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1. Başbakan Davutoğlu ile yapmış oldukları görüşmenin ardından, AB Devlet ve 

Hükümet Başkanları, özellikle Batı Balkanlarda yaşananlar olmak üzere, göç 

konusunu ele almışlardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı ile yapmış oldukları 

görüşmeleri ve Ortak Eylem Planı ile ilgili olarak kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle 

karşılamışlardır. Türkiye, Yunanistan ve Türkiye arasındaki ikili geri kabul 

anlaşmasının uygulanması çerçevesinde, Türkiye'den Yunanistan'a geçen ve 

uluslararası korumaya muhtaç olmayan bütün göçmenlerin hızlı bir şekilde geri kabul 

edilmesi ve Türk karasularında yakalanan bütün düzensiz göçmenlerin geri alınması 

hususundaki taahhüdünü teyit etmiştir. 

Devlet ve Hükümet Başkanları, göçmen kaçakçılığı güzergahlarının kapatılması, 

kaçakçıların çalışma şekillerinin sekteye uğratılması, dış sınırlarımızın korunması ve 

Avrupa'da yaşanan göçmen krizinin sona erdirilmesi hususlarında cesur adımların 

atılması gerektiği yönünde anlaşmaya varmışlardır. Bir tekneye binmekle Avrupa'da 

yerleşim hakkına sahip olmak arasındaki bağlantıyı ortadan kaldırmamız 

gerekmektedir. 

Bu nedenle de Ege Denizi'nde bugün başlayan NATO faaliyetinin önemi 

vurgulanmıştır. Tüm NATO üyelerine, bu görevi etkin bir şekilde desteklemeleri 

yönünde çağrıda bulunmuşlardır. Türkiye'nin göç meselesinin çözümüne yönelik 

olarak bugün yapmış olduğu ilave önerileri olumlu karşılamışlardır. Liderler, şu ilkeler 

temelinde çalışmak üzere uzlaşmışlardır: masrafları AB tarafından karşılanmak üzere 

Türkiye'den Yunanistan'a geçen tüm yeni düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi; 

mevcut yükümlülükler çerçevesinde Türkiye tarafından Yunan adalarından geri kabul 

edilen her bir Suriyeli karşılığında, Türkiye'den bir Suriyelinin AB üye devletlerine 

yerleştirilmesi; Türk vatandaşları için vize koşullarının en geç Haziran 2016 sonuna 

kadar kaldırılması amacıyla vize serbestisi yol haritasının uygulamasının 

hızlandırılması; ilk proje grubunun Mart ayı sonundan önce finanse edilmesini 

teminen başlangıçta tahsis edilen 3 milyar avroluk fonun ödemesinin hızlandırılması 

ve Suriyelilere yönelik Sığınmacı Mali İmkanı için ilave fonların kararlaştırılması; Ekim 

2015 tarihli AB Zirvesi sonuçları temelinde mümkün olan en kısa sürede katılım 

müzakerelerinde yeni fasılların açılması kararına hazırlanılması; Suriye içindeki 

insani durumun, yerel halkın ve mültecilerin daha güvenli olabilecek alanlarda 

yaşamasını mümkün kılacak şekilde iyileştirilmesine yönelik ortak girişimlerde 

Türkiye ile birlikte çalışılması. 

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı, bu önerileri olgunlaştıracak ve Mart ayında 

gerçekleştirilecek AB Zirvesinden önce Türk tarafıyla detaylar üzerinde çalışacaktır. 

Yürütülecek çalışmada AB hukukuna ve uluslararası hukuka riayet edilecektir. 
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Ayrıca, AB Devlet ve Hükümet Başkanları, Türkiye'de medyanın durumuna ilişkin 

olarak Türkiye Cumhuriyeti Başbakanıyla görüşmelerde bulunmuştur. 

2. Devlet ve Hükümet Başkanları, ayrıca 18-19 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen 

AB Zirvesinde, deniz sınırlarının özel durumları göz önünde bulundurularak 

Schengen Sınır Kodunun Schengen alanında yer alan tüm üye devletler tarafından 

eksiksiz olarak uygulandığı duruma dönülmesinin ve sınırlardan engelleme 

olmaksızın geçiş yaklaşımına son verilmesinin kararlaştırıldığını hatırlatmıştır. Batı 

Balkanlar güzergâhında yaşanan düzensiz göç akışı artık sona ermiştir. 

3. Bu durumun sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki konularda 

adım atılmasına ihtiyaç duyulmaktadır: 

a) bu zor dönemde, Yunanistan'ın yanında yer alınması ve yaşanan olayların bir 

sonucu olarak ortaya çıkan bu durumun üstesinden gelinmesine yardımcı olunması 

için her türlü çabanın gösterilmesi. Bu, AB'nin tüm imkanlarının, kaynaklarının ve üye 

devletlerin sağlayacağı katkıların hızlı ve etkili bir biçimde seferber edilmesini 

gerektiren ortak bir AB sorumluluğudur 

b) bölgede süratle gelişmekte olan bu son derece güç insani duruma acil ve etkili 

bir yanıt verilmesi. Komisyon tarafından, Yunanistan ile birlikte ihtiyaçlar ile acil 

durum ve müdahale planına ilişkin yapılan değerlendirmeye dayalı olarak 

Yunanistan, diğer üye devletler ve sivil toplum örgütleri ile yakın işbirliği içerisinde 

hareket ederek, ivedilikle acil durum desteği sağlanacaktır. Bu bağlamda, Hükümet 

ve Devlet Başkanları AB'nin acil durum desteği sağlamasına dair Komisyon önerisini 

memnuniyetle karşılamaktadır ve Konseyi bu öneriyi, kullanılabilecek mali araçlar 

yelpazesini genişleterek, Mart ayında gerçekleştirilecek AB Zirvesi öncesinde kabul 

etmeye ve ayrıca bütçe yetkililerini gerekli müteakip tedbirleri almaya davet 

etmektedir. 

c) Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk ile olanlar da dahil olmak üzere, 

Yunanistan’a dış sınırların yönetiminde daha fazla destek sağlanması, ayrıca %100 

kimlik tespiti, kayıt ve güvenlik kontrollerinin yapılması suretiyle sıcak noktaların 

düzgün işleyişinin sağlanması ve yeterli kabul kapasitesinin oluşturulması. Frontex, 

ulusal "misafir görevliler" için en kısa sürede ek çağrıda bulunacaktır ve tüm üye 

devletlerin en geç 1 Nisan’a kadar bu çağrıya eksiksiz bir şekilde yanıt vermeleri 

gerekmektedir. Europol, "misafir görevliler"i, güvenlik kontrollerini güçlendirmek ve 

kaçakçılara karşı mücadelede Yunan makamlarına destek sağlamak amacıyla, tüm 

sıcak noktalarda hızlı bir şekilde görevlendirecektir. 

d) Yunanistan-Türkiye Geri Kabul Anlaşması ve 1 Haziran’dan itibaren AB-

Türkiye Geri Kabul Anlaşması temelinde, uluslararası korumaya muhtaç olmayan tüm 

düzensiz göçmenlerin kapsamlı, büyük ölçekli ve hızlı bir şekilde Türkiye’ye iadesinin 

sağlanması için Yunanistan’a yardım edilmesi; 
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e) Yunanistan üzerindeki mevcut ağır yükün hafifletilmesi için yeniden yerleştirme 

uygulamasının önemli ölçüde hızlandırılması. EASO (Avrupa Sığınma Destek Ofisi) 

ayrıca, Yunanistan'daki sığınma sisteminin desteklenmesi amacıyla ulusal uzman 

desteği çağrısında bulunacaktır ve tüm üye devletlerin bu çağrıya ivedilikle ve 

eksiksiz bir şekilde yanıt vermeleri gerekmektedir. Bunun yanısıra üye devletler, 

durumun aciliyetine binaen, yeniden yerleştirme için daha fazla yer sağlamaya davet 

edilmektedir. Komisyon, yeniden yerleştirmeye ilişkin taahhütlerin yerine getirilmesine 

ilişkin olarak Konseye aylık rapor sunacaktır. 

f) AB üyesi olmayan Batı Balkan ülkeleri ile yakın işbirliğinin sürdürülmesi ve 

gerekli her türlü yardımın sağlanması; 

g) başka bölgelere yerleştirmeye ilişkin mevcut taahhütlerin yerine getirilmesi ve 

Türkiye ile muteber bir gönüllü insani kabul programı üzerinde çalışmaya devam 

edilmesi; 

h) açılan herhangi yeni bir güzergâha ilişkin gerekli tedbirlerin derhal alınması ve 

kaçakçılara karşı yürütülen mücadelenin artırılması; 

i) “Schengen’e dönüş”e ilişkin Komisyon yol haritasında mevcut tüm unsurların, 

yıl sonundan önce geçici iç sınır kontrollerini sonlandıracak ve Schengen alanının 

normal işleyişini yeniden tesis edecek şekilde, öncelikli bir husus olarak ileriye 

taşınması. 

Bu belge AB içerisinde yeniden yerleştirme ve üçüncü bir ülkeden AB ülkesine 

yerleştirme konusunda üye devletlere herhangi bir yeni taahhüt getirmemektedir. 

4. Bunlar bölgede mevcut durum nedeniyle acilen alınması gereken tedbirlerdir 

ve bu tedbirler düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Kapsamlı göç stratejimizin Avrupa 

çapında ortaklaşa uygulanmasını daha fazla güçlendirmek amacıyla, AB Konseyi, 

Mart ayındaki AB Zirvesinde göç dosyasına tekrar dönerek konuyu bütün unsurlarıyla 

ele alacaktır. 


