştirme süreci başlatılmadan anlaşmayı başlatmayacağını ve imzalamayacağını beyan etmiştir. 
AB ise önce Türkiye’nin anlaşmayı imzalaması ve sonra sürecin başlatılıp başlatılmayacağına karar 
verilmesi konusunda ısrar etmiştir. 

40
  Eurostat veritabanı, Açıklayıcı metinler (metadata), Göç Mevzuatının Uygulanması, 3.4 İstatistiksel 

Kavram ve Tanımlar : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/migr_eil_esms.htm.  
41

  Başkanlık’ın Entegrasyon, Göç ve Sınırdışı etme Çalışma Grubu/ Karma Komitesi’ne notu (AB- İzlanda/ 
Norveç /İsviçre /Lihtenştayn), Konu: Üye Devletlerin, 1 Şubat 2011 tarihli Çalışma Grubu toplantısında 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/migr_eil_esms.htm
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olmayan ülkeye (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre) gönderilen ankete 19 ülke cevap vermiştir. 42 
19 ülkeden sadece ikisinin (Yunanistan ve Romanya) Türkiye ile ikili Geri Kabul Anlaşması diğer 
ikisinin de (İsviçre ve İngiltere) daha farklı Geri Kabul Anlaşmaları bulunmaktadır. İzlanda hariç 19 
ülkenin tamamı Türkiye vatandaşlarını Türkiye’ye geri gönderebildiklerini  doğrulamışlardır. 

Türkiye üzerinden AB'ye giren üçüncü ülke vatandaşlarının geri dönüşü ile ilgili olarak ise, çoğu ülke 
Türkiye'ye sadece  Türkiye vatandaşlarını geri gönderebildiklerini belirtmişlerdir. Yunanistan ve 
Romanya, diğer ülke vatandaşlarını da gönderebilme hakkına sahiptir ve göndermektedir. Belçika, 
Litvanya ve İngiltere de diğer ülke vatandaşlarını geri gönderme hakkına sahip olduklarını ancak 
genelde bu hakkı kullanmadıklarını veya gönderme esnasında daha farklı kısıtlamaların ortaya 
çıktığını belirtmişlerdir.43 

AB için, Türkiye – Yunanistan sınırı üzerinden AB’ye giren düzensiz göçmenlerin büyük kısmını 
oluşturan üçüncü dünya vatandaşlarının geri gönderimi ise daha önemli bir konudur. Veriler bu 
göçmenlerin arasinda Türkiye vatandaşlarının payının ne kadar az olduğunu göstermektedir : 
Yunanistan’ın 2011 yılında Türkiye’ye geri gönderdiği 730 göçmenden sadece 1 tanesi Türkiye 
vatandaşı idi. 2010 yılında ise Yunanistan’ın Türkiye’ye gönderdiği 501 kişiden sadece 23 tanesi 
Türkiye vatandaşı idi.44 

AB-Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde üçüncü ülke vatandaşları ile ilgili maddenin 
yürürlüğe girmesi halinde, AB üyesi ülkeler, AB’ye Türkiye üzerinden girdiği kanıtlanan üçüncü ülke 
vatandaşlarını Türkiye’ye geri gönderme iznine sahip olacaklardır. Ancak bu göçmenlerin geri 
dönüşünü kabul etme veya reddetme hakkı her zaman Türkiye'de kalacaktır.  

Türkiye’nin Yunanistan ile imzaladığı Geri Kabul Anlaşması’na bakarak, kişileri geri kabul etmesi 
beklenen ülkenin (bu örnekte Türkiye) elinde ne kadar güç bulundurduğunu söyleyebiliriz. Nisan 
2002’de anlaşma yürürlüğe girdiğinden beri, Yunanistan Türkiye’den yüksek çoğunluğu üçüncü ülke 
vatandaşı olan 101,537 göçmeni geri kabul etmesini talep etmiştir. Türkiye 11,425 kişinin (11%) geri 
dönüşünü kabul etmiş, ve sonuçta 3,686 (3.6%) kişi geri dönmüştür.45 Geri dönen kişilerin neredeyse 
hepsi Türkiye vatandaşı veya Türkiye’ye komşu olan ülkelerin vatandaşıydi.46 

  

                                                                                                                                                                                     
gündeme gelen, heyetlerin anket cevaplarına yönelik pratik deneyimlerine dayalı Sentezi, Konsey 
Belgesi 7260/12, 12 Mart 2012. 

42
  Cevap veren ülkeler : Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Almanya, Yunanistan, Macaristan, 

Izlanda, Lihtenştayn, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Slovenya, Slovakya, Isveç, Isviçre 
ve İngiltere. Cevap VERMEYEN ülkeler : Avusturya, Bulgaristan, Kıbrıs, Finlandiya, Fransa, Irlanda, 
Italya, Latviya, Lüksemburg, Malta, Portekiz ve İspanya. 

43
  Belçika, Türkiyevatandaşlarının yanısıra üçüncü ülke vatandaşlarının iadesinin de mümkün olduğunu, 

ama söz konusu üçüncü ülke vatandaşlarının yalnızca Şikago Sözleşmesi'nin (sınır vakaları) uygulaması 
ile iade edilebileceğini söylemiştir. İngiltere hem Türkiyevatandaşlarını hem de üçüncü ülke 
vatandaşlarını iade edebilmektedir, ancak önceliği üçüncü ülke vatandaşlarını menşei ülkelerine geri 
göndermek olduğunu söylemiştir. Litvanya ise ilke olarak üçüncü ülke vatandaşlarını gönderebildiğini, 
ancak sadece Türkiyevatandaşlarının Türkiye’ye döndüğünü ifade etmiştir. 

44
  Başkanlık’ın Entegrasyon, Göç ve Sınırdışı etme Çalışma Grubu/ Karma Komitesi’ne notu (AB- İzlanda/ 

Norveç /İsviçre /Lihtenştayn), Konu: Üye Devletlerin, 1 Şubat 2011 tarihli Çalışma Grubu toplantısında 
gündeme gelen, heyetlerin anket cevaplarına yönelik pratik deneyimlerine dayalı Sentezi, Konsey 
Belgesi 7260/12, 12 Mart 2012. 

45
  Bu bilgi ESI’ye Brüksel’deki Yunanistan AB Daimi Temsilciliği tarafından sağlanmıştır, 4 Nisan 2012. 

46
  Stiftung Pro Asyl et al., Utanç Duvarları. Accounts from the Inside: The Detention Centres of Evros, 

Nisan 2012 : http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/q_PUBLIKATIONEN/2012/Evros-
Bericht_12_04_10_BHP.pdf.    

http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/q_PUBLIKATIONEN/2012/Evros-Bericht_12_04_10_BHP.pdf
http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/q_PUBLIKATIONEN/2012/Evros-Bericht_12_04_10_BHP.pdf
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VIII.  AB'ye düzensiz göç konusunda Türkiye'nin oynadığı rol 

Bugün, AB sınırlarını yasadışı olarak geçmek isteyen düzensiz göçmenler için Türk-Yunan sınırı AB ana 
kapısı olarak görülmektedir.47 Mart 2012’de Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner bu sınırı 
"kapısı açık ahır" olarak betimlemiştir.48 AB’nin dış sınırlarındaki işbirliğinden sorumlu Avrupa ajansı 
Frontex’e göre, 2010 yılında 47.706 düzensiz göçmen Türkiye-Yunanistan kara sınırında tespit 
edilmiştir, ki bu sayı AB49’a yapılan tüm yasadışı sınır geçişlerinin neredeyse %80’ine tekabül 
etmektedir (Arnavutluk'tan Yunanistan'a olan dairesel göç hariç). 49 2011 yılında bu oran, Arap Baharı 
sırasında Kuzey Afrika’dan gelen göçmen akını sebebiyle değişmiş, ancak Türkiye-Yunananistan sınır 
kapısını geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin sayısı 54,974’e çıkarak %15’lik bir artış da 
gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 14: Türk-Yunan sınırında tespit edilen AB'ye yasadışı sınır geçişleri50 
 

  2008 2009 2010 2011 

Türkiye – Yunanistan kara sınırı 14.480 8.782 47.706 54.974 

Yunan deniz sınırları 31.729 28.841 6.175 625 

Yunanistan-Arnavutluk kara sınır (dairesel 
göç) 38.573 37.898 33.704 11.743 

TOPLAM: Tüm AB sınırlarında tespit edilen 
kişi sayısı 159.092 104.599 104.049 140.980 

Türkiye- Yunanistan kara sınırı ve 
Yunanistan deniz sınırı toplamının oranı 
(Arnavutluk’tan Yunanistan’a gerçekleşen 
dairesel göç hesaba katılmadan)  38% 56% 77% 43% 

  

                                                           
47

  AB’deki belgesiz göçmenlerin en azından yarısı belki de daha fazlasının « fazladan kalanlar » yani turist 
olarak ya da vize ile yasal yollardan giriş yapmış ancak izin süresinin aşımından sonra da ülkede kalan 
kişiler olduğuna inanılmaktadır. AB’ye yasadışı yollardan geçen düzensiz göçmenler bu oranın diğer 
yarısını ya da daha azını oluşturan payı oluşturmaktadırlar. Kraler, Albert and Madalina Rogoz, 2000 
Avrupa Birliği’ndeki Düzensiz Göç -  Gelişimi, Ekonomik Arka Planı, ve Tartışmalar. Düzensiz Göç ile ilgili 
veritabanı, Çalışma makalesi 11/2011, ss. 8-9. Frontex websitesine şu uyarıyı koymuştur : 
“Göçmenlerin AB’ye girişinin tek ve en büyük yolu uluslarası havaalanlarından geçmektedir: halihazırda 
AB’de yasadışı olarak yaşayan kişilern çoğu, yasal belge ve vize ile giriş yapmış, ancak süre aşımından 
sonra da kaldıkları için bu belgelerin geçerlilikleri ortadan kalkmıştır.” : 
http://www.frontex.europa.eu/intelligence/migratory-routes.   

48
  Reuters (Haber Ajansı, ‘Almanya, Avusturya Yunanistan’ı sınır kontrollerini sıklaştırması için uyarıyor’, 8 

Mart 2012 : http://uk.reuters.com/article/2012/03/08/uk-eu-schengen-idUKBRE82718W20120308.   
49

  Frontex’e göre, neredeyse tüm yasadışı sınır geçişleri tespit edilmiştir. ESI’nin Frontex basın sözcüsü 
Ewa Moncure ile röportajı, Brüksel, 11 Mayıs 2012. 

50
  Rakamların tamamına yakını Frontex’den alınmıştır (Frontex, « Basın Paketi Mayıs 2011, » s. 9 : 

http://www.frontex.europa.eu/assets/Media_centre/Frontex_Press_Pack.pdf. 2011 yılında 
gerçekleşen tespitlerin tamamı :Frontex Yıllık Risk Analizi 2012, Nisan 2012, s.14, 
http://www.frontex.europa.eu/assets/Attachment_Featured/Annual_Risk_Analysis_2012.pdf. Frontex 
2011 yılı için Yunanistan sınırlarına dair değil Yunanistan, Bulgaristan ve Kıbrıs’ı kapsayan AB’nin Doğu 
Akdeniz Sınırı’na ait rakamlar verdiği için, Hellenic Police’in 2011 yılına ait verileri kullanıldı (daha 
önceki yıllara ait verileri Frontex ile büyük ölçüde aynı) 
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=12080&Itemid=429&lan
g=.  
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Son yıllarda, AB bu problemle başa çıkması için Türkiye’ye yardım etme girişimlerinde bulunmaya 
çalışmış ancak Türkiye’ye somut bir teklif sunmamıştır. Frontex üst düzey yetkililerin ESI’ye söylediği 
gibi, AB ülkeleri "eski Sovyetler Birliği ve komünist Arnavutluk »51 dışındaki çıkış noktası kontrollerine 
nadiren kaynak ayırmaktadırlar. Türk yetkilileri her yıl Yunanistan’a  girmeye çalışan onbinlerce 
üçüncü ülke vatandaşıni yakaladıklarını belirtmektedir. Ancak Türkiye, AB’nin düzensiz göçü azaltma 
çabalarını desteklemek istiyorsa, AB ile isbirligini arttirmali ve bu konuya daha fazla kaynak ayırmali.  

Nisan 2012’de hazırlanan ve « Göç baskısı » konusunu işleyen son AB Eylem Planı’nda52 « "Türkiye-
Yunanistan sınırı üzerinden gerçekleşen düzensiz göçü önleme" yedi öncelikten biri olarak 
belirlenmiştir. Ancak Türkiye’nin AB tarafından adil muamele görmediği kanisindan dolayi AB 
sinirlarini korumak icin böyle bir çabaya girmeyebilecegi de dusunuluyor. Son zamanlarda Türkiye, 
kendisine vize muafiyeti ile sonuclanacak bir surec sunulduğu takdirde, Türkiye'yi transit ulke olarak 
kullanip AB ‘ye girmek isteyecek göçmenlerin sayısını azaltmak için çabalarını hızlandıracağını 
belirtmiş ve beklentisinin altını tekrardan çizmiştir.53 
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52

  Başkanlık’tan Konsey/Karma Komitesi’ne Not, Konu : Göç ile ilgili baskılara karşın AB Eylemi – Stratejik 
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