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ÖNSÖZ
1985 y×l×nda, topluluk çerçevesi d×ü×nda imzalanan Schengen Anlaümas×, Schengen Alan× d×ü s×n×rlar×ndaki koruman×n güçlendirilmesi amac×yla, Avrupa Topluluùu’na üye ülkeler ile imzac× ve ortak ülkeler aras×nda, iç s×n×r denetimleri olmadan, kiüilerin serbest dolaü×m×na imkân saùlam×üt×r.
Schengen Anlaümas× ile ayr×ca, söz konusu ülkelerin d×ü×nda kalan ülke vatandaülar×n×n Topluluk s×n×rlar×na giriüine iliükin yeni prosedürler belirlenmiü ve Üye Devletlerin üçüncü ülke vatandaülar×na
uygulad×ù× vize politikalar× uyumlu hale getirilmeye baülanm×üt×r.
1997 y×l×nda imzalanan ve bir y×l sonra yürürlüùe giren Amsterdam Antlaümas× ile de, AB’nin
hukuki statüsüne dair “Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alan×” ifadesi yerini bulmuü, Schengen
Anlaümas×’na ek olarak Antlaümaya dâhil edilerek, iç s×n×rlamalarda istisnalar sakl× kalmak suretiyle
ortadan kalkarken, d×ü s×n×rlara adeta yeni bir kabuk daha eklenmiütir.
Amsterdam Antlaümas× ile vize, s×ù×nma ve göç konular×nda bir numaral× karar alma merkezi haline gelen AB Konseyi, 15 Mart 2001 tarihinde kabul edilen 539/2001 say×l× Tüzük ve ekli iki liste ile
vize istemine tâbi olan ve olmayan üçüncü ülkeleri belirlemiütir.
AB’nin doùuya geniülemesi ile birlikte Schengen s×n×rlar×ndan Birlik topraklar×na doùru s×ù×nmac× traÀùin kontrolü, hem Birliùi d×ü tehlikelere karü× korumak hem de AB’nin iç güvenliùini saùlamak
için elzem bir gereksinim haline gelmiütir. AB’nin iç ve d×ü güvenliùi aras×nda doùrudan baùlant× kurulmas× ile de bu iki boyut, AB’nin güvenliùinin ayr×lmaz parças× olarak kabul edilmiütir. Böylelikle bu konu, AB’nin Adalet ve úçiüleri gündeminin bir parças× olmuü; çözüm ise vize, s×ù×nma ve göçe
iliükin daha kat× kurallar koymaktansa, komüu ülkeler ile kurumsal iliükilerin daha fazla geliütirilmesi, s×n×r denetimi ve teknolojik altyap×n×n oluüturulmas× üeklinde gerçekleümiütir. Ayn× zamanda AB,
s×n×r komüular×nda ekonomik kalk×nma ve demokratik yönetiüimin geliütirilmesinin güvenli bir ortam
hedeÀne ulaümakta temel gereksinim olduùundan hareketle, komüu ülkelere yönelik yepyeni bir stratejinin temellerini atm×üt×r: Vize serbestliùi stratejisi.
Bir d×ü politika arac× olarak vize serbestliùi stratejisi ile AB, bir yanda kendi iç ve d×ü güvenliùini teminat alt×na al×rken, diùer yanda komüu ülkelerdeki demokratikleüme süreçlerini doùrudan etkileme yolunu seçmiütir. AB, geniüleme sürecinde aday ülkelere uygulad×ù× “koüulluluk” mekanizmas×n×n bir benzerini, bu yeni stratejisinde uygulam×üt×r. Kurallar× AB taraf×ndan önceden belirlenmiü bir
süreç karü×l×ù×nda, komüu ülke vatandaülar×na uygulanan vizenin önce kademeli olarak kolaylaüt×r×lmas×, sonras×nda da kalkmas× üeklinde iüleyen bu süreç, AB’nin d×ü politikada uygulad×ù× önemli bir
araç haline gelmiütir. Bu araç AB’nin komüuluk politikas×n×n gücünü aç×k bir üekilde ortaya koyarken,
AB’ye yumuüak ve normatif pazarl×k gücü de kazand×rm×üt×r.
*
Türkiye gibi 1963 y×l×ndan itibaren AB ile ortakl×k iliükisi içinde bulunan, 1999 y×l×ndan beri aday
ve 2005 y×l×ndan beri kat×l×m müzakerelerini yürüten bir ülkenin vatandaülar×na vize uygulanmas×,
AB bütünleümesinin ruhuna ayk×r×d×r. úliükilerde sivil toplum diyaloùunun önemi s×kça dile getiril-
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mesine karü×n, AB’yi oluüturan dört temel serbestiden biri olan kiüilerin serbest dolaü×m× konusunda geliüme saùlanamamaktad×r. Oysa bir ülkenin “Avrupal×laümas×” ve sivil toplumlar×n birbirleriyle
kaynaümas×n×n en etkili araçlar×ndan biri, serbest dolaü×m×n önündeki engellerin kald×r×lmas×d×r. Kald× ki, bu görüüten hareketle S×rbistan, Karadaù, Makedonya, Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaülar×na k×sa bir süreç sonunda vize muaÀyeti hakk×n× tan×yan Birliùin, söz konusu imkân× neredeyse yar×m as×rd×r AB ile ortakl×k iliükisi içerisinde bulunan ülkemiz vatandaülar×na tan×mamas× rahats×zl×k
yaratmakta, Türk halk×ndaki AB alg×lamas×n× olumsuz etkilemektedir.
AB üyesi ülkelere giriüte Türk vatandaülar×na uygulanan vize zorunluluùunun ortaya ç×kartt×ù×
ciddi sorunlar, úktisadi Kalk×nma Vakf× taraf×ndan uzun süreden bu yana gündeme getirilmektedir.
Özellikle iü insanlar×m×z, ürünlerini Avrupa ülkelerinde düzenlenen fuarlara gönderebilirken, kendileri vize engeliyle karü×laümakta veya iü randevular×/toplant× tarihleri geçtikten sonra kendilerine vize
verilmektedir. Vize alabilmek için talep edilen belge ve bilgiler, ak×l almaz boyutlara ulaüm×üt×r. úü insanlar×m×z vize almak için banka hesaplar×n× göstermek, AB ülkelerindeki ortaklar×ndan davet mektuplar× almak zorunda kalmaktad×r. Durum böyleyken, ticari gizlilik ilkesi de aç×kça ihlal edilmektedir.
úü insanlar×m×za yönelik vize uygulamas×, Ankara Anlaümas× ve Katma Protokol’e ayk×r× olup,
Gümrük Birliùi aç×s×ndan haks×z rekabete yol açmaktad×r. Bu, defalarca Avrupal× mahkemeler ve Üye
Devlet mahkemeleri taraf×ndan al×nan kararlar ile teyit edilmiütir. Mallar× Birlik içinde serbest dolaü×mda olan iü insanlar×m×z×n kendilerinin ve üirketlerini temsil eden yetkililerinin bu hakka sahip olmamalar×, kabul edilemez bir durumdur. Vize uygulamas×, iü insanlar×m×za yeni iü baùlant×lar× kurmak bir yana, mevcut iülerini dahi yürütmekte güçlükler ç×karmakta ve böylece ticaretin önünde teknik bir engel teükil ederek, haks×z rekabete yol açmaktad×r.
Sadece iü dünyas×n×n deùil, Türk halk×n×n büyük çoùunluùu da vize uygulamas×ndan üikâyetçidir.
Vize iülemlerinin uzamas× ya da vize verilmemesi nedeniyle kaç×r×lan toplant×, konferans ve konserler; Erasmus program× çerçevesinde burs kazanan öùrencilerin burs hakk×n× kaybetmesi ya da gecikmesi; araüt×rma amaçl× seyahatlere vize nedeniyle ç×k×lamamas×; akademisyenlerin/doktorlar×n uluslararas× kongre ve seminerlere zaman×nda kat×lamamas×; bir araya gelemeyen aileler bizzat deneyimlediùimiz ya da s×kça karü×laüt×ù×m×z üikâyetlerden baz×lar×d×r. Bu sebeplerle, vatandaülar×m×z, çoùu
zaman hem maddi hem de manevi kayba uùramaktad×r. Bu tür kay×plar ise maalesef herhangi bir üekilde telaÀ edilememektedir. Bu da Türk toplumunda, bu alanda AB ile iliükisi bizim kadar ileri olmayan ülke vatandaülar×na k×yasla, ayr×mc×l×k ve sadece insani bir hakk×n ihlali anlam×nda haks×zl×klarla karü× karü×ya olunduùu alg×s×na yol açmaktad×r.
*
úktisadi Kalk×nma Vakf× olarak, son derece haks×z bulduùumuz ve Ortakl×k Hukukuna ayk×r× olduùunu düüündüùümüz vize uygulamas× konusunda “ne yapabiliriz?” sorusuna yan×t olarak, bugüne
kadar çok farkl× çal×ümalar gerçekleütirdik. Vize sorununun hukuki boyutlar×n× ele alan, Türk ve Avrupal× akademisyenler taraf×ndan kaleme al×nan birçok yay×n haz×rlad×k ve bunlar× ilgili tüm taraÁarda, karar alma mekanizmalar×nda bulunan yetkililere ulaüt×rd×k.
Yine úktisadi Kalk×nma Vakf×’n×n giriüimi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliùi’nin desteùiyle, Avrupal× bir kurum olan European Citizen Action Service ile iü birliùi içerisinde “Vize ûikâyet
Hatt×” projesini baülatt×k. Söz konusu proje ile temel amac×m×z, her platformda dile getirdiùimiz vize
konusunda yaüanan s×k×nt×n×n boyutunu gerçekçi, somut verilerle desteklenmiü, güçlü ve tutarl× gerekçeler ile ortaya koyabilmekti. Bu anlamda, toplumun farkl× kesimlerinden kiüilerin vize baüvurular×nda yaüad×klar× sorunlar× s×n×Áand×rarak derledik.
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Vize uygulamalar×ndaki rahats×zl×klar× azaltma yolunda öncü ve önemli bir sivil giriüim olarak deùerlendirdiùimiz “Vize ûikâyet Hatt×” projesi kapsam×nda elde ettiùimiz bilgiler ve proje dâhilinde
haz×rlanan yay×nlar, konunun AB kurumlar× ve Üye Devletlerin yan× s×ra Türk kamuoyu nezdinde de
gündeme taü×nmas× ve tart×ü×lmas× aç×s×ndan deùerli bir kaynak oluütururken, Türk vatandaülar×n×n
vize konusundaki üikâyetlerine iliükin karar al×c×lar ve politika yap×c×lar nezdinde fark×ndal×k yaratmay× baüard×. Projenin sona ermesinin ard×ndaki süreçte, vize konusunda h×zl× bir traÀk yaüanmas×na
raùmen, Türk vatandaülar×na yönelik Schengen vizesi uygulamas×n×n halen devam etmesi üzüntü vericidir. Daha da üzücü olan, 1980’li y×llarda “geçici” bir tedbir olarak Türk vatandaülar×na uygulanmaya baülanan vizenin, aradan geçen otuz y×l× aük×n süre sonras×nda halen devam ediyor olmas×d×r.
*
Vize ve baùlant×l× konularda yaüanan geliümeleri yak×ndan takip eden bir kurum olan úktisadi
Kalk×nma Vakf× olarak, 2013 y×l×nda, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’ye vize serbestliùine yönelik yol haritas×n× sunmas× ile birlikte, tart×ümalar×n yepyeni bir boyuta taü×nacaù×n×n fark×nday×z. Son
iki y×lda vize kolaylaüt×rma ve geri kabul üzerine yoùunlaüan tart×ümalar, yol haritas× ile birlikte geri
kabul ve vize serbestliùi ekseninde yepyeni bir boyut kazanacakt×r. Tart×ümalara bu boyutun kat×lmas× ile birlikte, AB’nin farkl× coùrafyalarda müzakere ettiùi veya etmekte olduùu vize serbestliùi süreçleri, özellikle de beü Bat× Balkan ülkesi özelinde sürdürülen ve tamamlanan süreçler, çok daha fazla gündeme gelecektir.
Yol haritas× ile birlikte, Türkiye-AB Geri Kabul Anlaümas× üzerine daha fazla emek sarf edilecektir; edilmelidir de. Türkiye’nin k×y× üeridinden, deyim yerindeyse “bal×k istiÀ” olarak, kad×n, erkek,
çocuk, yaül× insanlar× teknelere doldurup denize aç×lan insan tacirlerine karü× en aù×r cezalar× uygulamaya geçirmek, söz konusu anlaüma bir yana, Türkiye’nin acilen atmas× gereken ad×mlar×n baü×nda
gelmektedir. Bu kapsamda Türkiye’deki liman baükanl×klar× ve k×y× emniyet kuruluülar×na önemli görevler düümektedir. Ayr×ca s×n×rlar×m×zda denetimlerin s×k×laüt×r×lmas× ve s×n×r güvenliùinin saùlanmas×, öncelikle ülkemizin güvenliùinin aç×s×ndan önemli bir zorunluluktur. Öte yandan, vizesiz bir üekilde ülkemize giriü olanaù× tan×nan ülkelerin daha titiz incelenmesinde de yarar vard×r.
Bu baùlamda, úktisadi Kalk×nma Vakf× Araüt×rma Müdürü Melih Özsöz taraf×ndan haz×rlanan
bu kapsaml× çal×üma, beü Bat× Balkan ülkesinin yan× s×ra Kosova, Doùu Ortakl×ù× ülkeleri ve Rusya ile
yürütülen vize serbestliùi süreçlerine, pratik ve kolay anlaü×lan bir üslup ile ×ü×k tutmaktad×r.
Hiç üüphesiz, AB’nin son on y×lda komüu coùrafyalar ile yürüttüùü vize serbestliùine yönelik süreçler, siyasetin, diplomasinin, bürokrasinin, ekonominin ve kültürel etkileüimin en canl×, en hareketli ve en tart×ümal× konular×ndan biri olmuütur. AB’nin yürüttüùü süreçler kimine göre baüar×n×n, kimine göre ise ayr×mc×l×ù×n hikâyesidir.
Her ne olursa olsun, özellikle Bat× Balkan deneyimi, önümüzdeki dönemde Avrupa’n×n mevcut ülkeler ile veya yeni coùrafyalarda yürütmeye devam edeceùi müzakereler için bir yol haritas×, bir model, bir üablon olacakt×r. Aynen Türkiye için olacaù× gibi. Bu noktada, bu modelin iyi alg×lanmas× ve
anlaü×lmas×, yol haritas×na yak×n zamanda kavuüan Türkiye’nin kendi ödevine çal×ü×rken önemli bir
referans kaynaù× olacakt×r.
“Bat× Balkan Ülkelerinde Vize Serbestliùi Süreci: Vize Kolaylaüt×rma, Geri Kabul, Yol Haritas× ve Vize Serbestliùi” baül×kl× yay×n×n, bu alanda ciddi bir baüvuru kaynaù× olmas×n× ve ileriki dönemlerde söz konusu maùduriyetleri gidermeye yönelik olumlu ad×mlar×n at×lmas×na katk×da bulunmas×n× temenni ediyoruz.
Prof. Dr. Halûk Kabaalioùlu
úktisadi Kalk×nma Vakf× Yönetim Kurulu Baükan×
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YAZARIN NOTU

We don’t need no education.
We don’t need no thought control.
No dark sarcasm in the classroom.
Teacher, leave those kids alone.
Hey, Teacher, leave those kids alone!
All in all it’s just another brick in the wall.
All in all you’re just another brick in the wall.
We don’t need no education.
We don’t need no thought control.
No dark sarcasm in the classroom.
Teachers, leave those kids alone.
Hey, Teacher, leave those kids alone!
All in all you’re just another brick in the wall…
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Dünya çap×nda 230 milyon albüm sat×ü×yla dünyan×n en baüar×l× rock müzik gruplar×ndan biri olan
úngiliz topluluk Pink Floyd’un, Kas×m 1979’da ç×kartt×ù× The Wall albümünün en tan×nan üark×lar×ndan biri: Another Brick in the Wall.
Another Brick in the Wall; ana kahraman Pink’in öùretmenleri taraf×ndan aüaù×lanmas× sonucu öùretmenlerine ve eùitim sistemine karü× ç×kmas×n× iüler. ûark×, her biri duvarda s×radan bir tuùla olan öùretmenlerin Pink’in etraf×nda, onu dünyan×n geri kalan×ndan ay×ran, görünmez bir duvar× nas×l inüa ettiùini anlat×r.
Another Brick in the Wall; sözleri ve konusu nedeniyle birçok ülkede yasaklanm×ü ve büyük tart×ümalar yaratm×üt×r. Örneùin Güney Afrika’da, 1980’li y×llarda eùitim sisteminin boykot edildiùi protestolarda marü olarak söylenen üark×, 1981 y×l×nda Güney Afrika Hükümeti taraf×ndan yasaklanm×üt×r.
Her ne kadar Another Brick in the Wall, eùitim sistemi ile baùdaüt×r×lm×ü olsa da üark× k×sa sürede, sisteme karü× ç×kanlar×n, etraf×na duvar örülenlerin, duvarlar× aümak ve y×kmak isteyenlerin marü× haline gelmiütir.
Duvarlar…
Yüzy×llar boyunca dünya siyasetinin belki de en çarp×c× simgeleri.
Daha MÖ 400’lü y×llarda, kuzeyden gelen Türk sald×r×lar×na karü× ülkeyi savunmak amac×yla
Çin’in inüa etmeye baülad×ù× Çin Seddi ile baülayan bir geleneùin, 2000’li y×llara kadar gelen yans×mas×.
Çinliler, MS 17’nci yüzy×la kadar duvar× uzatmaya devam ederken, örülen yeni duvarlar, dünyan×n
farkl× coùrafyalar×nda yükselmeye baülad×.
Örneùin Berlin Duvar×.
“Modern manada bir Çin Seddi nas×l olur?” sorusuna en güzel cevap.
Bat×’da y×llarca “Utanç Duvar×” olarak an×lan, 13 Aùustos 1961 tarihinde yap×m×na baülanan, 46
kilometre uzunluùundaki s×n×r. Doùu Almanya vatandaülar×n×n Bat× Almanya’ya kaçmalar×n× önlemek
için Doùu Alman Meclisi’nin karar×yla inüa edilen, modern tarihin en düüündürücü simgesi. Duvarlar×n
ve s×n×rlar×n çevrelediùi bireyler, evler, aileler, hayaller ve Àkirler. Duvar× aümak ve sadece birkaç yüz
metre ilerideki özgürlüùe kavuümak… 28 y×l boyunca özgürlük ve esaret aras×ndaki engelin sembolü.
Duvarlar, çitler, setler, hudutlar… Tel örgüden, betondan, taütan, çelikten, may×ndan, radardan…
Yap×ld×klar× yere, yap×l×ü amac×na göre farkl×l×k gösteren s×n×rlar. Kimi zaman kaçakç×l×ùa mani olmak,
kimi zaman sald×r×lardan korunmak, kimi zaman ablukaya almak, kimi zaman insan ticaretiyle, uyuüturucuyla ve kaçak göçle mücadele etmek için farkl× sebepler üzerine inüa edilen görünür-görünmez
s×n×rlar. Bugün gelinen noktada ise insanlar×, aileleri, topluluklar×, halklar×, ülkeleri hatta k×talar× ay×ran, insan yap×m× engeller.
úsrail’in Bat× ûeria’da, Filistinli intihar bombac×lar×na karü× önlem olarak 2004 y×l×nda inüa etmeye
baülad×ù×, úsrail yönetiminin “Güvenlik Bariyeri”, Filistinlilerin ise “Utanç Duvar×” olarak adland×rd×ù× 8 metre yüksekliùindeki 760 kilometrelik dev duvar…
Amerika-Meksika s×n×r×nda yer alan, yap×m×na 2006 y×l×nda baülanan, Meksika’dan gelen kaçak
göçmenleri engellemeye yönelik inüa edilen 1.050 kilometrelik dev metal duvar…
Fas Kral× úkinci Hasan taraf×ndan 1980 y×l×nda Fas’a geçmeye çal×üan göçmenleri engellemek üzere inüas×na baülanan, 20 bin kilometreyi aüan tel örgü, binlerce z×rhl× araç ve milyonlarca may×n taraf×ndan korunan 2.720 kilometre uzunluùu ile Çin Seddi’nden sonra dünyan×n en uzun ikinci insan yap×m× duvar× olan Bat× Sahra Duvar×…
Hindistan-Bangladeü aras×nda terör faaliyetlerini engellemek üzere inüa edilen ve Uluslararas× únsan Haklar× Örgütü’ne göre son on y×lda 1000’den fazla insan×n s×n×r× geçerken Hindistan polisi taraf×ndan vurularak ölmesine neden olan, 4.000 kilometrelik dünyan×n belki de en kanl× duvar×…
Yunanistan’×n kaçak göçmenleri engellemek için, 4 milyar dolar harcay×p Türkiye ile Yunanistan
kara s×n×r×n×n 12,5 kilometrelik bölümüne kurmaya çal×üt×ù× tel örgü…
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Duvarlar…
Aynen Pink Floyd’un üark×s×nda bahsettiùi gibi… Her bir yeni duvar, amac× ne olursa olsun, dünyaya eklenen yepyeni, s×radan bir tuùla: All in all it’s just another brick in the wall…
ûimdi bir düüünün: Acaba her duvar betondan, taütan, metalden mi olmak zorunda diye?
Yoksa etraf×m×z, görünmez baüka tür duvarlar ile çevrili deùil mi diye?
únsan Haklar× Evrensel Bildirgesi’nin 13. Maddesi üöyle der:
“Herkesin bir devletin topraklar× üzerinde serbestçe dolaüma ve oturma hakk× vard×r.”
“Herkes, kendi ülkesi de dâhil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayr×lmak ve ülkesine yeniden dönme hakk×na sahiptir.”
Kaç×m×z bu hakka sahibiz? Kaç×m×z bu hakk×m×z× özgür bir üekilde kullanabiliyoruz?
Bugün çoùunluùu Asya, Afrika, Güney Amerika ve Okyanusya’da olmak üzere, yaklaü×k 120 farkl× ülkenin vatandaü×, Schengen Alan×’na girip Avrupa’da yasal tek bir dakika geçirebilmek için bile vizeye ihtiyaç duymuyor mu?
Hatta “potansiyel olarak tehlikeli” say×lan kimi ülke vatandaülar×, hava yolu ile baüka bir ülkeye giderken, Avrupa topraklar×n× transit geçmek istediklerinde, havaliman×nda bir kap×dan bir diùerine gitmek için bile Schengen vizesine sahip olmak zorunda deùil mi?
Milyonlar, sadece vize baüvurusunda bulunmak için bile, milyon saatini Konsolosluk önlerindeki
kuyruklarda geçirmiyor mu?
Yine ayn× milyonlar, milyonlarca paray× vize baüvurular× s×ras×nda Konsolosluklara ödemiyor mu?
Vize kolaylaüt×rma ad×na kimi ülkelere paketler sunulurken, kolaylaüt×rma sonras×nda bile vize baüvurusu s×ras×nda benzer s×k×nt×lar yaüanmaya devam etmiyor mu?
Beü Balkan ülkesinin vatandaülar× vizesiz bir üekilde AB topraklar×na girip ç×karken, Kosova vatandaülar× ayr×mc×l×ùa maruz kalm×yor mu?
Veya bizler; Türk vatandaülar×… Dünyan×n en pahal× pasaportunu kullanm×yor muyuz y×llard×r?
Yurtd×ü×na her ç×k×ü×m×zda harç ödemiyor muyuz?
Hâlbuki s×n×rlardan geçebilmek gerekir: özgür bir üekilde.
S×n×rlardan geçebilmek, bizi baùlayan diùer s×n×rlar×, etraf×m×z× ören diùer duvarlar× aüabilmek için
elzemdir.
S×n×rlar geçilebildiùi sürece, kiüiyi, kiüinin içinde bulunduùu toplumu ve beraberinde tüm insanl×ù× baùlayan kördüùümleri çözebilecek f×rsatlar× doùurur.
Hiç düüündünüz mü? Neden Avrupa, yükseköùrenim kurumlar×n×n birbirleri ile iü birliùini teüvik
etmek amac×yla 1987 y×l×ndan beri uygulad×ù× programa Erasmus ad×n× vermiütir?
Çünkü Desiderius Erasmus, tüm Avrupa’y× etkileyen düüüncelerini, doùduùu Hollanda’n×n küçük
kenti Rotterdam’dan ç×karak, hayat× boyunca seyahat edebilmesi sayesinde geliütirmiütir. Seyahatleri
s×ras×ndaki karü×laümalar× ve ald×ù× eùitimler sayesinde, dinin düüünceler üzerinde kurduùu hegemonyaya karü× ç×karak güzel sanatlar×n ve bilimin yay×lmas×n× savunabilmiütir.
Desiderius Erasmus’a ithafen Avrupa, AB üye ülkeleri ve aday ülkelerindeki öùrenci ve öùretim
görevlilerinin dolaü×m×na imkân saùlayan, 25 y×l× geride b×rakan ve belki de AB’nin en baüar×l× programlar×ndan biri olan deùiüim program×na bu ismi vermiütir. Bu program sayesinde, t×pk× zaman×nda
Rotterdaml× Erasmus gibi, 33 ülkeden üç milyona yak×n öùrenci ve öùretim görevlisi, ufuklar×n× geniületebilecek eùitimi alma ve seyahat etme hakk×n× elde etmiülerdir.
Nihayetinde ülkeleri çevreleyen duvarlar, tüm aü×lmazl×klar×yla varl×klar×n× sürdürmeye devam etmekte. Beton duvarlara, metal duvarlara, taü duvarlara inat, bir de kâù×t duvarlar örülmekte; insanlar×n ve toplumlar×n aras×na.
Kâù×tlar×n ördüùü bu duvarlardaki kap×lar, kimilerine aç×kken, kimilerine zorlukla aç×l×r ya da tamamen kapal× kal×r.
*
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úüte bu kitapta yer alan bilgiler, kâù×t duvarlar× aüabilen beü Bat× Balkan ülkesinin hikâyesi. Birçoklar×na göre de Avrupa’n×n d×ü politika alan×nda yaratt×ù× bir “baüar× hikâyesi.”
Eskiden duvar× olmayan, sonra bir anda taü ve dikenli tel duvarlar×n çevrelediùi beü Bat× Balkan
ülkesinin vatandaülar×n×n, vize duvar×n× nas×l aüt×ù×n×n bir anlamda teknik ayr×nt×s×.
Ama ayn× zamanda kimilerine duvar kalkarken, kimilerine de duvar×n daha saùlamlaüt×r×ld×ù×n×n
kan×t×.
Hatta önce duvarlar× kald×ran Avrupa’n×n, sonra bu duvarlar× yeniden inüa etmek için gösterdiùi
çaban×n öyküsü.
Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadaù ve S×rbistan için vize serbestliùine giden yolda
at×lan siyasi, bürokratik ve teknik ad×mlar×n özeti; Kosova’n×n ise maruz kald×ù× ayr×mc×l×ù×n ispat×.
Ama bu kitab×n belki de göstermeye çal×üt×ù×:
Duvarlar×n arkas×ndan konuüulamayacaù×;
Duvarlar× aümak gerektiùi.
*
Bu kitab×n oluüturulmas× sürecinde desteklerini ve deùerli katk×lar×n× esirgemeyen;
úktisadi Kalk×nma Vakf× Yönetim Kurulu Baükan× Say×n Prof. Dr. Halûk Kabaalioùlu ve úktisadi Kalk×nma Vakf× Yönetim Kurulu’na;
úktisadi Kalk×nma Vakf× Genel Sekreteri Say×n Doç. Dr. Çiùdem Nas’a;
úktisadi Kalk×nma Vakf× Brüksel Temsilcisi Say×n M. Haluk Nuray’a;
úktisadi Kalk×nma Vakf× Uzman Yard×mc×lar× Say×n úlge K×v×lc×m ve Gökhan Kilit’e;
úktisadi Kalk×nma Vakf× Stajyeri Say×n Mehlike Eren-Wassel’a;
Son olarak da, bu konudaki birikimiyle çal×ümalar×ma ×ü×k tutan ve her zaman kendisinden ilham
ald×ù×m, eski çal×üma arkadaü×m Say×n Zeynep Özler’e; en içten teüekkürlerimi sunar×m.
Melih Özsöz
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GúRúû: NEDEN BÖYLE BúR YAYIN?
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FRONTEX
EUROPOL
EULEX
Üye Devletler
Aday ülkeler
Potansiyel aday ülkeler
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Arnavutluk
S×rbistan
Makedonya
Bosna Hersek
Karadaù
Kosova
Vize serbestliùi sonras× takip raporlar×
Koruma Maddesi
Somut seçenek
Son seçenek
Uyar× mekanizmas×
Deùerlendirme misyonlar×
Kamu düzeni deùerlendirme misyonlar×
Roman kökenli vatandaülar
Avrupa Komüuluk Politikas×
Doùu Ortakl×ù×
Vize serbestliùine yönelik eylem plan×
Ortak Ad×mlar Anlaümas×
Kosova
Gürcistan
Moldova
Ukrayna
Rusya
Beyaz Rusya
Ermenistan
Azerbaycan
ve Türkiye…
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19 Aral×k 2009 tarihinde, S×rbistan, Karadaù ve Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (buradan sonra Makedonya) vatandaülar×, Schengen üyesi AB üye ülkelerinde vizesiz bir üekilde dolaümaya baülam×üt×r.
Bir y×l sonra, 15 Aral×k 2010 tarihinde, Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaülar× da ayn× üekilde
Schengen Alan×’na yapt×klar× ziyaretlerinde vizeden muaf tutulmuülard×r.
Beü Bat× Balkan ülkesi vatandaülar×n×n vizeden muaf bir üekilde Schengen üyesi AB ülkelerinde
dolaüma hakk×, AB genelinde hiçbir k×s×tlama olmadan serbest dolaü×m anlam×na gelmemektedir. Bu
hak sadece biyometrik pasaport sahibi kiüiler için geçerlidir ve alt× ayl×k sürede doksan günü aümayan ziyaretlerle s×n×rl×d×r. Ayr×ca tüm Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar× AB s×n×rlar×na giriüte, Schengen S×n×r Kodu (Schengen Borders Code) ad× verilen ve AB topraklar×na giriü koüullar×n× da içeren,
AB’nin d×ü s×n×rlar×n×n kontrolüne iliükin mevcut yasal düzenlemeleri eksiksiz bir üekilde karü×lamakla yükümlüdür. Söz konusu giriü koüullar×n×n yerine getirilmemesi halinde, bu ülke vatandaülar×n×n
AB s×n×rlar×ndan geri çevrilmesi söz konusudur.
Beü Bat× Balkan ülkesi için vize serbestliùi, hiç üüphesiz bu ülkelerin vatandaülar×na bir hediye
olarak sunulmam×üt×r. Aksine vize serbestliùi, göç, s×n×r güvenliùi ve kontrolleri, kamu düzeni ve güvenliùi, d×ü iliükiler ile insan haklar× gibi birçok alanda, önemli reformlar×n gerçekleütirilmesi ve ülkelerin bu alanlarda komüu olduklar× AB’nin standartlar×na eriüimi koüuluna baùlanm×üt×r. Örneùin göç
ve s×n×r kontrolleri alan×nda AB, Bat× Balkan ülkelerinden Schengen kurallar×n× kabul etmelerini ve
bu kurallar× ulusal mevzuatlar×na aktarmalar×n× talep etmiütir. Böylelikle bu ülke vatandaülar×n×n veya
transit olarak bu ülkeler üzerinden Schengen Alan×’na giriü yapacak üçüncü ülke vatandaülar×n×n, söz
konusu kurallar×n hükmettiùi koüullar× yerine getirmesi gerekmektedir.
Beü Bat× Balkan ülkesi için vize serbestliùi, uzun ve detayl× bir sürecin sonucudur. Bu sürece, yukar×da sadece bir bölümü listelenen ayr×nt×l× teknik çal×ümalar× takiben, Avrupa Komisyonu ve Üye
Devletler baüta olmak üzere AB Konseyi, AP, EUROPOL, FRONTEX, EULEX gibi AB kurumlar×n×n, ilgili ülke hükümetleri ve yetkili birimleri ile koordineli bir üekilde yürüttüùü çal×ümalar sonucunda ulaü×lm×üt×r.
Asl×nda, beü Bat× Balkan ülkesi vatandaülar×n×n vizeden muaf bir üekilde Schengen üyesi AB üye
ülkelerinde dolaü×m×na olanak saùlayan karar×n, teknik düzeyde, AB’nin 15 Mart 2001 tarihinde kabul ettiùi 539/2001 say×l× Konsey Tüzüùü’ndeki bir deùiüiklikten ibaret olduùu söylenebilir. Beü Bat×
Balkan ülkesinin, söz konusu Tüzüùün ekinde yer alan bir listeden (Kara Liste), diùer bir listeye (Beyaz Liste) aktar×lmas× ile bu ülke vatandaülar× için vize muaÀyeti gerçekleümiütir. Ancak, basit gibi görülen bu yer deùiütirme, karmaü×k teknik detaylar× kapsayan, siyaset ve bürokrasinin yeri geldiùinde
teknik ayr×nt×lar×n bile önüne geçtiùi bir sürece tan×kl×k etmiütir. Aralar×nda Kosova’n×n da bulunduùu
alt× Bat× Balkan ülkesi için teknik süreç 2006 y×l×n×n sonunda baülam×ü; Kosova için daha hemen baü×nda sona ermiü; S×rbistan, Makedonya ve Karadaù için Aral×k 2009’da; Arnavutluk ve Bosna Hersek için ise Aral×k 2010 tarihinde tamamlanm×üt×r.
Beü Bat× Balkan ülkesi için vize serbestliùi sürecinin matematiùine bak×lacak olursa, süreç boyunca;
• úlk somut ad×m, Haziran 2003 tarihinde Selanik’te düzenlenen AB-Bat× Balkanlar Zirvesi’nde
at×lm×üt×r. Bir baüka deyiüle Karadaù, Makedonya ve S×rbistan için alt× y×lda; Arnavutluk ve Bosna Hersek için yedi y×lda tüm süreç tamamlanm×üt×r.
• Vize serbestliùine giden yolda AB, her bir ülke ile beü vize kolaylaüt×rma anlaümas× ve geri kabul anlaümas× imzalam×üt×r.
• Söz konusu anlaümalar×n imzalan×p, yürürlüùe girmesinin ard×ndan Karadaù, Makedonya ve S×rbistan 26 ayda; Arnavutluk ve Bosna Hersek ise 35 ayda vize muaÀyeti hakk×n× elde etmiütir.
• AB vize serbestliùine iliükin Bat× Balkan ülkeleri ile vize diyaloùu baülatm×ü; S×rbistan, Karadaù
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ve Arnavutluk ile diyalog müzakereleri üç ayda; Makedonya ile diyalog müzakereleri iki buçuk
ayda, Bosna Hersek ile de on günde tamamlanm×üt×r. Vize diyaloùunu takiben AB, beü vize yol
haritas× (Visa Liberalisation Roadmap) sunmuütur.
AB’nin sunduùu her bir vize yol haritas×, toplam dört k×s×mdan oluümaktad×r; vize yol haritalar×nda kritik k×s×m, Bölüm 2’de yer alan dört blokta düzenlenmiütir.
AB, vize yol haritalar× kapsam×nda; Arnavutluk, Makedonya, S×rbistan ve Karadaù’dan 41 kriterin (benchmark); Bosna Hersek’ten ise 42 kriterin karü×lanmas×n× talep etmiütir.
Vize yol haritas× müzakerelerinin en önemli ad×mlar×ndan haz×rl×k raporlar× (Readiness Reports)
ile ilgili olarak Makedonya, S×rbistan ve Karadaù bir haz×rl×k raporu; Arnavutluk ve Bosna Hersek ise iki haz×rl×k raporu yay×mlanm×üt×r. Ayr×ca Makedonya ve S×rbistan Hükümetleri iki; Karadaù Hükümeti üç; Arnavutluk Hükümeti dört; Bosna Hersek Hükümeti ise beü ayr× rapor ile
güncel geliümeleri Avrupa Komisyonu’na iletmiütir.
Vize serbestliùi sürecinin en önemli aktörü olan Avrupa Komisyonu, Makedonya, S×rbistan ve
Karadaù için iki deùerlendirme raporu (Commission Assesment); Arnavutluk ve Bosna Hersek
içinse alt× deùerlendirme raporu sunmuütur.
Vize yol haritalar×n×n bir gereksinimi olarak Karadaù, S×rbistan ve Arnavutluk 16 ülkeyle, Makedonya 20 ülkeyle; Bosna Hersek ise 22 ülkeyle geri kabul anlaümas× imzalam×üt×r.
AB ile imzalanan geri kabul anlaümas× çerçevesinde, 2006-2009 y×llar× aras×nda Makedonya’ya
5.426 kiüi; S×rbistan’a 20.588 kiüi; Karadaù’a 335 kiüi; Arnavutluk’a 254.465 kiüi; Bosna
Hersek’e ise 3.921 kiüi yasa d×ü× yollardan AB s×n×rlar×na girdikleri gerekçesiyle iade edilmiütir.
Vize serbestliùi karar× Makedonya, S×rbistan ve Karadaù için AB Konseyi taraf×ndan; Arnavutluk
ve Bosna Hersek için, Lizbon Antlaümas×’n×n yürürlüùe girmesi ve karar alma mekanizmas×ndaki
deùiüiklik nedeniyle AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun ortak karar×yla al×nm×üt×r.
Beü Bat× Balkan ülkesi için 539/2001 say×l× Tüzük, iki defa deùiütirilmiü, toplam beü ülke Kara
Liste’den Beyaz Liste’ye aktar×lm×üt×r.
Sonuç olarak; vize kolaylaüt×rma ve geri kabul anlaümalar× müzakereleri baülang×ç olarak kabul edildiùinde, S×rbistan, Karadaù ve Makedonya vatandaülar× yaklaü×k iki y×lda; Arnavutluk ve
Bosna Hersek vatandaülar× ise yaklaü×k üç y×lda vizeden muaf bir üekilde Schengen üyesi AB ülkelerinde dolaüma hakk× elde etmiülerdir.
Balkanlardaki vize serbestliùinde Kosova için süreç, baülad×ù× gibi duraksam×üt×r. Kosova, komüu
ülke vatandaülar× vize serbestliùi ald×ktan ancak üç y×l sonra AB ile müzakerelere, yeniden baülayabilmiütir.
AB, Balkanlarda alt× ülkeyle vize serbestliùi diyaloùu yürütürken; Doùu Ortakl×ù× (Eastern Partnership) kapsam×nda alt× ülkeyle (Moldova, Ukrayna, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan ve
Gürcistan) daha masaya oturmuütur.
AB Komüuluk Politikas× ve Doùu Ortakl×ù× dâhilinde olmamas×na raùmen, Rusya da vize serbestliùinin müzakere edildiùi bir ülkedir.
Yine AB Komüuluk Politikas× veya Doùu Ortakl×ù×’na dâhil olmayan; ancak 50 y×l× aük×n bir süredir AB ile doùrudan iliüki içerisinde bulunan; hatta 2005 y×l×ndan bu yana da AB aday ülke statüsünde tam üyelik müzakereleri yürüten Türkiye de, AB’nin vize serbestliùi müzakeresi yürüttüùü ülkelerden bir diùeridir.

Günler, aylar, y×llar… K×s×mlar, bölümler, kriterler… Raporlar, deùerlendirmeler, güncellemeler… Avrupa Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Üye Devletler, hükümetler… Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, S×rbistan, Karadaù, Kosova, Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Beyaz
Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Rusya ve Türkiye…
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Görüldüùü üzere, her ne kadar beü Bat× Balkan ülkesi için vize serbestliùi karar× iki veya üç y×l
gibi k×sa bir sürede tamamlanm×ü olsa da; her ne kadar vize muaÀyeti karar×, teknik olarak bu ülkelerin bir listeden baüka bir listeye al×nmas×n× içeriyor olsa da; arka planda teknik çal×ümalar×n, uzun müzakerelerin ve siyasi tart×ümalar×n aral×ks×z sürdüùü, ilgili tüm kurumlar×n binlerce sayfa belge ürettiùi bir süreç olmuütur.
Bat× Balkanlar özelinde Avrupa Komisyonu, en baü×ndan beri ülkeye özel bir yaklaü×m (tailormade) benimsemiü, her bir Bat× Balkan ülkesinin gerçekleütirdiùi ilerlemeyi vakit kaybetmeden
deùerlendirmiütir. Komisyon taraf×ndan yak×ndan takip edilen süreç, AB Konseyi’ne ve Avrupa
Parlamentosu’na düzenli olarak rapor edilmiü, böylelikle ilgili tüm taraÁar×n zaman×nda ve eksiksiz
bir üekilde süreç hakk×nda bilgi edinmeleri saùlanm×üt×r. Hiç üüphesiz ki sürecin bu denli bütüncül yürütülmesi, beü Bat× Balkan ülkesinin vatandaülar×na k×sa sürede vize serbestliùi saùlanmas× karar×nda
etkili olmuütur. Baüka bir deyiüle, AB taraf×ndan Bat× Balkanlarda uygulanan strateji “baüar×” ile neticelenmiütir. Strateji istenilen sonuçlar× doùurmuü ve vize kolaylaüt×rma ile geri kabul paketinde öngörülen AB komüuluk politikas×n×n gücü aç×kça ortaya konulmuütur.
úKV’den Zeynep Özler ve úlke Toygür, “Visa-free travel: Is it working as an EU foreign policy
tool” baül×kl× makalelerinde, üu deùerlendirmede bulunmaktad×r1:
“(…) vizesiz seyahat, AB d×ü politikas×nda s×kça tart×ü×lan bir konu haline gelmiütir. Geniüleme
ivme kaybettikçe, AB, Komüuluk Politikas× kapsam×nda yer alan ülkelerdeki reformlar× etkilemek
amac×yla, vize serbestliùini teüvik arac× olarak kullanmaya baülam×üt×r (…) Balkanlarda, vizesiz
seyahat perspektiÀ geri kabul anlaümas×n×n imzalanmas×n×n yan× s×ra kapsaml× reformlar×n uygulanmas×n× mümkün k×lm×üt×r.”
Benzer üekilde Alexandra Stiglmayer, “Learning from the Western Balkans experience” isimli
makalesinde üu sonuca ulaümaktad×r2:
“(…) Bat× Balkan ülkeleri ‘vize yol haritas× yaklaü×m×n×n’ baüar×ya ulaüt×ù×n× göstermiütir. Vize
serbestliùi havucuna olumlu tepki veren Bat× Balkan ülkeleri, bu hedef doùrultusunda gerekli reformlar×n h×zl× bir üekilde yap×labileceùini göstermiülerdir. Bu, yolsuzluùun ve organize suçlar×n
bu ülkelerden tamamen kalkt×ù× anlam×na gelmez; ancak Bat× Balkan ülkelerinin ileride daha etkili sonuçlar verecek mekanizmalar× kurduùu anlam×na gelir (…) tüm bu süreçler yak×n gelecekte
Konsolosluklar×n, ziyaretçileri takip etmesinden daha iyi sonuçlar× ortaya ç×kartacakt×r.”
19 Aral×k 2009 tarihinden itibaren S×rbistan, Karadaù ve Makedonya; 15 Aral×k 2010 tarihinden
itibaren ise Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaülar×na vize serbestliùi tan×nmas× ile beraber, bu ülkelerin vatandaü× milyonlarca kiüi, zaman ve para kayb×na sebep olan zorlu vize alma süreçlerini geride b×rakm×ülard×r. Bu ülkelerdeki AB üye ülke konsolosluklar× önlerinde uzayan vize kuyruklar× zamanla k×salm×ü; aileler ve arkadaülar× ay×ran vize duvarlar× y×k×lm×üt×r. Söz konusu serbestlik, belki
de AB’nin bu ülkeler ile iliükilerinde en temel endiüe kaynaklar×ndan biri olan yasa d×ü× göç konusunda da AB’yi rahatlatm×üt×r.
*
úüte bu kitapta yer alan 65 soru, beü Bat× Balkan ülkesi özelinde AB’nin vizesiz seyahat vaadinin,
reform
ref
orm sürecini teüvikte nas×l etkili bir araç olarak kullan×ld×ù×n×n kan×t×n× sunan birer anahtar niteliùindedir. Sürecin baü×ndan itibaren;

1
Zeynep Özler ve úlke Toygür, Nisan 2011, “Visa-Free Travel: Is it working as an EU Foreign Policy Tool”, FRIDE,
April 2011, http://www.fride.org/publication/901/visa-free-travel:-is-it-working-as-an-eu-foreign-policy-tool
2
Alexandra Stiglmayer, “Learning from the Western Balkans experience”, Batory Foundation, Mart 2011, http://visa
free-europe.eu/2011/03/learning-from-the-western-balkans-experience/
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Oyunun kurallar×n×n net olarak belirlenmesi ve ortaya koyulmas× halinde
halinde;;
TaraÁar×n karü×l×kl× siyasi iradelerin
iradelerini net olarak sergilemeleri halinde;
Sürecin yak×ndan takip edilmesi, ilgili tüm taraÁar×n gecikmeden ve eksiksiz bir üekilde bilgilendirilmesi halinde;
Ve en önemlisi sürecin aksakl×ùa imkân vermeden devam ettirilmesi halinde; baüar×ya ulaü×labileceùinin bir göstergesidir.
Hiç üüphesiz Bat× Balkan ülkeleri deneyimi derinlemesine incelendiùinde, vize serbestliùi ile
AB’nin elindeki kald×raç arac×l×ù×yla sadece talep ettiùi reformlar× gerçekleütirmediùi, ayn× zamanda
kendi imaj×n× ve yumuüak gücünü art×rd×ù× da görülmektedir. Bu sebeptendir ki Bat× Balkanlarda AB
ile yak×nlaüma hedeÀ, tüm taraÁar için halen geçerliliùini koruyan bir hedeftir. AB’nin, geniüleme politikas× çerçevesinde Balkan ülkeleri ile sürdürdüùü üyelik müzakereleri süreci, buna iyi bir örnektir.
H×rvatistan’×n AB üyeliùinde teknik aç×dan hiçbir engel kalmam×ü olup, ülkenin 1 Temmuz 2013
itibar×yla AB’nin 28’inci üyesi olarak Birliùe dâhil olmas× beklenmektedir. Diùer taraftan Makedonya, Karadaù ve S×rbistan “aday ülke” statüsünde AB ile müzakereleri sürdürmekte; Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova da “potansiyel aday ülke” statüsünde bulunmaktad×r.
Bu ülkelerin AB üyeliùi perspektiÁerinde ilerlemelerinde, 2009 ve 2010 y×llar×nda saùlanan vize
serbestliùi önemli bir rol oynam×üt×r ve oynamaktad×r. Çünkü AB’nin en önemli d×ü politika arac× olan
geniüleme politikas×ndaki baüar×, teknik müzakerelerdeki ilerleme ile siyasi iradenin varl×ù× kadar, taraÁar aras×ndaki iletiüimin gücüyle de doùru orant×l×d×r. Bu çerçevede AB, vize serbestliùi ile aday ve
potansiyel aday ülke statüsü kazanan Bat× Balkan ülkeleri kamuoylar×nda olumlu bir imaj çizmektedir.
*
Bu noktada, 50 y×la yak×n bir süredir AB ile ortakl×k iliükisi içerisinde bulunan ve 2005 y×l×ndan
bu yana aday ülke statüsünde AB ile tam üyelik müzakereleri yürüten Türkiye için vizesiz seyahat
perspektiÀ, kar×ü×k bir tablo ortaya koymaktad×r. Bat× Balkan ülkeleri deneyiminin aksine Türk vatandaülar×na yönelik vize muaÀyetinde, sürece iliükin net kurallar×n×n olmay×ü×, siyasi irade eksikliùi ve
konuya iliükin devam eden hukuki, siyasi ve uygulama temelli tart×ümalar, Türkiye için sürecin karmaü×k olmas×na sebebiyet vermektedir.
Öncelikle Türkiye, Bat× Balkan ülkelerinin aksine, AB ile çok daha eskiye dayanan siyasi, ticari
ve kültürel bir iliüki içerisindedir. Hatta Türkiye, üye dâhi olmadan AB ile Gümrük Birliùi iliükisine
giren tek ülkedir. úliükiler bu kadar köklü olsa bile, Türk vatandaülar× için deùil vize serbestliùi, vize
kolayl×ù×ndan bile söz etmek, bugün mümkün deùildir. Nas×l Yugoslav Sosyalist Federal Cumhuriyeti
daù×lmadan önce Yugoslav pasaportuna sahip kiüiler, Avrupa ülkelerinde vizesiz dolaü×m hakk×na sahiptilerse, Türk vatandaülar× da 1980’li y×llara kadar vizesiz bir üekilde Avrupa’ya gidebilmekteydiler. 1980’li y×llar×n baü×nda kimi Üye Devletler taraf×ndan ilticaya karü× “geçici” bir tedbir olarak uygulamaya konulan vize ve Türkiye - AB aras×nda inüa edilen vize duvar×, maalesef otuz y×ldan uzun
bir süredir varl×ù×n× kal×nlaüarak sürdürmeye devam etmektedir. Bat× Balkan ülkelerinin aksine, AB
ile son yedi y×ld×r tam üyelik müzakerelerini yürüten bir ülkenin iü insanlar×na, öùrencilerine, akademisyenlerine, sporcular×na, k×sacas× tüm vatandaülar×na yönelik bu uygulama, hiç de âdil olmayan bir
görüntü ortaya ç×karmaktad×r.
Yine Bat× Balkan ülkelerinin aksine, Türkiye deneyimi, hukuki perspektiften de durumun daha
karmaü×k olduùu bir vakad×r. Özellikle ûubat 2009 tarihinde, on dört y×l süren hukuk mücadelesinin ard×ndan Avrupa Birliùi Adalet Divan×’n×n (ABAD) karara baùlad×ù× Soysal Davas× sonras×nda,
Türk vatandaülar×na yönelik vize uygulamas×, AB ve Türkiye’de hükümetlerin, bürokrasinin, hukukun, akademinin, sivil toplumun ve en önemlisi medyan×n çok daha yak×ndan takip ettiùi bir konu haline gelmiütir. Soysal Davas×’n× takip eden y×llarda, konuya iliükin hukuki literatür, ABAD’×n ve Üye
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Devlet ulusal mahkemelerinin kararlar×yla zenginleümiütir. Al×nan her karar, bir anlamda Türk vatandaülar×n×n maruz kald×ù× hukuksuzluùu ve ayr×mc×l×ù× teyit ederken, AB taraf× çözüme dönük ad×mlar×n at×lmas×nda isteksiz davranm×ü ve davranmaya da devam etmektedir. Bu karar al×c×lar cephesinde söylemlerin, tutumlar×n ve tav×rlar×n sertleümesine, kimi zaman ise taraÁar×n restleümelerine ortam
saùlamaktad×r. Vize uygulamalar× ile ilgili tart×ümalar siyasi, bürokratik, hukuki ve teknik boyutlarda
tüm hararetiyle yaüan×rken, baü×n× iü dünyas×n×n temsilci kuruluülar×n×n çektiùi sivil toplum örgütleri
de medyan×n gücünü yanlar×na alarak, konuyu canl× bir üekilde gündemde tutmaya devam etmiülerdir.
*
Hiç üüphesiz Avrupa Komisyonu, 2009 ve 2010 y×llar×nda beü Bat× Balkan ülkesi için nihayete erdirdiùi vize serbestliùi sürecinin bir benzerini Türkiye’ye de uygulamak istemektedir. Baüka bir deyiüle, Bat× Balkanlarda “vize kolayl×ù×, geri kabul, vize serbestliùi diyaloùu, vize yol haritas×, vize serbestliùi ve izleme mekanizmas×” üeklinde k×saca özetleyebileceùimiz ve baüar×ya ulaüan yaklaü×m×n
bir benzerini, Türkiye için de uygulamaya çal×ümaktad×r. Ancak bu stratejinin baüar×s× ve etkisi, yukar×da bahsedilen Türkiye’ye özel koüullar nedeniyle, belirgin üekilde azalm×üt×r.
Örneùin Balkan ülkeleri deneyiminde, geri kabul viraj× kolayl×kla al×nm×üt×r. Türkiye ile AB aras×ndaki geri kabul anlaümas× müzakereleri ise 2003 y×l×nda baülat×lm×ü, ancak daha temel konular etraf×nda taraÁar aras×nda uzlaüma saùlanamamas× nedeniyle uzun bir süre ask×ya al×nm×üt×r. “Adil yük
paylaü×m×” ilkesi temelinde, 2009 y×l×nda yeniden baülayan müzakereler, bu sefer de baz× Üye Devletlerin, “s×n×r bölgesi” tan×m×na aç×kça at×fta bulunmas× talebi nedeniyle t×kanm×üt×r.
Hiç üüphesiz ki, bundan on y×l öncesine kadar konuyla ilgilenenlerin haricinde pek çoùumuzun
bilmediùi geri kabul, son iki y×lda vize tart×ümalar×n×n bile önüne geçmiütir. Bunun sebebi, Bat× Balkanlarda olduùu gibi, geri kabulün AB’nin yasa d×ü× ve düzensiz göç ile mücadelede temel araçlardan
birini oluüturmas×d×r. Türkiye’yi geri kabul anlaümas×n× imzalamaya ikna etmek, AB taraf×na göre düzensiz göçmenlerin Birliùe giriüinde Türkiye’nin temel geçiü rotas× olmas× sebebiyle kritik önem taü×maktad×r.
Kapal× kap×lar ard×nda yürütülen ve Bat× Balkan ülkeleri ile karü×laüt×r×ld×ù×nda çok daha uzun
süren müzakereler, Avrupa Komisyonu ve Türkiye aras×nda saùlanan uzlaüman×n ard×ndan, anlaüma
metninin 24 ûubat 2011 tarihinde AB Adalet ve úçiüleri Bakanlar Konseyi’nde onaylanmas×yla noktalanm×üt×r. Türkiye geri kabul anlaümas×n× parafe etmiü ancak Türk vatandaülar×n×n AB üye ülkelerinde
vizeden muaf bir üekilde dolaü×m×na iliükin diyalog baülat×lmadan, yani tatmin edici bir vize serbestliùi yol haritas× Türkiye’ye sunulmadan, anlaümay× imzalamayacaù×n× ifade etmiütir.
Türkiye’nin bu beklentisi, ne yaz×k ki 2011 ve 2012 y×llar×nda karü×lanmam×üt×r. ûubat 2011 tarihli AB Konsey toplant×s× sonuç bildirgesinde, vize serbestliùine iliükin Avrupa Komisyonu’nun yetkilendirilmediùinin aç×k bir üekilde ifade edilmesi, bunun en önemli göstergesidir. Avrupa Komisyonu,
ancak Haziran 2012 y×l×nda bu görev ile yetkilendirilmiütir.
Sonuç olarak;
Türk vatandaülar×, Schengen vizesi baüvurular×nda, öncesinde ve sonras×nda ciddi sorunlar ile
karü×laümaktad×r;
Türk vatandaülar×, vakitlerini onlarca vize baüvuru belgesini toplayarak, zaman×nda randevu almaya çal×üarak, konsolosluk veya arac× kurum önlerinde bekleyerek harcamaktad×r;
Türk vatandaülar×, paralar×n× günlük verilen k×sa Schengen vizelerine, tek giriüli vizelere veya
reddedilen vize taleplerine harcamaktad×r;
Türk vatandaülar×, hukuki kazan×mlara raùmen AB ülkelerine girebilmek için vize duvar×n× aümak
zorunda b×rak×lmaktad×r.
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*
Görüldüùü üzere Türkiye, Bat× Balkan ülkeleri gibi sürecin h×zl× ve pürüzsüz ilerlediùi bir ülke olmam×üt×r. Bat× Balkan ülkelerinin aksine;
Aç×k ve net yönlendirici ilkelerin bulunmay×ü×;
Her iki tarafta hüküm süren siyasi iradesizlik;
Vize uygulamas×nda yaüanan ve bir türlü aü×lamayan kronikleüen sorunlar;
Hukuki alana her geçen gün eklenen yeni tart×ümalar ve AB’nin hukuki yükümlülükleri yerine getirmede gösterdiùi isteksiz tutum;
Türk taraf×n×n, AB Kara Listesi’nin üst s×ralar×nda yer alan ülkeler ile imzalad×ù× ikili vize serbestliùi anlaümalar×yla, AB ortak vize politikas×ndan giderek uzaklaümas×;
Türk taraf×n×n, AB taraf×ndan talep edilen kritik reformlar× yerine getirmekte gösterdiùi isteksizlik;
Tüm reformlar yerine getirilse ve teknik kriterler karü×lansa dahi baz× Üye Devletlerdeki siyasi
güçler sebebiyle, Türk vatandaülar×na vizesiz seyahat hakk×n×n tan×nmayabileceùi korkusunun varl×ù×;
Ve en nihayetinde, Türkiye-AB üyelik müzakereleri sürecinin, 2010 y×l×ndan bu yana neredeyse durma noktas×na gelmiü olmas× ve AB’de Türkiye’nin, AB’ye yönelik yasa d×ü× göç aç×s×ndan en
önemli transit ülke olduùu doùrultusunda yayg×n kabulün varl×ù×;
Türkiye için tabloyu kar×ü×k bir hale getirmektedir.
*
úüte bu yay×n, beü Bat× Balkan ülkesi ile yürütülen, iki ila üç y×l gibi k×sa bir sürede bu ülkelerin
vatandaülar×na “Vizesiz Avrupa”n×n kap×lar×n× açan vize serbestliùi sürecini tüm boyutlar×yla, öncesi
ve sonras×yla; sorular halinde, kimi zaman basit, kimi zaman ise detayl× bir üekilde siz deùerli okuyucular×n bilgisine sunmay× amaçlamaktad×r.
Ayr×ca bu yay×n, sadece vize serbestliùi tan×nan beü Bat× Balkan ülkesini deùil, Balkanlar×n tam
ortas×nda kaderine terk edilen Kosova’n×n durumunu da ele almaktad×r. Yay×nda ayr×ca, AB’nin Balkanlar d×ü×nda vize serbestliùi müzakerelerini yürüttüùü diùer coùrafyalardaki ülkelere de mercek tutulmaktad×r.
*
Nas×l son iki y×lda Türkiye’de vize konusunda yap×lan tart×ümalar, geri kabul üzerine yoùunlaüt× ise önümüzdeki dönemde tart×ümalar, Avrupa Komisyonu taraf×ndan Türkiye’ye sunulan vize serbestliùi yol haritas× noktas×na odaklanacakt×r. Yol haritas×n×n sunulmas× ile beraber de Bat× Balkanlarda izlenen strateji ve AB’nin diùer coùrafyalarda izlediùi yol, daha ilgi çekici bir hal alacakt×r. Çünkü
AB’nin Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar×na vize serbestliùi saùlamas× ile noktalanan süreç, bu alanda çal×üanlar×n “baüar× hikâyesi” olarak adland×rd×ù× bir süreçtir. Dolay×s×yla bu “baüar× hikâyesinin”
doùru üekilde anlaü×lmas×, Türkiye’nin yarar×na olacakt×r.
*
Bu yay×n×n, ilgili tüm kurumlar×n çal×ümalar×nda bir kaynak olmas×n× temenni ederiz.
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BU YAYINI NASIL OKUMAK LAZIM?
Bu yay×n× iki üekilde okumak mümkün olabilir: coùraÀ ve tarihi aç×dan.
CoùraÀ perspektiften bak×ld×ù×nda, AB’nin üçüncü ülkeler ile yürüttüùü vize serbestliùi müzakerelerinin geniü bir coùrafyaya yay×ld×ù×n× söylemek mümkündür. AB’nin Balkan ülkeleri ile baülatt×ù× süreç, Avrupa Komüuluk Politikas×’n×n baülat×lmas×n×n ard×ndan, Doùu Ortakl×ù× ad×yla Avrupa’n×n
doùu s×n×rlar×na komüu ülkelerine yaklaümas× ile birlikte bu bölgeye doùru geniülemiütir. AB, Avrupa
Komüuluk Politikas× veya Doùu Ortakl×ù× kapsam×nda olmasa da, kuruluüundan itibaren stratejik iü
birliùi içerisinde olduùu Rusya ve Türkiye ile de benzer müzakereleri yürütmektedir.
4,5 milyon km² alana sahip 500 milyonluk AB, vize serbestliùi sürecinde 312 milyon nüfuslu ve 18,5
milyon km² alan kaplayan bir bölge ile müzakere etmektedir. Baüka bir deyiüle AB’nin vize serbestliùi stratejisi, kendi yüzölçümünün dört kat× büyüklüùünde, nüfusun ise yar×s×ndan fazla bir coùrafyay× kapsamaktad×r (Bkz. ûekil 1).

ûekil 1: AB’nin Vize Serbestleütirme Coùrafyas×

Tarihsel perspektiften bak×ld×ù×nda ise 2003 y×l×nda ilk olarak Balkan ülkeleri ile baülayan süreç, sonras×nda yine 2003 y×l×nda Avrupa Komüuluk Politikas×’n×n kabulünün ard×ndan Doùu Ortakl×ù× kapsam×nda Avrupa’n×n doùu s×n×rlar×na komüu ülkeler ile devam ettirilmiütir. Doùu Ortakl×ù× çerçevesindeki alt× ülke ile 2009 y×l×ndan itibaren, vize serbestliùi konusunda görüümeler daha kapsaml× üekilde yap×lmaya baülam×üt×r. AB ayr×ca, 2007 y×l×ndan bu yana Rusya ve uzun bir süredir de Türkiye ile vize serbestliùi konusunda müzakereleri sürdürmektedir.
Görüldüùü üzere, AB’nin vize serbestliùi politikas×, geniü bir coùrafyay× ve görece k×sa bir süreyi
kapsamaktad×r. Yak×n bir geçmiüte baülat×lan vize serbestliùi stratejisi, özellikle Bat× Balkanlarda beü
ülkenin vatandaülar× için vize duvarlar×n×n 2009 ve 2010 y×llar×nda kald×r×lmas× ile birlikte, AB d×ü
politikas×nda bir “baüar× hikâyesi” olarak literatürdeki yerini almas×na raùmen, müzakerelerin sürdürüldüùü geniü coùrafya ve söz konusu beü ülke d×ü×nda kalan diùer ülkeler düüünüldüùünde, bu sürecin ayn× h×z ve istekle yürütülmediùi sonucu ortaya ç×kmaktad×r. úüte bu çerçevede, bu yay×n, AB’nin
vize serbestliùi sürecini öncelikle tarihsel perspektifte ele almakta, ancak coùraÀ perspektiÀ de göz
ard× etmemektedir.
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Okuman×n kolaylaüt×r×lmas× amac×yla, bu yay×n, vize serbestliùi sürecini öncelikle beü Bat× Balkan ülkesinin deneyimi üzerinden tarihsel bir perspektifte ele almaktad×r. Sonras×nda ise coùraÀ bir
perspektif ile AB’nin vize serbestliùi müzakerelerini yürüttüùü diùer coùrafyalardaki durumu incelemektedir.
Kitapta ele al×nan konular×n karü×l×k geldiùi sorular ise üu üekilde özetlenebilir:
Soru 1
Soru 4
Soru 2-3-5-6
Soru 7-8
Soru 9
Soru 10
Soru 11-12
Soru 13-(…)-18
Soru 19-(…)-23
Soru 24
Soru 25-26-27
Soru 28-29-30
Soru 31-32-33
Soru 34
Soru 35-36
Soru 37-38
Soru 39-(…)-42
Soru 43-(…)-47
Soru 48-(…)-54
Soru 55-56-57
Soru 58-(…)-63
Soru 64
Soru 65
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AB’nin üçüncü ülke vatandaülar×na yönelik vize politikas×n×n
hukuki temelleri
AB’nin üçüncü ülke vatandaülar×na yönelik vize
politikas×n×n araçlar×
Bat× Balkan ülkeleri için vize serbestliùi sürecinin temelleri
Bat× Balkanlar ile vize serbestliùi sürecinin baülamas×
Vize kolaylaüt×rma anlaümalar×
Geri kabul anlaümalar×
Vize kolaylaüt×rma ve geri kabul süreçleri
Bat× Balkanlarda vize kolaylaüt×rma ve geri kabul süreçleri
Bat× Balkanlar ile vize diyaloùu ve vize yol haritalar×
Vize serbestliùine yönelik AB karar alma mekanizmas×
Makedonya ile vize serbestliùi süreci
S×rbistan ile vize serbestliùi süreci
Karadaù ile vize serbestliùi süreci
Makedonya, S×rbistan ve Karadaù için vize serbestliùi
Arnavutluk ile vize serbestliùi süreci
Bosna Hersek ile vize serbestliùi süreci
Arnavutluk ve Bosna Hersek için vize serbestliùi
Vize serbestliùi sonras× süreç
Vize serbestliùi sonras× takip raporlar×
Kosova ile vize serbestliùi süreci
Doùu Ortakl×ù× ülkeleri ile vize serbestliùi süreci
Rusya ile vize serbestliùi süreci
Bir d×ü politika arac× olarak vize serbestliùi

BAûLARKEN…
Bat× Balkanlar, Avrupa k×tas×n×n güneydoùu kesiminde, útalya Yar×madas×’n×n doùusu,
Anadolu’nun bat×s× ve kuzeybat×s×nda yer alan coùraÀ bölgedir. Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadaù, Kosova ve Makedonya’n×n tamam× Bat× Balkan coùrafyas× içerisindedir. S×rbistan’×n ise büyük
çoùunluùu bu bölge topraklar×nda bulunmaktad×r. H×rvatistan, Yunanistan, Bulgaristan, Slovenya ve
útalya topraklar×n×n bir k×sm× Bat× Balkan coùrafyas×nda yer almas×na raùmen, bu ülkeler Bat× Balkan
ülkesi say×lmazlar (Bkz. Tablo 1).
Tablo 1: Bat× Balkanlar×n CoùraÀ ve DemograÀk Yap×s×
ÜLKE
Yüzölçümü
Nüfus
Arnavutluk
28.748 km2
2.831.741a
2
Bosna Hersek
51.197 km
4.613.414b
2
Karadaù
13.812 km
620.145c
2
Kosova
10.887 km
1.733.872d
2
Makedonya
25.713 km
2.052.722e
S×rbistan
77.474 km2
7,120.666f

Baükent
Tiran
Saray Bosna
Podgarica
Priütine
Üsküp
Belgrad

(a) Arnavutluk ústatistik Enstitüsü, 2011
(b) The World Fact Book, 2011
(c) Karadaù ústatistik Kurumu, 2008
(d) Kosova ústatistik Kurumu, 2011
(e) Makedonya Devlet ústatistik Enstitüsü, 2009
(f) S×rbistan Cumhuriyeti ústatistik OÀsi, 2011

Bat× Balkanlar, tarih boyunca çok farkl× medeniyetlerin hüküm sürdüùü topraklara sahip olmuütur. Antik Yunan úmparatorluùu, Makedonya Krall×ù×, Roma úmparatorluùu, Doùu Roma úmparatorluùu, Osmanl× úmparatorluùu ve Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti bölgede uzun y×llar hüküm
sürmüütür. Ayr×ca Bat× Balkanlarda Hunlar, Slavlar, Tuna Bulgarlar×, Peçenek ve Kuman Türk boylar× ve Türkler çeüitli yerleüimler kurmuütur.
Hiç üüphesiz Osmanl× úmparatorluùu ile birlikte Bat× Balkanlarda yeni bir dönem baülam×üt×r.
14’üncü yüzy×l×n ortalar×nda, Osmanl×lar×n Rumeli’ye geçiüi ile birlikte, Osmanl× úmparatorluùu Balkanlara ad×m atm×üt×r. Osmanl×lar 500 y×ldan fazla bu topraklarda hüküm sürmüü, 19’uncu yüzy×lda
baülayan isyanlar ve etnik karü×tl×klardan kaynaklanan çat×ümalar sonucu baü gösteren Balkan Savaülar× ile de yavaü yavaü Balkan topraklar×ndan çekilmeye baülam×üt×r. Hatta 1878’de daù×lman×n eüiùine gelen Osmanl× úmparatorluùu’nun kesin çöküüüne giden yolun dönüm noktas×, Birinci ve úkinci Balkan Savaülar× olmuütur. Bu savaülar×n ard×ndan baülayan Birinci Dünya Savaü× ile de bu süreç
tamamlanm×üt×r.
150 milyondan fazla insan×n yaüam×n× kaybettiùi Dünya Savaülar× aç×s×ndan da Bat× Balkanlar,
sembolik bir öneme sahiptir. 1912-1913 Balkan Savaülar× sonras×nda, Balkanlarda yeni devletler kurulmaya baülarken, 1914 y×l×nda Saraybosna’da Avusturya Arüidükü Franz Ferdinand’×n öldürülmesi, Birinci Dünya Savaü×’n×n baülamas×nda son sebep olmuütur. Savaü sonras×nda Bat× Balkanlar’da
S×rp, H×rvat ve Sloven Krall×ù× kurulmuü, bir zaman sonra bu birlik Yugoslav Krall×ù× halini alm×üt×r.
úkinci Dünya Savaü× s×ras×nda, 1945 y×l×nda Sovyetler Birliùi, úngiltere ve ABD’nin desteùiyle ülkenin kontrolünü eline geçiren Mareüal Josip Broz Tito, 1945 y×l×nda Yugoslavya Cumhuriyeti’ni kurmuü, ard×ndan 1946 y×l×nda ülkeyi federal bir cumhuriyet haline getirmiütir.
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Soùuk Savaü döneminde Bat× Balkanlarda, Sovyetler destekli komünist yönetimler hâkim olmuütur. Tito yönetimindeki Yugoslav Sosyalist Federal Cumhuriyeti ise Sovyetler Birliùi ile ayr× düümüü,
k×sa bir zaman sonra kurulan Baùlant×s×zlar Hareketi’ne kat×lm×üt×r. Tito’nun 1980 y×l×nda ölümüyle birlikte Yugoslavya daù×lma sürecine girmiütir. 1990’lar×n baü×ndan itibaren ise Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti birçok iç çat×üma ve karmaüaya sahne olmuütur. Ülkenin federal yap×s×ndaki
dengesizleüme, ülke içinde yaüayan farkl× etnik gruplar×n özerklik isteklerinin daha yüksek perdeden
seslendirilmesine neden olmuütur. Ekonomik bunal×m ve artan etnik milliyetçilik ile ülke, 1990’l× y×llar×n sonunda giderek kaosa sürüklenmiütir.
1991’den 1995 y×l×na kadar ülke içerisinde federal yap×da birlikte yaüayan topluluklar, bu tarihten sonra federasyon yap×s×ndan ayr×l×p, baù×ms×z devletler oluüturmuülard×r. Slovenya Cumhuriyeti, H×rvatistan Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyeti ve Bosna Hersek Cumhuriyeti bu ayr×lma dalgas× sonucu kurulan yeni devletler olmuütur. Karadaù, S×rbistan ile birleüerek yeni Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ni oluüturmuütur. Yeni federasyon, S×rbistan ve Karadaù Özerk Cumhuriyeti ile
S×rbistan’a baùl× Kosova ve Voyvodina Özerk Bölgelerinin bütünlüùüyle oluümuütur. Haziran 2006
tarihinde Karadaù’×n referandum ile baù×ms×zl×ù×n× ilan etmesiyle, Yugoslavya ad× tarihe kar×üm×üt×r.
2008 y×l×nda Kosova Cumhuriyeti’nin S×rbistan’dan ayr×lmas× ile de Eski Yugoslavya topraklar×ndaki son parçalanma gerçekleümiütir.
*
Hiç üüphesiz Bat× Balkanlar, 20’nci yüzy×l×n sonunda, Avrupa’n×n yan× baü×nda sahnelenen kanl× savaülar ile haf×zalara kaz×nm×üt×r. Yugoslav Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin y×k×lmas×n×n ard×ndan bölge, savaü, iç çat×üma, zorunlu göç ve ekonomik bunal×m ile özdeüleüir hale gelmiütir. Örneùin
sadece Bosna Hersek’te, Mart 1992-Aral×k 1995’i kapsayan dönemde yaüanan savaü s×ras×nda, 100
binden fazla kiüi hayat×n× kaybetmiü, 250 binden fazla kiüi yaralanm×ü, iki milyonun üzerinde kiüi yerini terk etmek sorunda kalm×üt×r. Bosna Hersek gibi Bat× Balkanlar×n her bir köüesinde, Kosova’da,
Arnavutluk’ta, Makedonya’da, H×rvatistan’da, yani Avrupa’n×n orta yerinde büyük dramlar yaüanm×üt×r. Savaü sonras×nda yapt×r×mlar×n baüar×s×z olmas×, uluslararas× camian×n bölgede etkinlik kuramamas×, etnik çat×ümalar×n devam etmesi, siyasi istikrar×n saùlanamamas× derken, Bat× Balkanlar
çalkalanmaya devam etmiütir. Savaü sonras× dönemde silah, uyuüturucu ve insan kaçakç×l×ù×nda art×ü
gözlenmiü, yasa d×ü× göç ve aral×ks×z mülteci ak×nlar× baüta Avrupa olmak üzere bölgeye komüu s×n×rlar× tehdit etmeye baülam×üt×r.
úüte böylesine kar×ü×k bir ortamda AB, hemen yan× baü×ndaki köklü deùiüime seyirci kalamam×üt×r. Bir yanda Bat× Balkanlarda komünist diktatörlükler yerini demokratik yönetimlere ve piyasa ekonomisine b×rakmakta, diùer yandan bölgede uzun y×llar boyunca süren karmaüa Avrupa s×n×rlar×n× kaçakç×l×kla, yolsuzlukla, insan ticaretiyle, yasa d×ü× göçle tehdit etmektedir. AB, Bat× Balkanlardaki bu
dönüüümden hem yararlanmak hem de olumsuz etkilerini asgariye indirmek istemiü, bu ülkelerdeki
reform sürecini desteklerken, özellikle adalet ve içiülerine iliükin kendini yak×ndan ilgilendiren konular× çözmek için kollar× s×vam×üt×r.
*
Bu kitapta ayr×nt×l× bir üekilde ele al×nan beü Bat× Balkan ülkesi için vize serbestliùi süreci de iüte
bu düüüncenin, baüka bir deyiüle demokratikleütirme uùraü×n×n bir arac× olarak ortaya ç×km×üt×r. AB,
Yugoslavya pasaportuna sahip olup Avrupa topraklar×na herhangi bir k×s×tlama olmadan giren bu ülkelerin vatandaülar×na, 1990’l× y×llar ile birlikte vize uygulamaya baülam×üt×r. Ancak vize uygulamas×, özellikle yasa d×ü× göç alan×nda göç ak×nlar×n× durdurmak bir yana, daha fazla yaüanmas×na sebebiyet vermiütir. Ayr×ca AB, k×sa sürede, bu ülke vatandaülar×na vize uygulayarak, ülkelerin demokratik28

leüme süreçlerine etkide bulunamayacaù×n× da fark etmiütir. 2000’li y×llarda, Bat× Balkanlardaki siyasi yap×lanma daha belirgin hale geldiùinde ise AB, demokratik reformlar×n h×zland×r×lmas× için düùmeye basm×ü, vize serbestliùi sürecini devreye sokmuütur.
Hiç üüphesiz, AB’nin Bat× Balkanlar× demokratikleütirme sürecinin tek arac× vize serbestliùi olmam×üt×r. Öyle ki AB, 2000’li y×llar×n baü×ndan itibaren bölge ülkelerine AB üyeliùini vaat etmeye
baülam×üt×r. ústikrar ve Ortakl×k Anlaümalar×n×n (Stabilisation and Association Agreements-úOA) imzalanmas×n×n ard×ndan, tüm Balkan ülkeleri hâlihaz×rda AB perspektiÀ kazanm×üt×r (Bkz. Tablo 2).
H×rvatistan 2013 y×l×n×n ikinci yar×s×nda AB’nin 28’inci üyesi olacakt×r. Makedonya, Karadaù ve S×rbistan AB “aday ülkesi”; Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova ise “potansiyel aday ülke” statüsündedir.
Tablo 2: Bat× Balkan Ülkeleri için AB Üyelik Süreci

Mevcut statü

HIRVATúSTAN

MAKEDONYA

KARADAø

SIRBúSTAN

ARNAVUTLUK

BOSNA HERSEK

KOSOVA

AB’ye kat×lmay×
bekleyen ülke

Aday ülke

Aday ülke

Aday ülke

Potansiyel
aday ülke

Potansiyel
aday ülke

Potansiyel
aday ülke

16 Haziran 2008

úOA’n×n imzalanmas×

29 Ekim 2001

9 Nisan 2001

15 Ekim 2007

29 Nisan 2008

12 Haziran 2006

AB üyelik baüvurusu

21 ûubat 2003

22 Mart 2004

15 Aral×k 2008

22 Aral×k 2009

1 Nisan 2009

Adayl×ù×n AB Konseyi
taraf×ndan teyit edilmesi

1 Haziran 2004

16 Aral×k 2005

17 Aral×k 2010

1 Mart 2012

ústikrar ve Ortakl×k

1 ûubat 2005

1 Nisan 2004

1 May×s 2010

1 Nisan 2009

Teknik müzakerelerin baülamas×

12 Haziran 2006

Teknik müzakerelerin sona ermesi

30 Haziran 2011

Üyeliùe iliükin AB Konsey karar×

6 Aral×k 2011

Kat×l×m Antlaümas×n×n imzalanmas×

9 Aral×k 2011

29 Haziran 2012

Balkanlardan bahsedildiùinde, apayr× bir parantezin aç×lmas× gereken ülke, hiç üüphesiz
Kosova’d×r. Bu kitapta da bulabileceùiniz üzere, vize serbestliùi sürecinde Balkanlar×n ortas×nda kaderine terk edilen tek ülke, Kosova’d×r. Daha çarp×c× bir tan×mlama yapmak gerekirse; bugün Balkan
nüfusunun yüzde 91’i vizesiz bir üekilde AB topraklar×nda dolaüabilirken, Kosova vatandaülar×n×n
oluüturduùu yüzde 9’luk k×s×m, bu haktan mahrumdur.
1999 ile 2008 y×llar× aras×nda Birleümiü Milletler (BM) idaresinde bir bölge olan Kosova, 17 ûubat 2008 tarihinde tek taraÁ× olarak baù×ms×zl×ù×n× ilan etmiütir. Baù×ms×zl×k ilan×n×n ard×ndan denetim, BM’den AB’ye geçmiü; Kosova ile S×rbistan aras×ndaki özerk bölge s×n×r×, devlet s×n×r× olmuütur.
Ancak halen Kosova’n×n nihai statüsüne iliükin sorun çözülememiütir. Bugün itibar×yla Kosova’y× tan×yan devlet say×s× 93’tür. 27 üyeli AB’de ise 22 ülke hâlihaz×rda Kosova’y× tan×maktad×r. Ancak bu
bile ülkenin, hatta bölgenin siyasi anlamda bütünüyle istikrar kazanmas×na olanak vermemektedir.
*
Her ne kadar bu yay×n, temel olarak Bat× Balkan ülkeleri için vize serbestliùi sürecini ele al×yor
olsa da, AB’nin vize muaÀyeti sadece Balkan coùrafyas× ile s×n×rl× deùildir. Polonya D×üiüleri Bakan× Radoslaw Sikorski’nin önerisi ve úsveç’in desteùiyle AB, 26 May×s 2008 tarihinde Brüksel’de gerçekleütirilen Genel úüler ve D×ü úliükiler Konsey toplant×s×nda Doùu Ortakl×ù× anlaümas×n× akdetmiü;
böylece Doùu Ortakl×ù× (Eastern Partnership) süreci baülam×üt×r. Doùu Ortakl×ù×, Azerbaycan, Beyaz
Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna’da, yani alt× eski Sovyet devletinde, siyasi ve
ekonomik reformlar×n×n desteklenmesini amaçlamaktad×r. Vizesiz seyahati Balkanlarda demokratik
reform sürecinin bir ödülü olarak kullanan AB, Doùu Ortakl×ù× çerçevesinde de ayn× arac× kullanm×üt×r. Ancak bu alt× ülke için, Balkan ülkelerine dönük tasarlanan stratejiden çok daha farkl× bir tasar×m
söz konusudur. Doùu Ortakl×ù× ve Avrupa Komüuluk Politikas×’na dâhil olmamas×na raùmen AB’nin
gündeminde Rusya ile de vize serbestliùi bulunmaktad×r.
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SORULARLA BATI BALKAN ÜLKELERúNDE VúZE SERBESTLúøú SÜRECú
SORU 1:
AB’nin üçüncü ülke vatandaülar×na yönelik vize uygulamalar×na iliükin yasal
çerçevesi nas×l oluümuütur?
SORU 2:
Neden Bat× Balkan ülkeleri için vize serbestliùi?
SORU 3:
Eskiden durum neydi?
SORU 4:
“Beyaz Liste” nedir? “Kara Liste” nedir?
SORU 5:
“Kara Liste” sonras×nda Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar× ne gibi bir durumla
karü×laüm×üt×r?
SORU 6:
Bat× Balkan ülkeleri, bu duruma nas×l tepki göstermiülerdir?
SORU 7:
AB, Bat× Balkanlara yönelik vize serbestliùi sürecini neden baülatm×üt×r?
SORU 8:
Bat× Balkan ülkeleri için bu sürecin baülamas×ndaki temel kilometre taülar× nelerdir?
SORU 9:
Vize Kolaylaüt×rma Anlaümas× nedir?
SORU 10:
Geri Kabul Anlaümas× nedir?
SORU 11:
Neden vize kolayl×ù× ve geri kabul birbirine baùl×?
SORU 12:
Genel olarak süreç nas×l iüliyor?
SORU 13:
Bat× Balkan ülkeleri için bu süreç ne kadar sürede tamamland×?
SORU 14:
Bat× Balkan ülkeleri için vize kolaylaüt×rma anlaümalar× neleri içerir?
SORU 15:
Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar×, vize kolaylaüt×rma anlaümalar×ndan ne ölçüde .
tatmin olmuülard×r?
SORU 16:
Bat× Balkan ülkeleri ile imzalanan geri kabul anlaümalar× neleri içerir?
SORU 17:
Bat× Balkan ülkeleri ile imzalanan geri kabul anlaümalar× aras×nda farkl×l×klar var m×?
SORU 18:
Vize kolaylaüt×rma ve geri kabul anlaümalar× sonras×nda, Bat× Balkan ülkeleri için
süreç nas×l ilerlemiütir?
SORU 19:
Vize diyaloùu ve vize yol haritas× nedir? Bat× Balkan ülkeleri için ne kadar zamanda
bu süreç tamamlanm×üt×r?
SORU 20:
Bat× Balkan ülkeleri için vize yol haritalar× neleri içerir?
SORU 21:
Bat× Balkan ülkeleri için vize yol haritalar×nda belirtilen kriterler nelerdir?
SORU 22:
Vize yol haritas× müzakerelerinde nas×l bir teknik süreç takip edilmiütir?
SORU 23:
Vize serbestliùi yol haritas× süreci, beü Bat× Balkan ülkesi için genel olarak nas×l
ilerlemiütir?
SORU 24:
Vizelerin kald×r×lmas× konusunda AB’de karar alma mekanizmas× nas×l iüler?
SORU 25:
Makedonya için vize serbestliùi yol haritas× sürecinin temel taülar× nelerdir?
SORU 26:
Makedonya Hükümeti, vize serbestliùi yol haritas× sürecinde hangi yasal
düzenlemeleri yapm×üt×r? Bu ülke ile geri kabul süreci nas×l iülemiütir?
SORU 27:
Makedonya’da, vize yol haritas× müzakerelerinin gündeminde hangi konular
tart×ü×lm×üt×r?
SORU 28:
S×rbistan için vize serbestliùi yol haritas× sürecinin temel taülar× nelerdir?
SORU 29:
S×rbistan Hükümeti, vize serbestliùi yol haritas× sürecinde hangi yasal düzenlemeleri
yapm×üt×r? Bu ülke ile geri kabul süreci nas×l iülemiütir?
SORU 30:
S×rbistan’da, vize serbestliùi yol haritas× müzakerelerinin gündeminde hangi konular
tart×ü×lm×üt×r?
SORU 31:
Karadaù için vize serbestliùi yol haritas× sürecinin temel taülar× nelerdir?
SORU 32:
Karadaù Hükümeti, vize serbestliùi yol haritas× sürecinde hangi yasal düzenlemeleri
yapm×üt×r? Bu ülke ile geri kabul süreci nas×l iülemiütir?
SORU 33:
Karadaù ile vize yol haritas× müzakerelerinin gündeminde hangi konular tart×ü×lm×üt×r?
SORU 34:
Makedonya, S×rbistan ve Karadaù için vize serbestliùi süreci nas×l karara
baùlanm×üt×r?
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SORU 35:
SORU 36:
SORU 37:
SORU 38:
SORU 39:
SORU 40:
SORU 41:
SORU 42:
SORU 43:
SORU 44:
SORU 45:
SORU 46:
SORU 47:
SORU 48:
SORU 49:
SORU 50:
SORU 51:
SORU 52:
SORU 53:
SORU 54:
SORU 55:
SORU 56:
SORU 57:
SORU 58:
SORU 59:

SORU 60:
SORU 61:
SORU 62:
SORU 63:
SORU 64:
SORU 65:

Arnavutluk için vize serbestliùi yol haritas× sürecinin temel taülar× nelerdir?
Arnavutluk Hükümeti, vize serbestliùi yol haritas× sürecinde hangi yasal
düzenlemeleri yapm×üt×r? Bu ülke ile geri kabul süreci nas×l iülemiütir?
Bosna Hersek için vize serbestliùi yol haritas× sürecinin temel taülar× nelerdir?
Bosna Hersek Hükümeti, vize serbestliùi yol haritas× sürecinde hangi yasal
düzenlemeleri yapm×üt×r? Bu ülke ile geri kabul süreci nas×l iülemiütir?
Arnavutluk ve Bosna Hersek’in vize serbestliùi yol haritas× sürecinde,
Avrupa Komisyonu nas×l bir tav×r sergilemiütir?
Süreç, Arnavutluk ve Bosna Hersek için neden daha uzun sürmüütür?
Bat× Balkan ülkeleri için vize serbestliùi sürecinde, özellikle Lizbon Antlaümas×’n×n
yürürlüùe girmesi sonras×nda, Avrupa Parlamentosu nas×l bir rol oynam×üt×r?
Arnavutluk ve Bosna Hersek için vize serbestliùi süreci nas×l karara baùlanm×üt×r?
Vize serbestliùi sürecinin sona ermesiyle beü Bat× Balkan ülkesi vatandaülar× ne elde
etmiülerdir?
Vize serbestliùi sonras× süreç genel olarak nas×l iülemiütir?
úzleme mekanizmas× nedir?
AB neden bir izleme mekanizmas×na ihtiyaç duymuütur?
úzleme mekanizmas× oluüturulmas× sonras×nda, süreçte hangi ad×mlar at×lm×üt×r?
Birinci Vize Serbestliùi Sonras× Takip Raporu neleri içerir?
úlk takip raporunun ard×ndan neler yaüanm×üt×r?
úzleme mekanizmas× kapsam×ndaki “Koruma Maddesi” nas×l oluüturulmuütur ve
nas×l karara baùlanm×üt×r?
Bat× Balkan ülkeleri bu yeni tedbire nas×l tepki vermiütir?
Avrupa Komisyonu’nun ikinci takip raporu neleri içerir?
Avrupa Komisyonu’nun üçüncü takip raporu neleri içerir?
Genel olarak, Avrupa Komisyonu’nun takip raporlar×n× nas×l deùerlendirmek
gerekir?
Kosova neden “Balkan Gettosu”?
Kosova’n×n vize serbestliùi yol haritas×, neden beü Bat× Balkan ülkesinin yol
haritalar×ndan büyük farklar içerir?
Kosova’ya sunulan yol haritas×n×n, beü Bat× Balkan ülkesine sunulan yol
haritalar×ndan ne fark×/farklar× vard×r?
AB’nin vize serbestliùi politikas× sadece Bat× Balkanlarla m× s×n×rl×d×r?
Balkan ülkeleri için sunulan vize serbestliùi yol haritalar× ile Doùu Ortakl×ù×
çerçevesindeki ülkeler için sunulan vize serbestliùine yönelik eylem planlar×
aras×nda üeklen nas×l bir fark vard×r?
Doùu Ortakl×ù× çerçevesinde vize serbestliùi müzakerelerinin yürütüldüùü ülkeler
ile süreç hangi aüamadad×r?
Moldova’ya verilen vize serbestliùine yönelik eylem plan× ve Avrupa Komisyonu’nun
bu ülkeye yönelik deùerlendirmesinde hangi konular öne ç×kmaktad×r?
Ukrayna’ya verilen vize serbestliùine yönelik eylem plan× ve Avrupa Komisyonu’nun
bu ülkeye yönelik deùerlendirmesinde hangi konular öne ç×kmaktad×r?
Moldova ve Ukrayna, vize serbestliùi sürecinde hangi aüamada bulunmaktad×r?
Rusya, AB’nin vize serbestliùi politikas×nda nerede durmaktad×r?
AB’nin vize serbestliùi stratejisi, baüar×l× bir d×ü politika arac× m×?
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SORU 1: AB’nin üçüncü ülke vatandaülar×na yönelik vize uygulamalar×na iliükin yasal
çerçevesi nas×l oluümuütur?
AB’nin üçüncü ülke vatandaülar×na yönelik vize uygulamalar× ilk defa 1992 y×l×nda imzalanan
Maastricht Antlaümas× ile Avrupa’n×n gündemine gelmiütir. Söz konusu Antlaüma, Birliùin d×ü s×n×rlar×ndan geçerken vizeye sahip olmas× gereken ülke vatandaülar×n× aç×k bir üekilde belirlemekte ve sahip olunmas× gereken vizelerde ortak bir standard×n oluüturulmas×n×n yasal zeminini oluüturmaktad×r
(Madde 119)3. 1997 tarihli Amsterdam Antlaümas× ise vize uygulamalar×n×, Birlik çerçevesinde çok
daha farkl× bir konuma getirmekte, AB’nin ortak vize politikas×n×n temelini atmaktad×r4. “Vize, S×ù×nma, Göç ve Kiüilerin Serbest Dolaü×m×na úliükin diùer Politikalar” isimli IV. Baül×k alt×nda, daha önce
Avrupa Topluluùu’nu Kuran Antlaüma’n×n (Roma Antlaümas×) 3. Sütunu alt×nda yer alan “Adalet ve
úçiülerinde úü Birliùi” baül×ù×na ait olan hükümler, Birliùin yasal çerçevesine dâhil edilmiütir. Ayr×ca
Amsterdam Antlaümas×’na Ek Protokol ile Schengen müktesebat× da, AB yasal çerçevesine al×nm×üt×r.
Avrupa Topluluùu’nu Kuran Antlaüma’n×n IV. Baül×ù× alt×nda 62. Madde (62/1), Konsey’e Amsterdam Antlaümas×’n×n yürürlüùe girmesinden sonraki beü y×l içinde, 14. Maddeye uygun olarak, Birlik vatandaülar× veya üçüncü ülke vatandaülar× kiüiler üzerinde herhangi bir kontrol olmaks×z×n iç s×n×rlar× geçmenin saùlanmas× için gerekli önlemleri alma görevini vermektedir.
62/2 ise, Üye Devletlerin d×ü s×n×rlar×n×n geçilmesinde, kiüiler üzerindeki kontrolün standard×n× ve
usulünü belirleme yetkisini Konsey’e vermektedir. 62/2/b, üç ay× geçmeyen seyahatlere iliükin vize
kurallar×n× ve format×n× belirlerken, vizeye tâbi olan veya olmayan üçüncü devlet vatandaülar×n×n listesini belirleme görevini Konsey’e vermiütir (62/2/b/i).
Konsey, 15 Mart 2001 tarihinde, 62/2/2/b/i’ye göre belirlenen listeyi aç×klam×ü; 2 Haziran 2005
tarihinde bu listede deùiüiklik yapm×üt×r (851/2005 say×l× Konsey Tüzüùü). Bu deùiüiklik ile kendi vatandaülar×ndan vize istenmeyen üçüncü ülke taraf×ndan (EK I), herhangi bir AB üyesi ülke vatandaülar× için vize istenmesi halinde “karü×l×kl×l×k” ilkesine göre önlem al×nmas× (1/4) ve Birliùe üye olmad×ù× halde Schengen Anlaümas×’na taraf olan úzlanda, Norveç ve úsviçre’nin durumlar×n× ele alm×üt×r.
539/2001 say×l× ve 15 Mart 2001 tarihli d×ü s×n×rlar× geçerken vize zorunluluùu olan ve olmayan
ülkelere iliükin Konsey Tüzüùü’nün 1. Maddesi’nin 1. Paragraf×’nda, Ek I’de belirlenen ve vize istemine tâbi üçüncü ülke vatandaülar×n×n, vize alma zorunluluùundan bahsedilmektedir. 2. paragraf ise
Ek II’de yer alan üçüncü ülke vatandaülar×n×n vizeden muaf olduùunu belirtmektedir. 1. Maddenin 4.
paragraf× ise, vize mecburiyeti koüullar×n× belirlemektedir.

3
4

Maastricht Antlaümas×, Madde: 119, http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html
Amsterdam Antlaümas×, Madde: 79, http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html
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SORU 2: Neden Bat× Balkan ülkeleri için vize serbestliùi?
Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar× için AB topraklar×nda vizesiz dolaü×m, uzun y×llar boyunca Bat×
Balkan ülkeleri ve AB aras×nda yoùun tart×ümalar×n yaüand×ù× bir konu olmuütur.
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin, Josip Broz Tito’nun ölümünden sonra artan etnik çekiümeler ve ekonomik bunal×m nedeniyle ve 1980’lerin sonlar×nda Doùu Avrupa’daki deùiüikliklerin de etkisiyle, 1990’lar ve 2000’ler boyunca yaklaü×k 20 y×l süren kanl× bir süreç sonunda yedi
ayr× egemen ülkeye bölünmesinin ard×ndan, AB, bölgenin demokratikleümesi ve Avrupa’n×n hemen
yan× baü×nda siyasi, ekonomik ve sosyal aç×dan istikrarl× bir hale gelebilmesi için, vize serbestliùini
bir araç olarak kullanm×üt×r.
AB’nin Bat× Balkan ülkelerine yönelik vize serbestliùinin iki amaca hizmet ettiùi söylenebilir:
1. Reform sürecinin devaml×l×ù×: Hiç üüphesiz AB, Bat× Balkanlardaki reform sürecinin devaml×l×ù×n× saùlamak ad×na, vize serbestliùini bir ödül mekanizmas× olarak kullanm×ü.
2. Ödül ve ceza: Reform sürecine devam eden Bat× Balkan ülkeleri, vize serbestliùi ile ödüllendirilirken, reform sürecinde aksamalar yaüayan ülkeler için ise vize serbestliùinin tan×nmas× bir ceza olarak kullan×lm×üt×r. Çok basit bir anlat×mla buna, iyi davran×ü× ödüllendirmek, kötü davran×ü× da cezaland×rmak anlam×na gelen “havuç ve sopa yöntemi” denilebilir.
Baüka bir deyiüle AB, geniüleme sürecinde aday ülkelere uygulad×ù× “koüulluluk” mekanizmas×n× (conditionality), vize serbestliùi sürecinde de uygulam×ü ve vize kolaylaüt×rma ve vize serbestliùini bir tak×m koüullar×n yerine getirilmesine baùlam×üt×r.
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SORU 3: Eskiden durum neydi?
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti daù×lmadan önce (Temmuz 1989 rakamlar×na göre 24
milyona yak×n nüfus), 26 farkl× etnik kimlikten oluüan Yugoslav vatandaülar×, yani Yugoslav pasaportuna sahip kiüiler, Avrupa ülkelerinde vizesiz dolaü×m hakk×na sahiptiler.
AB, üçüncü ülkelere yönelik olarak vize uygulamas× ve vize uygulanacak olan ülkeler listesi konusunu, 25 Eylül 1995 tarih ve 2317/955 say×l× tüzükle kabul etmiütir. Bu tüzüùün ekinde yer alan listede 101 ülke, “Kara Liste” ad× verilen bir listeye al×nm×üt×r. Söz konusu listede S×rbistan ve Karadaù,
“Federal Yugoslav Cumhuriyeti” ad× alt×nda olmak üzere, Bosna Hersek, Makedonya ve Arnavutluk
yer alm×üt×r. Böylelikle Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar× için, 1995 y×l×ndan itibaren AB’ye yapt×klar× seyahatlerde k×s×tlamalar baülam×üt×r.
Amsterdam Antlaümas×’n×n yürürlüùe girmesinin ard×ndan bu tüzük, yerini 539/2001 say×l× tüzüùe b×rakm×ü6; dolay×s×yla vize uygulanacak ülkelerin yer ald×ù× Kara Liste’ye, H×rvatistan haricindeki
tüm Bat× Balkan ülkeleri dâhil edilmiütir.

5
2317/95 say×l× Konsey Tüzüùü, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:31995R2317:EN:HTML
6
539/2001 say×l× Konsey Tüzüùü, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:081:0001:0007:
EN:PDF
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SORU 4: “Beyaz Liste” nedir? “Kara Liste” nedir?
AB, 15 Mart 2001 tarihinde kabul ettiùi 539/2001 say×l× Konsey Tüzüùü ile d×ü s×n×rlardan geçerken vize alma zorunluluùu olan ve olmayan ülkelere iliükin iki liste benimsemiütir. Beyaz Liste’de vatandaülar× vize üart×ndan muaf üçüncü ülkeler yer al×rken (Bkz. Tablo 3), Kara Liste’de, H×rvatistan
haricinde tüm Bat× Balkan ülkeleri ile Türkiye’nin de içinde bulunduùu, vatandaülar×ndan vize talep
edilen üçüncü ülkeler s×ralanmaktad×r (Bkz. Tablo 4).
Tablo 3: 539/2001 Say×l× Konsey Tüzüùü ile Belirlenmiü Beyaz Liste
Amerika Birleüik Devletleri
Çin Halk Cumhuriyeti
Japonya
Singapur
Andora
Ekvator
Monako
Slovakya
Arjantin
Kosta Rika
Nikaragua
Slovenya
Güney Kore
Letonya
Panama
Bolivya
H×rvatistan
Litvanya
Uruguay
Brezilya
Hong Kong
Polonya
Vatikan
Brunei
Makao
Romanya
Venezüella
úsrail
Malezya
Salvador
Çek Cumhuriyeti
úsveç
Malta

Tablo 4: 539/2001 Say×l× Konsey Tüzüùü ile Belirlenmiü Kara Liste
Afganistan
Endonezya
Kamerun
Suriye
Antigua ve Barbuda Eritre
Namibya
Suudi Arabistan
Arnavutluk
Kazakistan
Nauru
Svaziland
Kenya
Nepal
Tacikistan
Etiyopya
K×rg×zistan
Nijer
Bahreyn
Fas
Kiribati
Tayland
Bangladeü
Fiji
Orta Afrika Cumhuriyeti Tayvan
Barbados
Komorlar
Özbekistan
Togo
Filipinler
Kongo
Pakistan
Belarus
Filistin Yönetimi
Kuveyt
Trinidad ve Tobago
Belize
Gabon
Papua Yeni Gine
Tunus
Benin
Kuzey Mariana
Peru
Tuvalu
Gana
Küba
Ruanda
Bosna Hersek
Gine
Laos
Türkmenistan
Botsvana
Gine-Bissau Cumhuriyeti
Saint Kitts ve Nevis
Uganda
Burkina Faso
Liberya
Saint Lucia
Ukrayna
Guyana
Libya
Saint Vincent ve
Grenadinler
Burundi
Güney Afrika
Lübnan
Cumhuriyeti

Meksika
Kanada
Guatemala
Avustralya
ûili
Paraguay
Macaristan
Honduras
Bulgaristan
Yeni Zelanda
San Marino

Mozambik
Katar
Ermenistan
Azerbaycan
Bahamalar
Tanzanya
Nijerya
Kolombiya
Fildiüi Sahili
Bat× Samoa
Tonga
Palau
Kuzey Kore
Gambiya
Birleüik Arap Emirlikleri
Türkiye
Rusya
Lesoto
Grenada
Burma / Myanmar
Umman
Ürdün
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Butan
Vanuatu
Senegal
Maldivler
Irak
úran
Jamaika
Doùu Timor
Zimbabve
Surinam
Sudan
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Gürcistan
Cezayir
Vietnam
Seyüeller
Mali
Marshall Adalar×
Mauritius
Kamboçya
Dominik
Cumhuriyeti
Ekvator Ginesi
Eski Yugoslav
Cumhuriyeti
Makedonya

Madagaskar
Haiti
Çad
Yeüil Burun Adalar×
Sierra Leone
Solomon Adalar×
Somali
M×s×r
Mikronezya

Sao Tome ve Principe
Malawi
Hindistan
Çin
Yemen
DjĪbouti
Zambiya
Sri Lanka
Moldova

Moùolistan
Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti
(S×rbistan-Karadaù)

Moritanya
Demokratik Kongo
Cumhuriyeti

SORU 5: “Kara Liste” sonras×nda Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar×, ne gibi bir durumla karü×laüm×üt×r?
Daha önce vize uygulamas×na tâbi olmayan Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar×, vize uygulamas× ile
birlikte, özellikle Schengen vizesi baüvurular×nda ciddi sorunlar ile karü×laümaya baülam×üt×r. Baüvuru sisteminde yaüanan sorunlara ek olarak, talep edilen belgeler, vize baüvuru süreleri, vize taleplerinin kabul ve reddine iliükin ile birçok sorun ortaya ç×km×üt×r.
Söz konusu sorunlar, Bat× Balkan ülke vatandaülar×nda, deyim yerindeyse “aüaù×lanma” ve “küçük düüme” alg×s×na neden olmuü; kiüilerin dolaü×m×na getirilen engeller nedeniyle AB, tüm Bat× Balkan ülkelerinde popülaritesini kaybetmiü; bu da AB’nin bölgenin demokratikleümesi ve istikrara kavuümas× hedeÀni olumsuz etkilemeye baülam×üt×r. Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar× için Schengen vizesi, masraÁ×, zaman kayb×na neden olan ve kayg× dolu bir uygulama halini alm×üt×r. Vize taleplerinin
ret edilmesi, bu ülke vatandaülar× taraf×ndan “kiüisel” olarak alg×lanm×ü, AB’nin bu coùrafya üzerindeki hedeÁeri konusunda kafa kar×ü×kl×klar×n×n neden olmas×na sebebiyet vermiütir.
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SORU 6: Bat× Balkan ülkeleri, bu duruma nas×l tepki göstermiülerdir?
Y×llar boyunca AB topraklar×na vize üart× olmadan seyahat eden kiüilerin, bir anda vize engeliyle
karü×laü×yor olmas×, bu ülke hükümetlerinin ve vatandaülar×n×n harekete geçmesine neden olmuütur.
1995 y×l×ndan sonra Bat× Balkan ülkeleri AB nezdinde, özellikle vize serbestliùinin tan×nmas× hedeÀne yönelik lobi çal×ümalar× yapmaya baülam×üt×r.
Bu çerçevede, sivil kanatta gerçekleütirilen en bilinen giriüim örneùi, Citizens’ Pact for South Eastern Europe isimli sivil toplum örgütünün (Bat× Balkan ülkelerinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerden oluümaktad×r), “Vizeleri kald×r” (Lets abolish visas) ad×yla 2002 y×l×nda baülatt×ù× kampanyad×r7. Kampanya kapsam×nda haz×rlanan “Vize Kuyruklar×ndan Hikâyeler”
(Stories from Visa Queues) baül×kl× yay×n, 2006 y×l×nda yay×mlanm×ü olup, Bat× Balkan ülkeleri baükentlerinde bulunan AB üye ülke konsolosluklar× önünde oluüan uzun vize kuyruklar×nda, vize baüvurusunda bulunmak için bekleyen baüvuru sahiplerinin hikâyelerini aktarmaktad×r.

7
“Lets abolish visasǳÇÇÇǡǣȀȀǤ  ǤȀȀǤ
ǫα ̴ Ƭα Ƭ αͶƬαͳͻƬ α͵ͳGǤ
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SORU 7: AB, Bat× Balkanlara yönelik vize serbestliùi sürecini neden baülatm×üt×r?
Vize uygulamas× nedeniyle, Bat× Balkan ülkelerinde popülaritesini yitirmeye baülayan AB, k×sa
zamanda mevcut uygulama ile bu ülkeleri siyasi, ekonomik ve sosyal aç×dan istikrarl× hale getirme hedeÀnden uzaklaüt×ù×n× fark etmiütir. Ayn× zamanda AB, söz konusu coùrafyadaki siyasi kar×ü×kl×k nedeniyle, bu ülkelerden AB topraklar×na olan yasa d×ü× göç ile de karü× karü×ya kalm×ü, bu da AB için
büyük güvenlik tehditlerini ortaya ç×kartm×üt×r.
Bu sebepler, AB’yi, vize uygulamalar×n× kademeli olarak kald×rmaya, bunu yaparken de baüta
yasa d×ü× göçü engellemek olmak üzere, Avrupa’n×n menfaatine yarayacak bir tak×m tedbirleri Bat×
Balkan ülkelerine kabul ettirmeye itmiütir. Bu süreçte, vize uygulamalar×n×n önce kolaylaüt×r×lmas×;
bu s×rada geri kabul anlaümalar×n×n Bat× Balkan ülkelerine imzalat×larak s×n×r ötesi göçün kontrol alt×na al×nmas× ve s×n×r güvenliùinin art×r×lmas×; ard×ndan vize serbestliùi ile de bu ülkelerde siyasi reformlar×n gerçekleütirilmesi için manivela görevi görülmesi Àkri giderek geçerlilik kazanmaya baülam×üt×r. Ancak bunu yaparken, AB, gücü elinde bulundurduùunu da göstermek istemiü, geri kabul sürecinde baüar×ya ulaüan ülkelerin vatandaülar× için önce vize kolaylaüt×r×lm×ü, sonras×nda ise vizeler
kald×r×lm×üt×r.
Bir baüka deyiüle AB, elindeki kozu çok iyi kullanabilmiütir. Vize serbestliùini, bir “havuç” olarak
kullanarak, ödevini tam olarak yapmayan ülkeleri cezaland×r×rken, ödevini baüar×yla gerçekleütiren
ülkeleri ise ödüllendirmiütir. Bir anlamda AB, bölgedeki her ülkeyle “kurallar× kat× ama âdil” bir oyun
tasarlam×üt×r. Havuca ulaümak, yüklü teknik yap×lanma ve haz×rl×k gerektirmekte; nihai sonuç ise her
iki taraf×n yarar×nad×r. AB, vize serbestliùi vererek s×n×rlar×n×n güvenliùini güvence alt×na alacak, Bat×
Balkan ülkeleri vatandaülar× da Avrupa topraklar×nda vizesiz dolaü×m özgürlüùüne kavuümuü olacakt×r. Bu üekilde, vize konusunda koüulluluk mekanizmas× uygulanmaya baülanm×üt×r.
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SORU 8: Bat× Balkan ülkeleri için bu sürecin baülamas×ndaki temel kilometre taülar× nelerdir?
1990’l× y×llarda, Yugoslavya’n×n daù×lmas×n×n ard×ndan bölgede yaüanan siyasi kriz, AB’yi, Bat×
Balkan ülkeleri vatandaülar×na vize uygulamaya itmiütir. 1990’l× y×llar boyunca bu uygulama, AB ve
Bat× Balkan ülkeleri aras×nda, gündemin öncelikli maddelerinden birini oluüturmuütur. 2000’li y×llara
gelindiùinde ise bölgede siyasi yap×lanma daha belirgin hale gelmiü; öyle ki Makedonya resmi olarak
AB aday ülkesi ilan edilmiü; Bosna Hersek, Arnavutluk, S×rbistan ve Karadaù’×n ise potansiyel AB
aday ülkesi olmas× yönünde tart×ümalar h×z kazanm×üt×r.
Bölge ülkelerinin Avrupa ile olan iliükileri göz önüne al×nd×ù×nda, 2000’li y×llar×n baü×nda, AB’de
Bat× Balkan ülkeleri ile vize pazarl×ù×na girme yönünde daha hevesli tart×ümalar baülam×üt×r (Bkz. Tablo 5). Bu çerçevede ilk ad×m, 21 Haziran 2003 tarihinde Yunanistan’×n Selanik kentinde düzenlenen
AB-Bat× Balkanlar Zirvesi’nde at×lm×üt×r. Zirve’de liderler, Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar×na yönelik AB vize rejiminin serbestleütirilmesine verdikleri önemin alt×n× çizerken, Avrupa Komisyonu ile
gerekli reformlara iliükin görüümelerin yap×lacaù× sözünü vermiülerdir. Ancak bu konuda ciddi bir süreç baülat×lamam×üt×r.

AB-Bat× Balkanlar Zirvesi
21 Haziran 2003, Selanik
“AB’nin Bat× Balkan halklar×na uygulad×ù× vize rejiminin serbestleütirilmesi perspektiÀne atfettikleri önemi kabul ediyoruz. Biz; organize suç, rüüvet ve yasa d×ü× göç ile mücadelede, hukukun
üstünlüùünü iyileütirici; s×n×r kontrolleri ve güvenlik kurallar×n× güçlendirici önemli reform alanlar×n×n uygulanmas×na baùl× olan bir süreci destekliyoruz. Bat× Balkan ülkeleri için ústikrar ve Ortakl×k Süreci çerçevesinde, somut ad×mlar at×lmas× ad×na Avrupa Komisyonu’nun, bu konulara yönelik her bir ülke ile görüüme niyetini memnuniyetle karü×l×yoruz.”
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/misc/76291.pdf

5 Kas×m 2004 tarihinde ise AB Liderleri Brüksel’de, üçüncü ülkelere geri kabul anlaümalar× imzalamalar× karü×l×ù× vize kolayl×ù× saùlanmas× ile ilgili sürecinin baülat×lmas×n× öngören beü y×ll×k adalet
ve içiüleri konular×na dair Lahey Program×’n× kabul etmiütir.
Lahey Program×, AB Liderler Zirvesi
5 Kas×m 2004, Brüksel
“Konsey (…) ortak bir yaklaü×m geliütirmek düüüncesiyle geri kabul anlaümas× baùlam×nda
durumu kolaylaüt×rmak ad×na, vaka baz×nda, göç konular×n× kapsayan ve gerçek anlamda d×ü iliükilerde ortakl×k kurulmuü üçüncü ülkelerin vatandaülar×na k×sa süreli vize verilmesi için çaùr×da
bulunmaktad×r.”
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/82534/pdf

20 Aral×k 2005 tarihinde ise AB Konseyi, Bat× Balkan ülkeleri ile vize kolaylaüt×r×lmas× ve geri
kabul anlaümalar×n×n imzalanmas× süreçlerini baülatm×üt×r. Bu karar, Bat× Balkan ülkeleri ile vize serbestliùine giden yolda, müzakere sürecinin önünü açm×üt×r.
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Bu kapsamda at×lan en somut ad×m, May×s 2006 tarihinde Avrupa Komisyonu’nun, Makedonya
ile vize sürecinin kolaylaüt×r×lmas× ve geri kabul anlaümas× görüümeleri için AB Konseyi’nden yetki
talebinde bulunmas×d×r. Temmuz 2006 tarihinde ise Komisyon, Arnavutluk (sadece vize kolaylaüt×rmas×), Bosna Hersek, Karadaù ve S×rbistan ile vize sürecinin kolaylaüt×r×lmas× ve geri kabul anlaümas× görüümelerini baülatmak için AB Konseyi’nden yetki istemiütir. 13-14 Kas×m 2006’da ise AB Genel úüler ve D×ü úliükiler Konsey toplant×s×nda, vize sürecinin kolaylaüt×r×lmas× ve geri kabul anlaümalar× üzerine müzakerelerin beü Bat× Balkan ülkesi ile de baülat×lmas× yönünde karara var×lm×üt×r. 20
Kas×m 2006 tarihinde de vize sürecinin kolaylaüt×r×lmas× ve geri kabul anlaümalar× üzerine Bat× Balkan ülkeleri ile görüümeler baülam×üt×r.
AB Genel úüler ve D×ü úliükiler Konseyi Sonuç Bildirgesi
13-14 Kas×m 2006, Brüksel
“Haziran 2006 Avrupa Konseyi kararlar×na iliükin olarak, Konsey; Bosna Hersek, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Karadaù ve S×rbistan ile vize kolayl×ù× için müzakere sürecini
ve geri kabul anlaümalar×n× onaylam×üt×r. Konsey ayr×ca Arnavutluk ile vize kolayl×ù× ve müzakere sürecini onaylam×üt×r.”
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/91641.pdf

Bilindiùi üzere, AB kurumsal yap×s× uyar×nca, Avrupa Komisyonu Konsey ile birlikte yürütme
oran× olarak görev yapmakta, siyasi karar al×c× makam olan Konsey’den yetki alarak teknik düzeyde
bu tür müzakereleri yürütmektedir.
Tablo 5: Bat× Balkan Ülkeleri için Vize Kolaylaüt×rma Sürecinin Temel Taülar×
21 Haziran 2003
AB Bat× Balkanlar Zirvesi, Selanik
5 Kas×m 2004
AB Liderler Zirvesi, Brüksel (Lahey Program×)
27 Ocak 2006
Komisyon Tebliùi COM (2006) 27
11 Mart 2006
Gayri resmi AB ve Bat× Balkanlar D×üiüleri Bakanlar× Toplant×s×, Salzburg
(Salzburg Deklarasyonu)
15-16 Haziran 2006 AB Konseyi, Brüksel
13-14 Kas×m 2006 AB Genel úüler ve D×ü úliükiler Konseyi, Brüksel
14-15 Aral×k 2006 AB Konseyi, Brüksel

41

SORU 9: Vize Kolaylaüt×rma Anlaümas× nedir?
Vizeye tâbi kiüilerin, vatandaü× olduklar× ülke ile AB aras×nda imzalanan ve vize baüvuru sürecini kolaylaüt×rmaya yönelik anlaümad×r. Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadaù ve S×rbistan
için geri kabul anlaümalar×n×n imzalanmas× ile iliükilendirilmiütir.
Bat× Balkan ülkeleri ile imzalanan vize kolaylaüt×rma anlaümalar×, normal vize rejimi uygulamalar×ndan farkl×l×klar içerir. Söz konusu farkl×l×klar; vize baüvurular×n×n neticelendirilmesi (on gün); gezi
amac×na göre gerekli belgelerin tam listesinin baüvuru sahibine iletilmesi; normalde 60 avro olan vize
baüvuru ücretinin 35 avro olarak belirlenmesi; belirli gruplar için vizeden muaÀyet (yak×n akrabalar,
çocuklar, emekliler, öùrenciler, sporcular, gazeteciler gibi); AB ülkelerine s×k seyahat eden baüvuru
sahipleri için uzun süreli ve çok giriüli vize verilmesini içermektedir. Ayr×ca vize kolaylaüt×rma anlaümalar× ile farkl× uygulamalar×n görüldüùü vize sürecinin, tüm ülkelerde, tüm vatandaülar için daha
standart hale getirilmesi öngörülmektedir.
AB, üimdiye kadar dokuz AB üyesi olmayan ülke ile vize kolaylaüt×rma anlaümas× imzalam×üt×r
(Bkz. Tablo 6).
Tablo 6: AB’nin Üçüncü Ülkeler ile úmzalad×ù× Vize Kolaylaüt×rma Anlaümalar×
Ülkeler
Vize Kolaylaüt×rma Anlaümalar×n×n yürürlüùe giriü tarihleri
Arnavutluk
Ocak 2008
Bosna Hersek
Ocak 2008
Makedonya
Ocak 2008
Gürcistan
Mart 2011
Moldova
Ocak 2008
Karadaù
Ocak 2008
S×rbistan
Ocak 2008
Rusya
Haziran 2007
Ukrayna
Ocak 2008
Vize Kolaylaüt×rma Anlaümalar×:
Arnavutluk:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:334:0085:0095:EN:PDF
Bosna Hersek:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:334:0097:0107:EN:PDF
Makedonya:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:334:0125:0135:EN:PDF
Gürcistan:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:052:0034:0044:EN:PDF
Moldova:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:334:0169:0179:EN:PDF
Karadaù:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:334:0137:0147:EN:PDF
S×rbistan:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:334:0137:0147:EN:PDF
Rusya:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:129:0027:0034:EN:PDF
Ukrayna:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22007A1218%2802%29:EN:HTML
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SORU 10: Geri Kabul Anlaümas× nedir?
Geri kabul anlaümalar×, ülkeleri yasa d×ü× göçe karü× önlem almaya teüvik eden, yasa d×ü× göçmenlerin insan onuruna yak×ü×r üekilde ülkelerine gönderilmelerini saùlayan etkin bir araçt×r. Avrupa özelinde geri kabul anlaümalar×, AB ile AB üyesi olmayan bir ülke aras×nda imzalanan ve iki taraf×n vatandaülar×n×n veya taraÁardan birinden transit geçerek diùer tarafa gelmiü üçüncü ülke vatandaülar×n×n, söz konusu diùer taraf×n s×n×rlar× içerisinde bulunma veya ikamet etme üartlar×na uygun olmamalar× veya bu üartlar× kaybetmiü olmalar× hallerinde, bu kiüilerin geri kabulünü düzenleyen anlaümad×r.
Geri kabul anlaümalar×, karü×l×kl× olarak imzalanan ve uygulanan anlaümalard×r. Ancak Bat× Balkan ülkeleri özelinde s×kl×kla rastlanan, AB vatandaü× olmayanlar×n AB s×n×rlar× içerisinde yasa d×ü×
olarak hâlihaz×rda bulunmalar× durumu, söz konusu süreci daha karmaü×k hale getirmiütir.
Geri kabul anlaümalar× ile ilgili bir diùer önemli husus ise söz konusu anlaümalar×n, yasa d×ü× göçmenlere karü× her ne kadar standart bir AB yaklaü×m×ndan hareket etseler de, ülke özelinde haz×rlanmalar× ve tüm ülkelere göre farkl×l×k gösteren geçiü süreleri içermesidir. Ayr×ca geri kabul usullerinin
kararlaüt×r×lmas× ve uygulamada ortak komitelerin oluüturulmas× öngörülmektedir.
Bugüne kadar AB, Arnavutluk, Bosna Hersek, Hong Kong, Makao, Makedonya, Moldova, Karadaù, Rusya, S×rbistan, Sri Lanka ve Ukrayna ile geri kabul anlaümas× imzalam×üt×r. AB, Cezayir, Yeüil
Burun Adalar×, Çin, Gürcistan, Fas, Pakistan ve Türkiye (müzakereler tamamland× ve anlaüma parafe edildi) ile geri kabul müzakerelerini halen sürdürmektedir (Bkz. Tablo 7).
Tablo 7: AB’nin Üçüncü Ülkeler ile úmzalad×ù× ve Müzakere Ettiùi Geri Kabul Anlaümalar×
Ülke

Yetki Tarihi

úmzalanma Tarihi

Yürürlüùe Giriü Tarihi

Arnavutluk

Kas×m 2002

14 Nisan 2005

1 May×s 2006

Cezayir

Kas×m 2002

Bosna Hersek

Kas×m 2006

18 Eylül 2007

1 Ocak 2008

Yeüil Burun Adalar×

Haziran 2009

Çin

Kas×m 2002

Makedonya

Kas×m 2006

18 Eylül 2007

1 Ocak 2008

Gürcistan

Eylül 2008

Hong Kong

Haziran 2001

27 Kas×m 2002

1 Mart 2004

Makao

Nisan 2001

13 Ekim 2003

1 Haziran 2004

Moldova

Aral×k 2006

10 Ekim 2007

1 Ocak 2008

Karadaù

Kas×m 2006

18 Eylül 2007

1 Ocak 2008

Fas

Eylül 2000

Pakistan

Eylül 2000

26 Ekim 2009

Rusya

Eylül 2000

25 May×s 2006

1 Haziran 2007

S×rbistan

Kas×m 2006

18 Eylül 2007

1 Ocak 2008

Sri Lanka

Eylül 2000

4 Haziran 2004

1 May×s 2005

Türkiye

Kas×m 2002

Ukrayna

Haziran 2002

18 Haziran 2007

1 Ocak 2008
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SORU 11: Neden vize kolayl×ù× ve geri kabul birbirine baùl×?
Bat× Balkan ülkelerinin deneyimine bak×ld×ù×nda, vize kolaylaüt×rman×n, geri kabul ile baùl× bir
üekilde ele al×nd×ù× görülmektedir. Bunun nedeni, vize kolayl×ù× ile Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar×n×n vize al×rken karü×laüt×klar× sorunlar çözümlenmeye çal×ü×l×rken; geri kabul anlaümalar×n×n imzalanmas× ile de Birliùin adalet ve içiüleri kapsam×nda gerçekleütirmek istediùi reformlar×n hayata geçirilmesinin amaçlanmas×d×r. Böylece AB, vize kolayl×ù× karü×l×ù×nda, yasa d×ü× göç ile mücadele ve s×n×r güvenliùi alanlar×nda ilerleme saùlayabilecektir.
AB, yasa d×ü× göç ile mücadelede geri kabul anlaümalar×n× önemli bir araç olarak görmekte ve
özellikle Schengen Alan×’n× çevreleyen ülkeleri içine alan ve yasa d×ü× göçün kontrolünde elzem olan
bir korunakl× ara bölgeye ihtiyaç duymaktad×r.
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SORU 12: Genel olarak süreç nas×l iüliyor?
Bat× Balkan ülkeleri için vize serbestliùi süreci; vize kolayl×ù× anlaümas× ve geri kabul anlaümas×n×n yürürlüùe girmesi sonras×nda ülkeler ile vize serbestliùi diyaloùunun baülamas×, vize serbestliùine iliükin yol haritas×n×n belirlenmesi ve yay×mlanmas× ve son olarak vize serbestliùine iliükin yasal
düzenlemenin kabul edilip, AB Resmi Gazetesi’nde yay×mlanmas× ad×mlar×ndan oluümaktad×r (Bkz.
ûekil 2).
Vize kolayl×ù× anlaümas× ve geri kabul anlaümas×n×n yürürlüùe girmesi ise üç ad×mda gerçekleümektedir: (1) müzakerelerin gerçekleütirilmesi; (2) vize kolaylaüt×rma anlaümas× ve geri kabul anlaümas×n×n eü zamanl× olarak imzalanmas×; (3) her iki anlaüman×n yürürlüùe girmesi ve uygulanmas×.
ûekil 2: Bat× Balkan Ülkeleri için Vize Serbestliùi Sürecinin Aüamalar×

Vize
Serbestliği

Vize Serbestliği
Diyaloğunun
Başlaması

Vize
Serbestliğine
İlişkin Yol
Haritasının
Belirlenmesi

Vize Kolaylaştırma
Anlaşması ve Geri Kabul
Anlaşması
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SORU 13: Bat× Balkan ülkeleri için bu süreç ne kadar sürede tamamland×?
Genel olarak bak×ld×ù×nda, Bat× Balkan ülkeleri için tüm sürecin (vize kolaylaüt×rma ve geri kabul
anlaümalar× müzakerelerinin baülamas×ndan, vize serbestliùinin yürürlüùe girmesine kadar) tamamlanmas×n×n; S×rbistan, Karadaù ve Makedonya için toplam 26 ay (Kas×m 2006-Aral×k 2009); Arnavutluk için 35 ay (Aral×k 2006-Kas×m 2010); Bosna Hersek için ise 36 ay (Kas×m 2006-Kas×m 2010) olduùu görülmektedir (Bkz. Tablo 8).
Arnavutluk ile AB aras×ndaki geri kabul anlaümas×, May×s 2006 y×l×nda imzalanm×ü ve yürürlüùe
girmiütir; Bosna Hersek ve Arnavutluk için süreç, diùer Bat× Balkan ülkelerine göre daha uzun sürmüütür. Kosova için ise süreç, müzakerelerin hemen baü×nda t×kanm×üt×r. Ancak genel itibar×yla bak×ld×ù×nda AB, Bat× Balkan ülkeleri ile vize serbestliùi sürecini iki veya üç y×l gibi k×sa bir sürede tamamlam×ü; Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar×, AB topraklar×nda serbest dolaü×m hakk× elde etmiülerdir. Vize kolayl×ù× ve geri kabul anlaümas× müzakerelerinin baülamas×n×n ard×ndan, Bat× Balkan ülkelerine vizelerin kolaylaüt×r×lmas× ise neredeyse iki y×ldan az bir sürede gerçekleümiütir (çoùu ülke için
müzakereler Kas×m 2006’da baülam×ü ve anlaümalar Ocak 2008’de yürürlüùe girmiütir).
Tablo 8: Bat× Balkan Ülkeleri için Vize Serbestliùi Süreci
BOSNA HERSEK

SIRBúSTAN

KARADAø

MAKEDONYA

ARNAVUTLUK

KOSOVA

VKA-GKA
MÜZAKERELERúNE
BAûLANMASI

KASIM 2006

KASIM 2006

KASIM 2006

KASIM 2006

ARALIK 2006
(GKA, May×s
2006’da
yürürlüùe girdi)

VKA-GKA
úMZALANMASI

EYLÜL 2007

EYLÜL 2007

EYLÜL 2007

EYLÜL 2007

EYLÜL 2007

VKA-GKA
YÜRÜRLÜøE
GúRMESú

OCAK 2008

OCAK 2008

OCAK 2008

OCAK 2008

OCAK 2008
(Sadece VKA
yürürlüùe girdi)

VS DúYALOøUNA
BAûLANMASI

MAYIS 2008

OCAK 2008

ûUBAT 2008

ûUBAT 2008

NúSAN 2008

19 OCAK 2012

VS’YE úLúûKúN
YOL HARúTASININ
YAYIMLANMASI

MAYIS 2008

MAYIS 2008

MAYIS 2008

MAYIS 2008

MAYIS 2008

HAZúRAN 2012

VSA

8 KASIM 2010

16 ARALIK 2009

16 ARALIK 2009

16 ARALIK 2009

8 KASIM 2010
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SORU 14: Bat× Balkan ülkeleri için vize kolaylaüt×rma anlaümalar× neleri içerir?
Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadaù ve S×rbistan ile vize kolayl×ù× ve geri kabul anlaümalar×, Kas×m 2006 ve Kas×m 2007 tarihlerinde müzakerelerin tamamlanmas×n×n ard×ndan, 1 Ocak
2008 tarihinde yürürlüùe girmiütir. Bu tarih itibar×yla, biyometrik pasaport sahibi beü Bat× Balkan ülkesinin vatandaülar×, AB’ye vizesiz seyahat hakk× elde ederken, biyometrik pasaport sahibi olmayan
kiüiler, vize uygulamas×na tâbi olmaya devam etmiülerdir.
Bilindiùi üzere Schengen vizesi çok farkl× kategoriler içerir. Bunlar×n aras×nda en yayg×n olarak
kullan×lan ve C tipi olarak adland×r×lan vize, Schengen Alan×’na k×sa süreli giriü ve ç×k×ü hakk× veren
(180 günlük süre içerisinde, asgari 90 gün kal×ü) vizedir. Söz konusu vize sadece Schengen Alan×’na
giriü izni verirken, ikamet ve çal×üma hakk× vermez.
Vize kolayl×ù×, biyometrik pasaport sahibi beü Bat× Balkan ülkesi vatandaülar×na; (1) vize baüvurular× s×ras×nda Konsolosluklar taraf×ndan talep edilen belge ve materyaller, (2) vize baüvuru ücretleri,
(3) vize baüvuru süreleri ve (4) vize türü kapsam×nda, yeni kazan×mlar getirmiütir.
(1) Konsolosluklar taraf×ndan talep edilen belge ve materyaller: Vize kolaylaüt×rma anlaümas× ile
söz konusu belgelerde standardizasyona gidilmiü ve talep edilen belge say×s× azalt×lm×üt×r. Bu kapsamda; resmi heyet üyeleri için, resmi kurumdan al×nacak görevlendirme yaz×s×; iü insanlar× ve
iü örgütü temsilcileri için, sponsor üirketten al×nacak davet yaz×s× ile Ticaret Oda sicil kayd× veya
görevlendirme yaz×s×; öùrenciler için gidilecek okul veya üniversiteden al×nacak kabul mektubu
veya kay×t belgesi; bilimsel, kültürel veya sanatsal faaliyetlerde bulunacak kiüiler için, sponsor
kurumdan al×nacak davet yaz×s×; turistik amaçl× seyahat edecekler için ise tur üirketinden al×nacak
tur program× veya sertiÀka yeterli olmuütur.
(2) Vize baüvuru ücreti: Vize kolaylaüt×rma kapsam×nda beü Bat× Balkan ülkesi vatandaülar×, Schengen vize baüvurular×nda 60 avrodan 35 avroya inen, indirilmiü vize baüvuru ücretinden yararlan×rken, birçok farkl× grup için vize ücreti muaÀyeti uygulanm×üt×r. Bu kapsamda 6 yaü×ndan küçük
olmak kayd×yla çocuklar, Schengen Alan×’na dâhil herhangi bir AB üye ülkesinde ikamet eden kiüilerin yak×n akrabalar×, resmi heyet üyeleri, emekliler, öùrenciler, sporcular, gazeteciler, engelliler ve onlara refakat eden kiüiler, dini kurum üyeleri vs. vize ücretinden muaf tutulmuülard×r.
(3) Vize baüvuru süreleri: Bat× Balkan ülkeleri ile vize kolayl×ù× kapsam×nda, vize baüvuru süreleri on
takvim günü ile s×n×rland×r×lm×üt×r. Bu kapsamda vize baüvurusunu takip eden on iü gününde, Konsolosluklar×n olumlu veya olumsuz, vize baüvurusunu sonuçland×rmas× gerekmektedir.
(4) Vize türü: Vize kolaylaüt×rman×n beü Bat× Balkan ülkesi vatandaülar×na getirdiùi en belirgin farkl×l×klardan bir diùeri, Schengen Alan×’n× s×kl×kla ziyaret eden kiüilere verilmeye baülanan uzun süreli ve çok giriüli vizelerdir. Bu kapsamda “bona Àde” ziyaretçiler (iyi niyet çerçevesindeki ziyaretçiler), iü insanlar×, kamyon üoförleri ve s×k ziyaret eden kurum temsilcileri için uzun süreli ve
çok giriüli vizelerin verilmesine baülanm×üt×r.
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Vize Kolaylaüt×rma Anlaümalar×:
Arnavutluk:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:334:0085:0095:EN:PDF
Bosna Hersek:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:334:0097:0107:EN:PDF
S×rbistan:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:334:0137:0147:EN:PDF
Karadaù:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:334:0137:0147:EN:PDF
Makedonya:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:334:0125:0135:EN:PDF
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SORU 15: Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar×, vize kolaylaüt×rma anlaümalar×ndan ne ölçüde tatmin olmuülard×r?
Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadaù ve S×rbistan ile vize kolayl×ù× ve geri kabul anlaümalar×, 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüùe girmiü; talep edilen belgelerde standardizasyona gidilmiü; vize ücretlerinde belli kategoriler için vize muaÀyeti, geri kalan kiüiler için vize ücretinde indirim saùlanm×ü; vize baüvuru süreleri k×salt×lm×ü; çok giriüli ve uzun süreli vizeler, Schengen Alan×’n×
s×k ziyaret eden kiüilere verilmiü olsa da Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar× için vize konusunda s×k×nt×lar×n sürdüùü görülmüütür.
Örneùin vize kolayl×ù×n×n yürürlüùe girmesinden sonra bile Konsolosluklar, baüvuru sahiplerinden farkl× belgeler veya ek dokümanlar istemeye devam etmiütir. Bunlar×n aras×nda, seyahat s×ras×nda baüvuru sahibinin yan×na alacaù× nakit paran×n gösterilmesi, seyahat çeki, kredi kartlar×, banka teminat×, gidiü-dönüü uçak bileti, saùl×k ve seyahat sigortas× (azami 30.000 avro deùerinde), kal×nacak
yere iliükin belgeler, mesleki yeterliliùi kan×tlayan evraklar bulunmaktad×r. Ayn× üekilde vize talebinin reddi halinde, vize baüvurusunun yap×ld×ù× Konsolosluùun, redde iliükin herhangi bir aç×klamada
bulunma mecburiyeti bulunmamaktad×r.
Süren s×k×nt×lara iliükin özellikle sivil toplum örgütleri, problemli alanlar×n tespiti konusunda baz× çal×ümalar baülatm×üt×r. Örneùin Haziran 2008 tarihinde, Brüksel merkezli European Citizen Action Services (ECAS) isimli sivil toplum kuruluüu, beü yerel sivil toplum örgütü ile birlikte
(Makedonya’dan Macedonian Center for International Cooperation; Arnavutluk’tan European Movement; Bosna Hersek’ten Vesta; Karadaù’dan Center for Civic Education; S×rbistan’dan Citizens’
Pact for SEE), vize uygulamalar×na yönelik devam eden üikâyetlerin ve yeni sorunlar×n belirlenmesi amac×yla, “Does it really matter? Visa facilitation in the Western Balkans: Monitoring of the New
Agreements” (“Gerçekten fark etti mi? Bat× Balkanlar için vize kolaylaüt×rma: Yeni anlaümalar×n takibi”) baül×kl× bir proje gerçekleütirmiütir8. Söz konusu proje, genel itibar×yla, AB’nin vize kolaylaüt×rma anlaümalar× imzalad×ù× Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar×n×n, yeni anlaümalarda öngörülen faydalardan yararlan×p, yararlanmad×ù×n× araüt×rmaktad×r.
Proje kapsam×nda, söz konusu ülkelerdeki farkl× AB üye ülke konsolosluklar× önlerinde gerçekleütirilen anketler ile her ülkede kurulan üikâyet hatlar×na gelen çaùr×lar oldukça çarp×c× sonuçlar× ortaya
ç×kartm×üt×r. Konsolosluk önlerinde, vize baüvurusu yapan kiüiler ile yap×lan anketler (Arnavutluk’ta
562 anket; Makedonya’da 774 anket; Karadaù’da 165 anket) ile iki hafta boyunca aç×k kalan telefon
hatlar×na yüzlerce baüvuru yap×lm×üt×r (Arnavutluk’ta 104 çaùr×; Makedonya’da 76 çaùr×; Karadaù’da
49 çaùr×; S×rbistan’da 72 çaùr×).
Bu çal×üma, vize kolaylaüt×rma anlaümas×n×n yürürlüùe girmesine raùmen Bat× Balkan ülkeleri
vatandaülar× için aüaù×da belirtilen konularda, sorunlar×n devam ettiùini ortaya ç×karm×üt×r:
(1) Bat× Balkan ülkesi vatandaülar×, vize kolaylaüt×rma anlaümas×n×n etkilerini görememektedir;
hatta ankete kat×lanlar×n ve çaùr× b×rakanlar×n çoùu, böyle bir anlaüman×n yürürlükte olduùundan bile haberdar deùildir.
(2) Kimi konsolosluklar×n arac× üirketler ile çal×ü×yor olmas× ve vize baüvurular× için arama yap×larak randevu al×nmas×na imkân veren sisteme geçilmesi, vize baüvuru maliyetini art×rmaktad×r (kimi Konsolosluklar için bu ücret, dakika baü×na bir avroya kadar ç×kmaktad×r).
8
Söz konusu proje ile ilgili ayr×nt×l× bilgi için, http://www.ecas-citizens.eu/content/view/138/146/ únternet adresi ziyaret
edilebilir.
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(3) Vize süresine iliükin, on iü günü olarak belirlenen süreye Konsolosluklar taraf×ndan riayet
edilmemektedir.
(4) Vize baüvurular×n×n olumsuz sonuçlanmas× halinde baüvurunun yap×ld×ù× ülke Konsolosluùu, baüvurunun reddine iliükin aç×klama yapmamakta veya yap×lan aç×klama tatmin edici bulunmamaktad×r.
(5) Talep edilen vize ile al×nan vize süresi ve türü (tek giriüli, çok giriüli, transit gibi.) aras×nda
uyuümazl×klar yaüanmakta, bu da seyahat plan×n× doùrudan olumsuz yönde etkilemektedir.
(6) Konsolosluk ve arac× kurum çal×üanlar×n×n, baüvuru sahiplerine yönelik tutumlar×, rahats×zl×klara neden olmaktad×r.
Görüldüùü üzere vize kolaylaüt×rma anlaümalar×, beü Bat× Balkan ülkesi vatandaülar× için vize konusundaki beklentilerini karü×lamaktan uzak kalm×üt×r. Bu ülkelerin eü zamanl× olarak AB ile geri kabul anlaümas× müzakerelerini de yürütüyor olmas×, ülke vatandaülar×nda hayal k×r×kl×ù× yaratm×ü; tepkilerin artmas×na neden olmuütur. Avrupa Komisyonu, oluüturduùu özel komiteler arac×l×ù×yla durumun analizini yapm×ü ve bir süre sonra vize kolaylaüt×rma anlaümalar×n×n uygulanmas×na yönelik ilkeleri belirleyerek, söz konusu ülkelerdeki Konsolosluklara ulaüt×rm×üt×r. Ancak kolaylaüt×rma sonras×nda dahi yaüanan bu sanc×l× süreç, Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar×n×n vizeyi, sorunlu ve s×k×nt×l×
bir alan olarak alg×lamaya devam etmesini saùlam×üt×r.
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SORU 16: Bat× Balkan ülkeleri ile imzalanan geri kabul anlaümalar× neleri içerir?
Daha önce ifade edildiùi üzere AB, vize serbestliùini, vize kolayl×ù× anlaümalar×na baùl× geri kabul müzakereleri ile birlikte bir “ödül” olarak kullanm×üt×r. Geri kabul anlaümalar×, genel itibar×yla,
ülkeleri yasa d×ü× göçe karü× önlem almaya teüvik eden, yasa d×ü× göçmenlerin insan onuruna yak×ü×r
üekilde ülkelerine gönderilmelerini saùlayan etkin bir araçt×r. Geri kabul anlaümalar×, AB ile AB üyesi olmayan bir ülke aras×nda imzalanan ve iki taraf×n vatandaülar×n×n veya taraÁardan birinden transit
geçerek, diùer tarafa gelmiü üçüncü ülke vatandaülar×n×n, söz konusu diùer taraf×n s×n×rlar× içerisinde
bulunma veya ikamet etme üartlar×na uygun olmamalar× veya bu üartlar× kaybetmiü olmalar× hallerinde, bu kiüilerin geri kabulünü düzenleyen anlaümad×r.
Bat× Balkan ülkeleri ile geri kabul anlaümalar× müzakereleri, Arnavutluk haricindeki diùer dört
Bat× Balkan ülkesi için (Arnavutluk ve AB aras×nda geri kabul anlaümas× May×s 2006 tarihinde yürürlüùe girmiütir), Kas×m 2006 tarihinde baülam×ü; müzakereler vize kolaylaüt×rma süreci ile eü zamanl×
olarak Eylül 2007 tarihinde tamamlanm×ü ve her ülke ile AB aras×ndaki anlaüma, Ocak 2008 tarihinde
yürürlüùe girmiütir. Görüleceùi üzere AB ve Bat× Balkan ülkeleri aras×ndaki geri kabul süreci de bir
buçuk y×l gibi k×sa bir sürede tamamlanm×üt×r.
Geri kabul anlaümalar× müzakere süreci genel olarak, geri kabul usulleri, geri kabul amac×yla transit geçiü, kendi vatandaülar×n×n geri kabulü, yabanc×lar×n ve vatans×z kiüilerin geri kabulünün s×n×rlar×, kiüisel verilerin korunmas×, masraÁar ve masraÁar×n paylaü×m×, ispat standartlar× gibi oldukça geniü ve teknik konular× kapsayan prosedürleri içerir. Herhangi bir ülkeyle müzakere edilen bir geri kabul anlaümas×nda en sorunlu k×s×m, üçüncü ülke vatandaülar×n×n ve vatans×zlar×n geri kabulüne yönelik konulard×r. Bu tür mültecilerin hangi yollar× kullanarak hedef ülkeye giriü yapt×klar×n×n tespit
edilmesi ve müzakere edilen ülkeyi transit olarak kulland×klar×n×n kan×tlanmas× noktalar×nda ciddi sorunlar ile karü×laü×lmaktad×r. Ayn× üekilde, geri kabule iliükin oluüacak masraÁar×n taraÁarca paylaü×m× ve kaynak ülke ile hâlihaz×rda var olan/olmayan geri kabul anlaümalar× da müzakerelerde önemli yer tutmaktad×r.
Bugüne kadar AB, Arnavutluk, Bosna Hersek, Hong Kong, Makao, Makedonya, Moldova, Karadaù, Rusya, S×rbistan, Sri Lanka ve Ukrayna ile geri kabul anlaümas× imzalam×üt×r. AB’nin imzalad×ù×
geri kabul anlaümalar×, yedi veya sekiz bölümden oluümakta; 21 ila 23 madde içermektedir. Kimi anlaümalara ek baz× belgeler de bulunmaktad×r. AB, Cezayir, Yeüil Burun Adalar×, Çin, Gürcistan, Fas,
Pakistan ve Türkiye (müzakereler tamamland× ve anlaüma parafe edildi) ile geri kabul müzakerelerini ise halen sürdürmektedir (Bkz. Tablo 9).
Her ne kadar Avrupa Komisyonu, Bat× Balkan ülkelerinin de dâhil olduùu üçüncü ülkeler ile standart bir geri kabul anlaümas× müzakeresi yürütse de geri kabul anlaümalar×, genelde, o ülke özelinde
haz×rlanm×ü, ×smarlama anlaümalar (tailor-made) olmuütur. Komisyon’un müzakere edilen ülkelere
ilettiùi ilk taslak metinler, genelde benzer özellikle taü×sa da müzakere sürecinde karü×l×kl× olarak ülkelerin ihtiyaçlar×na ve durumlar×na baùl× deùiüiklikler yap×lm×üt×r. Bu durum, AB’nin Bat× Balkan ülkeleri ile yapt×ù× müzakere süreci için de geçerli olmuütur.
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Tablo 9: AB’nin Müzakere Ettiùi Geri Kabul Anlaümalar×
Ülke
Yetki Tarihi
úmzalanma Tarihi
Arnavutluk
Kas×m 2002
14 Nisan 2005
Cezayir
Kas×m 2002
Bosna Hersek
Kas×m 2006
Yeüil Burun Adalar× Haziran 2009

Yürürlüùe Giriü Tarihi
1 May×s 2006

18 Eylül 2007

1 Ocak 2008

Çin

Kas×m 2002

Makedonya
Gürcistan

Kas×m 2006
Eylül 2008

18 Eylül 2007

1 Ocak 2008

Hong Kong
Makao
Moldova
Karadaù
Fas

Haziran 2001
Nisan 2001
Aral×k 2006
Kas×m 2006
Eylül 2000

27 Kas×m 2002
13 Ekim 2003
10 Ekim 2007
18 Eylül 2007

1 Mart 2004
1 Haziran 2004
1 Ocak 2008
1 Ocak 2008

Pakistan

Eylül 2000

26 Ekim 2009

Rusya
S×rbistan
Sri Lanka
Türkiye

Eylül 2000
Kas×m 2006
Eylül 2000
Kas×m 2002

25 May×s 2006
18 Eylül 2007
4 Haziran 2004

1 Haziran 2007
1 Ocak 2008
1 May×s 2005

Ukrayna

Haziran 2002

18 Haziran 2007

1 Ocak 2008

Geri Kabul Anlaümalar×:
Arnavutluk:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:124:0022:0040:EN:PDF
S×rbistan:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:334:0046:0064:EN:PDF
Karadaù:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:334:0026:0044:EN:PDF
Makedonya:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:334:0007:0024:EN:PDF
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SORU 17: Bat× Balkan ülkeleri ile imzalanan geri kabul anlaümalar× aras×nda farkl×l×klar var
m×?
AB’nin beü Bat× Balkan ülkesi ile imzalad×ù× geri kabul anlaümalar× aras×nda (diùer ülkeler ile imzalanm×ü anlaümalar ve beü Bat× Balkan ülkesi özelinde) üu farkl×l×klar bulunmaktad×r:
(1) Yeniden kabul edilecek kiüiler: Bosna Hersek, Makedonya, Karadaù ve S×rbistan ile imzalanan geri kabul anlaümalar×nda taraÁar, aç×k olarak, yeniden kabul edilecek kiüi veya kiüilerin evlenmemiü çocuklar×n×n ve baüka bir ülke vatandaü× eülerinin, tamamen baù×ms×z ikamet hakk× olmas× halinde yeniden kabul edileceùini belirtmektedir.
(2) H×zland×r×lm×ü geri kabul usulleri: Makedonya ve S×rbistan ile imzalanan anlaümalarda, diùer
Bat× Balkan ülkelerinden farkl× olarak, yasa d×ü× geçiü yapan ve s×n×r bölgesinde yakalanan kiüi veya
kiüiler için h×zland×r×lm×ü bir geri kabul usulü öngörülmüütür. Bu kapsamda geri kabul talep eden ülke,
iki iü günü içerisinde bu kiüi veya kiüileri, geldikleri ülkeye geri gönderebilecektir.
(3) Zaman s×n×rlamalar×: Bat× Balkan ülkeleri ile imzalanan anlaümalar, deùiüen sürelerde, geri
kabul talebinin arz×, baüvuruya yan×t süreleri ve baüvuruya yan×t sürelerine ek süre talepleri içermektedir (Bkz. Tablo 10).
(4) Yürürlüùe giriü: Arnavutluk ile imzalanan geri kabul anlaümas×, diùer Bat× Balkan ülkelerinden farkl× olarak 1 May×s 2006 tarihinde yürürlüùe girmiütir. Diùer Bat× Balkan ülkeleri için geri kabul anlaümalar×n×n yürürlüùe giriü tarihi Ocak 2008’dir.
Tablo 10: Bat× Balkan Ülkeleri için Geri Kabul Usullerine úliükin Zaman S×n×rlamalar×
Geri kabul
talebinin arz×

Geri kabul
talebinin arz×na
ek süre talebi

Normal süreç

Normal süreç

H×zland×r×lm×ü süreç

Arnavutluk

12 ay

Tüm engeller
kalkt×ù×nda

-

14 takvim günü

-

3 ay

Bosna Hersek

12 ay

Tüm engeller
kalkt×ù×nda

-

10 takvim günü

6 takvim günü

3 ay

Karadaù

12 ay

Tüm engeller
kalkt×ù×nda

-

12 takvim günü

6 takvim günü

3 ay

Makedonya

12 ay

Tüm engeller
kalkt×ù×nda

2 iü günü

14 takvim günü

-

3 ay

S×rbistan

12 ay

Tüm engeller
kalkt×ù×nda

2 iü günü

10 takvim günü

6 takvim günü

3 ay

Geri kabul talebine
cevap süresi
Normal süreç

Geri kabul
talebine cevap
ek süre talebi

Transferin
gerçekleümesi

Normal süreç

Normal süreç
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SORU 18: Vize kolaylaüt×rma ve geri kabul anlaümalar× sonras×nda, Bat× Balkan ülkeleri için
süreç nas×l ilerlemiütir?
Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadaù ve S×rbistan ile vize kolaylaüt×rma ve geri kabul anlaümalar×n×n yürürlüùe girdiùi 2008 y×l×ndan sonra, AB, vize serbestliùi yolunda ikinci önemli ad×m× atm×ü ve 2008 y×l× içerisinde beü Bat× Balkan ülkesi ile vize serbestliùi diyaloglar×n× baülatm×üt×r. Zaten AB, vize serbestliùini, vize kolayl×ù× anlaümalar×na baùl× geri kabul müzakereleri ile birlikte bir “ödül” olarak kulland×ù×n×, sürecin en baü×nda ilan etmiü ve Bat× Balkan ülkelerinde bu beklentiyi yaratm×üt×r.
Bat× Balkan ülkeleri için vize serbestliùine iliükin ilk aç×k iüaret, 18 Haziran 2007 tarihinde gerçekleütirilen AB Genel úüler ve D×ü úliükiler Konseyi’nde verilmiütir. O dönem AB Dönem Baükan× ve
Almanya D×üiüleri Bakan× olan Frank-Walter Steinmeier baükanl×ù×nda Lüksemburg’da gerçekleütirilen toplant×n×n sonuç bildirgesinin sekizinci, dokuzuncu ve onuncu maddelerinde Üye Devletler, aç×k
üekilde, vize kolaylaüt×rmay× vize serbestliùinin takip edeceùini “(…) Konsey, Selanik Gündemi’ni
an×msatarak, Bat× Balkanlardaki halklar×n vizesiz seyahat perspektiÀne verilen önemi kabul eder. Bu
baùlamda, Komisyon’un bu konuyu somut ad×mlarla ileriye götürme çabalar×n× memnuniyetle karü×lar” sözleriyle dile getirmiülerdir.
AB Genel úüler ve D×ü úliükiler Konseyi Sonuç Bildirgesi
18 Haziran 2007, Lüksemburg
VúZE KOLAYLIøI ve GERú KABUL ANLAûMALARI
Madde 8: Konsey, Arnavutluk, Bosna Hersek, Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya, Karadaù
ve S×rbistan ile vize kolayl×ù×na ve geri kabule iliükin anlaümalar×n parafe edilmesini memnuniyetle karü×lar. Bu gibi anlaümalar×n akdedilmesi, AB ile Bat× Balkan ülkeleri aras×nda halkalar aras× iletiüimin art×r×lmas×na katk×da bulunacak ve baüta genç nesil olmak üzere seyahat f×rsatlar×n× art×racakt×r.
Madde 9: Konsey, Selanik Gündemi’ni an×msatarak, Bat× Balkanlardaki halklar×n vizesiz seyahat
perspektiÀne verilen önemi kabul eder. Bu baùlamda, Komisyon’un bu konuyu somut ad×mlarla
ileriye götürme çabalar×n× memnuniyetle karü×lar. Konsey ayr×ca, halklar aras× iletiüimin güçlendirilmesi için bölgedeki öùrencilere yönelik burslar×n art×r×lmas×n×n önemine dikkat çeker.
Madde 10: Bu sebeple Konsey, söz konusu anlaümalar×n bir an önce yürürlüùe girebilmesi için
tüm gerekli süreçlerin tamamlanmas×n× sab×rs×zl×kla beklemektedir.
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/9480

Bunu takiben, 6 Kas×m 2007 tarihinde Avrupa Komisyonu, yay×mlad×ù× “Geniüleme Stratejisi ve
2007-2008 Dönemindeki Temel Zorluklar” baül×kl× belgede, ilk olarak beü Bat× Balkan ülkesi ile vize
serbestliùi diyaloùunun baülamas× ve yol haritalar×n×n oluüturulmas× önerisinde bulunmuütur. Söz konusu yol haritalar× bir anlamda, AB’nin bölge halk×na verdiùi sözün somut bir yans×mas× niteliùindedir.
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“Geniüleme Stratejisi ve 2007-2008 Dönemindeki Temel Zorluklar” COM(2007) 663
6 Kas×m 2007, Brüksel
“AB’ye seyahat kolayl×ù×, Bat× Balkanlar×n hükümetleri ve halklar× için önemi büyük bir konudur. Bu gerçek, Selanik Zirvesi’nde AB taraf×ndan kabul edilmiü olup, AB bu hedeÀ gerçek k×lmaya yönelik ad×mlar atma taahhüdünde bulunmuütur. Seyahat kolayl×ù×na yönelik ad×mlar AB’nin
iç güvenlik ve göç ç×karlar×n× göz önünde bulundurmal×d×r. Vize muaÀyet rejimi H×rvatistan için
uzun süredir uygulanmaktad×r. Komisyon, son zamanlarda bölgedeki diùer ülkelerle, vize kolayl×ù× ve geri kabul anlaümalar× müzakere etmiütir. Eylül’de imzalanm×ü olan bu anlaümalar×n, 1 Ocak
2008’de yürürlüùe girmek üzere, k×sa bir süre sonra Konsey taraf×ndan da onaylanmalar× beklenmektedir. Bu anlaümalar, AB’ye seyahat için gerekli vizelerin al×nmas×nda koüullar× büyük ölçüde iyileütirecektir. Üye Devletlerin bu kolayl×ù× düzgün bir üekilde uygulanmas×n× saùlamalar× büyük önem taü×maktad×r.”
“Vize kolaylaüt×rma anlaümalar×, vize rejiminin tamamen serbestleümesine yönelik önemli bir
ad×m oluüturmaktad×r. Komisyon, Bat× Balkan ülkeleri ile aüamal× olarak vize serbestliùine yönelik somut ad×mlar at×lmas×n×n zaman×n×n geldiùi görüüündedir. Komisyon, bu kapsamda, ülkelerin
her biriyle karü×lanmas× gereken koüullar× ortaya koyan birer yol haritas× oluüturulmas×na yönelik
diyalog baülat×lmas×n× önermektedir. Bu geri kabul anlaümalar×n×n etkili bir üekilde uygulanmas×
ve s×n×r yönetimi, belge güvenliùi veya organize suç ile mücadele gibi kilit öneme sahip alanlarda
ilerlemeyi kapsayacakt×r. Yol haritalar×, AB’nin bölge halk×na verdiùi taahhütlerin görünürlüùünü güçlendirirken, ilgili ülkelerin reform çabalar×na daha iyi odaklanabilmelerini saùlayacakt×r.”
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2007/nov/strategy_paper_en.pdf
10 Aral×k 2007 tarihinde toplanan AB Genel úüler ve D×ü úliükiler Konseyi’nde ise Komisyon’un
bu ülkeler ile vize serbestliùi diyaloùunu baülatmas× ve yol haritalar×n×n haz×rlanmas× memnuniyetle
karü×lan×rken, 2008’in ilk yar×s×nda vize diyaloùunun baülat×lmas× talep edilmiütir.
AB Genel úüler ve D×ü úliükiler Konseyi Sonuç Bildirgesi
10 Aral×k 2007, Brüksel
“Konsey, Komisyon’un 2008 y×l× baü×nda Selanik Gündemi ve Salzburg Deklarasyonu’nu takiben Bat× Balkan ülkelerinin AB üyeliùi perspektiÀnde yol almalar× için bir tebliù haz×rlama niyetini memnuniyetle karü×lar. Bu baùlamda, Konsey, Komisyon’u halklar aras× iletiüimin ve sivil toplumun geliüimine katk×da bulunulabilmesi için imkânlar× keüfetmeye davet eder.”
“Konsey, 18 Haziran tarihli kararlar×n× an×msatarak, bu konularda, 2008 y×l×n×n ilk yar×s×nda Komisyon’un tebliùine ve Üye Devletlerin katk×lar×na dayal× bir tart×üma ortam×n×n aç×lmas×na haz×r olduùunu ifade eder.”
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/97556.pdf

25 Ocak 2008 tarihli AB Genel úüler ve D×ü úliükiler Konseyi’nde ise beü Bat× Balkan ülkesi vatandaülar×n×n vize serbestliùinden yararlanmas×n× saùlayacak yol haritas×n×n tan×m× yap×l×rken, söz konusu ülkeler taraf×ndan yerine getirilmesi gereken kriterlerin (benchmarks) belirlenmesi görevi Avrupa
Komisyonu’na b×rakm×üt×r.
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= AB Genel úüler ve D×ü úliükiler Konseyi Sonuç Bildirgesi
25 Ocak 2008, Brüksel
VúZE KOLAYLIøI ve GERú KABUL ANLAûMASI
“Konsey; Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadaù, S×rbistan ve Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya ile 1 Haziran 2008 tarihinde vize kolayl×ù× ve geri kabul anlaümalar×n×n yürürlüùe gireceùini bildirir. Bu geliümeler, ülke vatandaülar×n×n daha fazla iletiüime geçmesine ve AB ile bölge
aras×nda ekonomik baùlar×n×n daha da art×r×lmas×na katk× saùlayacakt×r.”
“10 Aral×k 2007 tarihli sonuçlara iliükin olarak Konsey, ayr×ca, Avrupa Komisyonu’nun gelecek
tarihlerdeki temaslar×na iliükin olarak, bölgedeki ülkelerin vatandaülar× için vize serbestliùine yönelik detayland×r×lm×ü ve aç×k ifadeleri bar×nd×ran yol haritas× kapsam×nda vize diyaloùu baülatmas×n× memnuniyetle karü×lar. Bu, Konsey’e ve Komisyon’a gerekli görülen reformlar× izleme olanaù× saùlayacakt×r.”
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/98460.pdf
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SORU 19: Vize diyaloùu ve vize yol haritas× nedir? Bat× Balkan ülkeleri için ne kadar zamanda bu süreç tamamlanm×üt×r?
Görüldüùü üzere AB, vize kolaylaüt×rma ve geri kabul anlaümalar× daha yürürlüùe girmeden, beü
Bat× Balkan ülkesi için vize serbestliùi kapsam×nda çal×ümalara baülam×ü; söz konusu anlaümalar×n
yürürlüùe girmesi ile birlikte vize serbestliùi konusunda Bat× Balkan ülkeleri için vize diyaloùu ad×
verilen bir süreç baülam×üt×r. Söz konusu görüümeler k×sa sürede neticelendirilmiü ve vize yol haritalar× Bat× Balkan ülkelerine sunulmuütur.
Bahsi geçen vize yol haritas×, aynen vize kolaylaüt×rma ve geri kabul anlaümalar×nda olduùu gibi,
vize serbestliùine gidilen yolda Bat× Balkan ülkelerinin atmas× gereken ad×mlar×n s×raland×ù× bir belgedir. Beü Bat× Balkan ülkesi için neredeyse benzer özellikler taü×yan vize yol haritalar×, bu ülkelerde
konuya iliükin yürürlükte olan yasal düzenlemeler ve uygulamalar× da kapsamaktad×r. Bu yönüyle haz×rlanan yol haritalar× aras×nda çeüitli farklar bulunur.
Avrupa Komisyonu’nun 5 Mart 2008 tarihli “Bat× Balkanlar: Avrupa PerspektiÀnin Güçlendirilmesi” baül×kl× tebliùinde, Bat× Balkan ülkeleri için vizesiz seyahatin, bu ülkelerin AB üyeliùine haz×rlanmalar× ve Schengen Alan×’n×n ileride parças× olmalar× için önemli bir ad×m olduùu hat×rlat×lmakta; diùer yanda ise vizesiz seyahatin iç güvenlik ve AB’nin yasa d×ü× göç ile mücadelesi kapsam×nda mevcut yap×s×n× tehlikeye atmamas× uyar×s× yap×lmaktad×r. Bu kapsamda 25 Ocak 2008 tarihli AB
Genel úüler ve D×ü úliükiler Konseyi’nin kararlar×na at×fta bulunan Komisyon, Konsey’in talep ettiùi vize diyaloùu ve vize yol haritas× müzakereleri için beü Bat× Balkan ülkesine çaùr×da bulunmuütur.
“Bat× Balkanlar: Avrupa PerspektiÀnin Güçlendirilmesi” COM (2008) 127
Avrupa Komisyonu Tebliùi 5 Mart 2008, Brüksel
VúZESúZ DOLAûIMA DOøRU
“Komisyon taraf×ndan Konsey’e dan×ü×larak yol haritalar× haz×rlanacakt×r. Bat× Balkan ülkeleri
bu çerçevede içerik saùlayacaklard×r. Bu yol haritalar× dört konuyu kapsar; belge güvenliùi, yasa
d×ü× göç, kamu düzeni ve güvenliùi ile d×ü iliükiler. Bu yol haritalar×, her ülkeye, reform çabalar×na
odaklan×lmas× ve AB gereksinimlerine hitap edilmesine imkân tan×yabilmesi için en iyi üekilde haz×rlanacakt×r. Komisyon’un niyeti, gerekli reformlar×n uygulanmas×na h×zla baülanmas× için diyalog sürecinin baülamas×n×n ard×ndan, yol haritalar×n× bir an önce tamamlamakt×r.”
“Vize kolayl×ù×na imkân verecek sürecin h×z×, her ülkenin göstergeleri karü×lamas×ndaki ilerlemesine baùl×d×r. Tüm bu süreçte, vize kolayl×ù× ve geri kabul anlaümalar×n×n doùru ve etkin uygulanmas×n×n saùlanmas× için ülkelerin kapasiteleri göz önünde bulundurulacakt×r. Komisyon, yol haritalar×n×n uygulanmas×n×n desteklenmesi için mali ve teknik destek saùlayacakt×r.”
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/balkans_communication/western_balkans_communication_050308_en.pdf

Komisyon tebliùinin ard×ndan, vizelerin serbestliùine yönelik ilk vize diyaloùu, 30 Ocak 2008
tarihinde S×rbistan ile baülat×lm×ü, S×rbistan’a vize yol haritas× 7 May×s 2008 tarihinde sunulmuütur.
Vize diyaloùuna son baülayan ülke ise Haziran 2008’de Bosna Hersek olmuü; Bosna Hersek’e vize
yol haritas× 5 Haziran 2008 tarihinde ulaüt×r×lm×üt×r (Bkz. Tablo 11). Görüldüùü üzere vize diyaloglar×
ve yol haritalar× da aynen geri kabul ve vize kolaylaüt×rma müzakerelerinde olduùu gibi h×zl× bir süreç
ile sonuçland×r×lm×üt×r. Basit bir hesapla, S×rbistan, Karadaù ve Arnavutluk ile müzakereler üç ayda;
Makedonya ile iki buçuk ayda; Bosna Hersek ile de sadece on günde tamamlanm×üt×r.
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Tablo 11: Bat× Balkan Ülkeleri için Vize Diyaloùu ve Vize Yol Haritalar×
Vize diyaloùu baülama tarihi
Vize yol haritas× sunulma tarihi
Arnavutluk
Bosna Hersek
Makedonya
Karadaù
S×rbistan
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7 Mart 2008
26 May×s 2008
20 ûubat 2008
21 ûubat 2008
30 Ocak 2008

3 Haziran 2008
5 Haziran 2008
8 May×s 2008
28 May×s 2008
7 May×s 2008

SORU 20: Bat× Balkan ülkeleri için vize yol haritalar× neleri içerir?
Az önce belirtildiùi üzere, May×s ve Haziran 2008 tarihlerinde beü Bat× Balkan ülkesine sunulan
vize yol haritalar×, genel itibar×yla benzer özellikler taü×yor olsalar da, her ülkedeki mevcut yasal düzenlemelerin ve uygulamalar×n farkl× olmas× sebebiyle, ufak deùiüiklikler içermektedir. Bu çerçeveden bak×ld×ù×nda yol haritalar×n×n tüm Bat× Balkan ülkeleri için o ülkeye özel (tailor-made) belgeler
olduùu söylenebilir.
Her bir yol haritas×, genel bir giriü bölümünün ard×ndan iki ana bölüm ve “son not” olmak üzere,
toplam üç k×s×mdan oluüur. Birinci ana bölüm, iki alt baül×ktan; ikinci ana bölüm ise vize yol haritas×na iliükin kriterlerin belirtildiùi toplam dört bloktan oluümaktad×r (Bkz. ûekil 3).
Yol haritalar×nda bahsi geçen konular, teknik olduùu kadar hukuki ve uzun vadeli olarak ele al×nm×üt×r. Vize yol haritalar× genel itibar×yla AB’nin adalet ve içiüleri alanlar×ndaki mevcut yasal düzenlemeleri (Blok 1, Blok 2 ve Blok 3); vize kolaylaüt×rma anlaümas× ve geri kabul anlaümas×na iliükin
k×sa birer deùerlendirmeyi (Bölüm 1); ulusal ve uluslararas× haklara ve ulusal belgelerin özelliklerine
iliükin teknik ve yasal düzenlemeleri (Blok 4) içermektedir. Bu çerçeveden bak×ld×ù×nda, Bat× Balkan
ülkeleri için sunulan yol haritalar×nda, farkl× ulusal düzenlemeler sebebiyle özellikle Blok 4’te ele al×nan konular itibar×yla farkl×l×klar oluümaktad×r.
ûekil 3: Vize Yol Haritas×n×n Genel Yap×s×

GENEL GúRúû
BÖLÜM 1

AB VúZE KOLAYLAûTIRMA VE GERú KABUL ANLAûMASINDA YER
ALAN HÜKÜMLERúN DOøRU UYGULANMASI ÜZERúNE KOûULLAR
A
Geri Kabul Anlaümas×
B
Vize Kolaylaüt×rma Anlaümas×

BÖLÜM 2

GÜVENLúKLú BELGE, YASA DIûI GÖÇ, KAMUSAL DÜZEN VE GÜVENLúK
VE DIû úLúûKúLER ÜZERúNE KOûULLAR
BLOK 1
Güvenlikli Belge
BLOK 2
Yasa D×ü× Göç Sorunu ve Geri Kabul Süreci
S×n×r denetimi
Taü×y×c× sorumluluklar×
S×ù×nma hakk×
Göç yönetimi
BLOK 3
Kamu Düzeni ve Güvenliùi
Organize suç, terör ve yolsuzluk ile mücadele
Suça karü× hukuki iü birliùi
Kanun uygulamas× konusunda iü birliùi
Veri güvenliùi
BLOK 4
D×ü úliükiler ve Temel Haklar
Vatandaülar×n×n serbest dolaü×m×
Kimlik belgelerinin verilmesi için oluüturulacak koüullar
Az×nl×k haklar× da dâhil olmak üzere vatandaül×k haklar×

SON NOT
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Tüm Bat× Balkan ülkeleri için sekiz sayfadan oluüan vize yol haritalar×, öncelikli olarak teknik konular× içerir. Bu kapsamda pasaportlar ve seyahat belgeleri, kimlik belgeleri ve bu belgeleri destekleyici nitelikteki diùer belgelerin teknik özelliklerinden, s×n×r denetimi ve veri güvenliùine kadar uzanan geniü bir yelpazede teknik altyap×ya iliükin kurallar ele al×n×r. Ayr×ca yol haritalar×nda, hukuki altyap× ile uzun vadeli konular irdelenir ve bu konularda Bat× Balkan ülkelerinden belli kriterlerin (benchmarks) yerine getirmesi talep edilir. Hukuki kapsamda, her ülkenin kendi yabanc×lar×n dolaü×m× ve
ikametine iliükin yasal düzenlemelerinden iltica kanunlar×na; vatandaü haklar×, az×nl×k haklar× ve s×ù×nma haklar×ndan göç yönetimine iliükin yasal düzenlemelerine kadar yarg×sal altyap×ya iliükin konular ele al×n×r. Ülkelerden, her alanda var olan uluslararas× anlaümalara taraf olmalar× ve bu anlaümalarda yer alan hükümleri, kendi hukuk sistemlerine aktarmalar× istenir. Yol haritalar×nda ayr×ca yasa
d×ü× göç, organize suç, terör ve yolsuzlukla mücadele gibi söz konusu ülkelerde siyasi reform süreci
ile birebir baùlant×l× ve nihai çözümün uzun vadede gerçekleüeceùi konulara at×fta bulunulur.
Vize yol haritalar×n×n son bölümünde ise sürecin ilerlemesi ile ilgili bilgi verilir. Bu kapsamda AB,
Bat× Balkan ülkelerinden “readiness report” (haz×rl×k raporu) olarak adland×r×lan, bir nevi vize serbestliùi alan×nda ilerleme raporu diyebileceùimiz ve süreçle ilgili geliümeleri içeren raporlar×n ulusal
düzeyde haz×rlan×p, Avrupa Komisyonu’na teslim edilmesini talep etmiütir. Bu raporlar temelinde Avrupa Komisyonu, Konsey’e sunacaù× yasa deùiüikliùi tekliÀnde, 539/2001 say×l× Konsey Tüzüùü kapsam×nda, Kara Liste’de bulunan bu ülkelerin, Beyaz Liste’ye al×nmas×n× talep edebilecektir.
2008’in ilk yar×s× bitmeden vize yol haritalar×n× alan beü Bat× Balkan ülkesi için, ilk haz×rl×k raporlar×n×n Avrupa Komisyonu’na teslim edilme tarihi, Eylül 2008 olarak belirlenmiütir.
Vize Yol Haritalar×
Arnavutluk:
http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20-%20Roadmap%20Albania.
pdf
Bosna Hersek:
http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20-%20Roadmap%20Bosnia.pdf
S×rbistan:
http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20-%20Roadmap%20Serbia.pdf
Karadaù:
http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20-%20Roadmap%20Montenegro.pdf
Makedonya:
http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20-%20Roadmap%20Macedonia.pdf

60

SORU 21: Bat× Balkan ülkeleri için vize yol haritalar×nda belirtilen kriterler nelerdir?
Beü Bat× Balkan ülkesi için sunulan vize serbestliùi yol haritalar×n×n en önemli detay×, “Güvenlikli belge, yasa d×ü× göç, kamusal düzen ve güvenlik ve d×ü iliükiler üzerine koüullar” baül×kl× ikinci bölümde, dört blok halinde s×ralanan kriterler (benchmarks) bölümüdür.
Söz konusu bölümde, “Güvenlikli belge”, “Yasa d×ü× göç sorunu ve geri kabul süreci”, “Kamu düzeni ve güvenliùi” ile “D×ü iliükiler ve temel haklar” alt baül×klar×nda, Bat× Balkan ülkelerinden gerçekleütirmeleri beklenen teknik ve hukuki düzenlemeler yer almaktad×r. Bunlardan ilk üç blok, genel
itibar×yla, AB’nin adalet ve içiüleri alanlar×ndaki mevcut yasal düzenlemelerini içermektedir. Bu nedenle tüm yol haritalar× için benzer kurallar× bar×nd×rmaktad×r. Son blok, müzakere edilen ülke özelinde, ulusal ve uluslararas× haklara ve ulusal belgelerin özelliklerine iliükin teknik ve yasal düzenlemeleri içerir.
Beü Bat× Balkan ülkesi için vize yol haritalar× karü×laüt×r×ld×ù×nda, bu ülkelerden 40’a yak×n kriterin karü×lanmas×n×n talep edildiùi görülür (Bkz. Tablo 12 ve Tablo 13).
Tablo 12: Bat× Balkan Ülkeleri Yol Haritalar×nda Karü×lanmas× Beklenen Kriter Say×lar×
Kriter say×s×
Arnavutluk

41

Bosna Hersek

42

Makedonya

41

Karadaù

41

S×rbistan

41

Vize yol haritalar×nda yer alan kriterler üunlard×r:
Blok 1: Güvenlikli Belge
- AB ve Uluslararas× Sivil Havac×l×k Kurumu standartlar×na uygun, makinelerce okunabilen
biyometrik pasaportlar.
- Kiüiselleütirme ve daù×t×m süreçlerinin güvenliùi ve bütünlüùü.
- Vize ve pasaportlardan sorumlu kamu görevlilerinin denetimi.
- Kay×p ve çal×nan pasaportlara iliükin bilgilerin Interpol veritaban×na aktar×lmas×.
- Destekleyici belgeler ile kimlik belgeleri için yeni güvenlik düzenlemeleri.
Blok 2: Yasa D×ü× Göç Sorunu ve Geri Kabul Süreci
S×n×r Denetimi
- Entegre s×n×r denetimi.
- Entegre s×n×r denetimine iliükin kapsaml× yasal düzenlemeler.
- S×n×r denetimine iliükin altyap×.
- S×n×r kontrolü, gümrük ve s×n×rlar×n güvenliùinden sorumlu personel için yolsuzlukla mücadele eùitim programlar×.
- FRONTEX ile ortak çal×üma düzeni.

-

Taü×y×c× Sorumluluklar×
Taü×y×c× sorumluluklar×na iliükin yasal düzenlemeler.
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-

-

S×ù×nma Hakk×
S×ù×nmac×lara iliükin uygun ve kapsaml× hukuki düzenlemeler ile altyap×.
Göç Yönetimi
últica kontrolü.
Geri dönenlerin, döndükleri yer ile yeniden bütünleümesi için gerekli stratejiler.
Yasa d×ü× göç ile mücadele kapsam×nda al×nmas× gereken tedbirler.
Yabanc×lara iliükin hukuki düzenlemeler.
Üçüncü ülkelerden gelip yasa d×ü× kalanlar×n ülke d×ü×na ç×kart×lmas×na yönelik gerekli stratejiler.

Blok 3: Kamu Düzeni ve Güvenliùi
Organize Suç, Terör ve Yolsuzluk ile Mücadele
- Organize suçla, yolsuzlukla, insan ticaretiyle, kara para aklamayla, uyuüturucuyla, teröre
mali destek verilmesi ve terörle mücadele konular×nda stratejilerin geliütirilmesi ve eylem
planlar×n×n oluüturulmas×.
- Bu konulara iliükin ilgili Birleümiü Milletler, Avrupa Konseyi sözleümelerinin hayata geçirilmesi.
- Yolsuzluùa karü× Devletler Grubu (GRECO) önerilerinin hayata geçirilmesi.

-

Suça Karü× Hukuki úü Birliùi
Suça iliükin konularda, uluslararas×, AB ve bölgesel düzeylerde hukuki iü birliùi.
Eurojust ile ortak çal×üma düzeni.

-

Kanun Uygulamas× Konusunda úü Birliùi
Bölgesel, ulusal ve AB düzeyinde kanun uygulamas× konusunda iü birliùi ve bilgi paylaü×m×.
S×n×rlar aras× suçlara yönelik operasyonel ve soruüturmaya yönelik tedbirlerin al×nmas× ile s×n×r aüan suçlar ile etkin mücadele.
Europol ile operasyonel iü birliùi anlaümas× çerçevesinde iü birliùi.

-

Veri Güvenliùi
Kiüisel verilerin korunmas×na iliükin yasal düzenleme.

-

Blok 4: D×ü úliükiler ve Temel Haklar
Vatandaülar×n×n Serbest Dolaü×m×
- Tüm ülke vatandaülar×n×n serbest dolaü×m×.

-
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Kimlik Belgelerinin Verilmesi için Oluüturulacak Koüullar
Tüm ülke vatandaülar× için seyahat ve kimlik belgelerine eriüim hakk×n×n saùlanmas×.
Ülke içinde yerinden edilmiü kiüiler ile mültecilerin kimlik kartlar×na sorunsuz ulaü×m×
Az×nl×k Haklar× da Dâhil Olmak Üzere Vatandaül×k Haklar×
Az×nl×klar için, ayr×mc×l×kla mücadeleye iliükin hukuki altyap×.
Vatandaül×k kanunu.
Etnik kökenli sorunlar×n denetimi ve az×nl×klara yönelik davalarla sorumlu özel hukuki birimlerin oluüturulmas×.
Az×nl×klar×n korunmas× ve ilgili hukuki altyap×.

Tablo 13: Bat× Balkan Ülkeleri Yol Haritalar×nda Karü×lanmas× Beklenen Kriter Say×lar×
(Bloklara Göre)
Arnavutluk Bosna Hersek Karadaù Makedonya S×rbistan
Blok 1

5

5

5

5

5

Blok 2-1

4

5

4

4

4

Blok 2-2

1

1

1

1

1

Blok 2-3

2

2

2

2

2

Blok 2-4

5

5

5

5

5

Blok 3-1

6

6

6

6

6

Blok 3-2

3

3

3

3

3

Blok 3-3

5

5

5

5

5

Blok 3-4

2

2

2

2

2

Blok 4-1

1

1

1

1

1

Blok 4-2

2

2

2

2

2

Blok 4-3

5

5

5

5

5

41

42

41

41

41

Blok 2

Blok 3

Blok 4

TOPLAM

Yukar×da belirtilen kriterlere ek olarak vize yol haritalar× kapsam×nda AB, Bat× Balkan ülkelerinden:
- Geri kabul anlaümalar×n×n eksiksiz uygulanmas×n×;
- Vize kolaylaüt×rma anlaümalar×n×n eksiksiz uygulanmas×n×;
- Schengen vize baüvurusu ret oranlar×nda yüzde 3’e kadar gerileme ve Schengen Alan×’na giriüte reddedilenlerin say×s×n×n y×lda 1.000 kiüi ile s×n×rl× kalmas×n× (ki daha sonra bu kriter,
müzakere edilen ülkelerden gerekli verilerin gelmemesi sebebiyle iptal etmiütir);
- AB ile ortak karara baùlanan dolaü×m k×s×tlamalar×n×n uygulanmas×n× talep etmiütir.
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SORU 22: Vize yol haritas× müzakerelerinde nas×l bir teknik süreç takip edilmiütir?
Vize serbestliùi yol haritas× süreci, Avrupa Komisyonu’nun üartlar× belirlemesi, Hükümetlerin
kaydedilen ilerlemeye yönelik süreci raporlamas×, durumun uzman heyetleri taraf×ndan teyit edilmesi ve Avrupa Komisyonu’nun son duruma yönelik deùerlendirmede bulunmas× üeklinde iülemiütir (Bkz. ûekil 4).
ûekil 4: Vize Yol Haritas× Müzakerelerinde úzlenen Teknik Sürecin Aüamalar×

Bu çerçevede Makedonya için süreç, ilk deùerlendirmenin ard×ndan tamamlanm×üt×r (Kas×m
2008). Karadaù ve S×rbistan için de sürecin, Komisyon’un ikinci deùerlendirmesinin ard×ndan tamamland×ù× söylenebilir (May×s 2009). Arnavutluk ve Bosna Hersek için ise süreçte, Aral×k 2009 ve
Eylül 2010 tarihlerinde birer deùerlendirme daha yap×lm×ü; en nihayetinde bu ülkeler için de süreç,
Kas×m 2010 tarihinde tamamlanm×üt×r.
Tüm Bat× Balkan ülkeleri aras×nda vize yol haritas×nda belirtilen kriterleri en h×zl× ve en düzgün
üekilde tamamlayan ülke Makedonya olmuütur. Makedonya’n×n ard×ndan S×rbistan ve Karadaù gelmektedir. Bu üç Bat× Balkan ülkesi vatandaülar×, 19 Aral×k 2009 tarihi itibar×yla Schengen Alan×’na
vizesiz giriü yapmaya baülam×ülard×r. Arnavutluk ve Bosna Hersek ise kriterlerin yerine getirilmesi
konusunda, diùer ülkelerin gösterdiùi performans× gösterememiü, bu iki ülkenin vatandaülar× ancak
15 Aral×k 2010 tarihinde (yani diùer üç ülke vatandaülar×ndan bir y×l gecikmeli olarak) Schengen üyesi AB ülkelerine giriülerinde vizeden muaf tutulmaya baülanm×üt×r.
Görüleceùi üzere vize serbestliùi yol haritalar× müzakereleri de, aynen vize kolaylaüt×rma ve geri
kabul anlaümalar× süreçlerinde olduùu gibi, Bat× Balkan ülkeleri için h×zl× ve sistemli olarak ilerlemiütir. Çok basit bir hesap ile vize yol haritas× müzakereleri (vize yol haritalar×n×n ülkelere sunulmas× baülang×ç; ülke vatandaülar×n×n vizeden muaf tutulmaya baülamas× bitiü olarak al×n×rsa) Makedonya, S×rbistan ve Karadaù için 17 ayda (May×s 2008-Aral×k 2009); Arnavutluk ve Bosna Hersek için
ise 30 ayda (Haziran 2008-Kas×m 2010) tamamlanm×üt×r (Bkz. ûekil 5). 2008 y×l×nda baülayan süreç,
2009 y×l×nda üç Bat× Balkan ülkesi vatandaülar×na vizesiz seyahat imkân×n×n verilmesi; 2010 y×l×nda
da müzakerelerin sürdüùü iki Bat× Balkan ülkesi vatandaülar×n×n vizelerden muaf tutulmas× ile sona
ermiütir. Bu, sürecin h×zl× olduùu kadar iyi yönetildiùinin de önemli bir göstergesidir. AB, vize serbestliùine iliükin yaklaü×m×nda baüar×l× olmuü; müzakerelerin sürdürüldüùü ülkelerin neredeyse tüm
ulusal birimleri müzakerelere katk× saùlamaya teüvik edilmiü; Avrupa Komisyonu, karü×lanmas× gereken kriterlerde belirsizliùin olduùu durumlarda Bat× Balkan ülkelerine doùrudan bilgi saùlayarak, sürecin h×zl× ve aksakl×k yaüanmadan ilerlemesine katk× saùlam×üt×r. Hatta sürecin daha geç tamamlan64

2008

24 Kasım 2008

5 Haziran 2008

Makedonya

Avrupa
Komisyonu’nun İlk
Değerlendirmesi

Vize Serbestliği
Yol Haritasının
Sunulması

19 Aralık 2009, AB Konseyi

Karadağ ve Sırbistan

Mayıs 2009

Avrupa
Komisyonu’nun İkinci
Değerlendirmesi

Arnavutluk ve
Bosna Hersek
için İki Ek
Değerlendirme

14 Eylül 2010, AB Konseyi

Arnavutluk ve Bosna Hersek

19 Aralık 2009

Makedonya,
Sırbistan ve
Karadağ için
Vize Serbestliği

8 Kasım 2010
(15 Aralık 2010 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere)

Arnavutluk ve Bosna
Hersek için Vize
Serbestliği

2010

d×ù× Arnavutluk ve Bosna Hersek için, Avrupa Komisyonu ve diùer AB kurumlar×, geri bildirimler ile
süreci h×zland×rma yolunu seçmiülerdir.
ûekil 5: Bat× Balkan Ülkeleri için Vize Yol Haritalar× Müzakere Süreci
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SORU 23: Vize serbestliùi yol haritas× süreci, beü Bat× Balkan ülkesi için genel olarak nas×l
ilerlemiütir?
Beü Bat× Balkan ülkesi, yol haritalar×nda belirtilen kriterler kapsam×nda, Avrupa Komisyonu ve
diùer AB kurumlar× ile koordineli bir üekilde, kriterlerin karü×lanmas×nda çal×ümalara baülam×üt×r.
Tüm Bat× Balkan ülkeleri, ilgili kriterleri yerine getirmek için görev güçleri (task forces) ve mekanizmalar×n× oluüturmuütur. Söz konusu yap×lanmalar, Bakanl×k veya kurumlar×n ilgili birimlerine verilen tek ve özel sorumluluklardan, ortak bir çat× alt×nda ilgili tüm kurumlar×n bir araya geldiùi büyük
yap×lanmalara kadar deùiüiklik gösteren birimler ile yap×lm×üt×r. Haz×rlanan yasalar (özellikle yabanc×lara iliükin yasa, seyahat belgelerine iliükin yasa, s×n×r denetimlerine iliükin yasa ile AB d×ü×nda diùer ülkeler ile imzalanan geri kabul anlaümalar× ve söz konusu anlaümalar×n uygulanmas×na yönelik
stratejiler ve eylem planlar×) ulusal parlamentolarda kabul edilmesinin ard×ndan yürürlüùe girmiütir.
Avrupa Komisyonu taraf×ndan verilen zaman k×stas× içerisinde Bat× Balkan ülkeleri, Eylül 2008
tarihinde, vize serbestliùi yol haritalar×na iliükin ilk haz×rl×k raporlar×n× Avrupa Komisyonu’na iletmiülerdir.
úlk haz×rl×k raporlar×nda, beü Bat× Balkan ülkesi, sistemli bir üekilde yol haritalar×nda yer alan ve
say×lar× 40 ila 42 aras×nda deùiüen kriterleri karü×lama yolunda att×klar× ad×mlar× listelemiütir. Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu taraf×ndan, haz×rl×k raporlar× temel al×narak yap×lan ilk deùerlendirmeler 24 Kas×m 2008 tarihinde yay×mlanm×üt×r. Deùerlendirmeler, sadece Bat× Balkan ülkeleri taraf×ndan kaydedilen ilerlemeyi deùil, sorunlu alanlar× ve ilgili kriterlerin karü×lanmas×na yönelik daha ileri ad×m at×lmas×n×n beklendiùi konular× içermesi aç×s×ndan, söz konusu ülkeler için faydal× olmuütur.
Beü Bat× Balkan ülkesi taraf×ndan Eylül 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu’na iletilen haz×rl×k raporlar×n×n ard×ndan, oluüturulan birinci deùerlendirme raporuna bak×ld×ù×nda, vize yol haritas× sunulan Bat× Balkan ülkelerini üç ayr× kategoriye ay×rmak mümkün olmuütur. 2005 y×l×nda AB aday ülke
statüsü kazanan Makedonya, vize yol haritas×nda en fazla ilerleme kaydeden ülkedir. Makedonya’y×
Karadaù ve S×rbistan izlemekte, Arnavutluk ve Bosna Hersek ise vize yol haritalar×nda belirtilen kriterlere uyumda en düüük düzeyde kalan ülkelerdir. Bu çerçevede Avrupa Komisyonu, Makedonya d×ü×nda kalan dört Bat× Balkan ülkesinden ek ayr×nt×l× bilgi talebinde bulunmuütur.
Bat× Balkan ülkeleri ayr×nt×l× bilgileri Brüksel’e raporlamak üzere toplarken, Avrupa Komisyonu,
Ocak-Mart 2009 tarihleri aras×nda her ülke için yedi ayr× heyet ziyareti organize etmiütir. Gönderilen
heyetlerden biri Blok 1 içerisinde yer alan kriterlere iliükin, üçü Blok 2 içerisinde yer alan farkl× kriterlere iliükin, son üçü ise Blok 3 içerisinde yer alan kriterlere iliükindir. Blok 4 içerisinde yer alan kriterler ise taraÁar×n kat×l×m× ile düzenlenen toplant×larda ele al×nm×üt×r. Söz konusu heyetler, AB Üye
Devletleri taraf×ndan aday gösterilen ulusal uzmanlardan oluümaktad×r.
Avrupa Komisyonu sonras×nda, 18 May×s 2009 tarihinde, ilave bilgi talep edilen Bat× Balkan ülkelerinden ulaüt×r×lan güncellemeler ve bilgiler ile az önce yukar×da bahsedilen heyet ziyaretleri raporlar×n× temel alarak, ikinci bir deùerlendirme raporu yay×mlam×üt×r. Bu raporda da, birinci raporda
olduùu gibi ülkelerin baüar× s×ralamalar×nda bir farkl×l×k yoktur. Makedonya neredeyse kriterlerin tümünü karü×lam×ü ve vize serbestliùini almaya hak kazanm×üt×r. Karadaù ve S×rbistan’×n ise karü×lanmayan az say×da kriteri kal×rken, Arnavutluk ve Bosna Hersek için karü×lanmas× gereken kriter say×s× daha fazlad×r.
Avrupa Komisyonu, ikinci deùerlendirme raporundan hareket ederek, Arnavutluk ve Bosna
Hersek’ten özellikle karü×lanmayan kriterlere yönelik yeni bilgi talep etmiütir. úkinci deùerlendirme
ile birlikte Komisyon ayr×ca, Makedonya d×ü×nda kalan diùer dört Bat× Balkan ülkesinden ikinci birer
haz×rl×k raporu oluüturmalar×n× da istemiütir.
úkinci deùerlendirmenin hemen ard×ndan Komisyon, 15 Temmuz 2009 tarihinde Makedonya, S×r-
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bistan ve Karadaù’a9 yönelik olarak vize uygulamas×n×n kald×r×lmas×n× önermiütir10. Hukuki aç×dan
bak×ld×ù×nda, bu ülkelere yönelik söz konusu iülem, 15 Mart 2001 tarihinde kabul edilen 539/2001 say×l× Konsey Tüzüùü’nün deùiütirilmesi üeklinde somutlaümaktad×r. Daha aç×k bir anlat×mla, bu ülkelerin, söz konusu tüzüùe ekli Kara Liste’den ç×kar×lmalar× istenmektedir.
Ancak bu ç×kar×lma, tüzük deùiüikliùi gerektirmektedir. Komisyon’un bu önerisi, öncelikle Avrupa Parlamentosu’na (AP) dan×üma amaçl× olarak iletilmiütir. Parlamento, Kas×m ay× içinde öneri üzerine görüüünü 550 evet, 51 hay×r ve 37 çekimser oyla kabul etmiütir. Ancak AP, yay×mlad×ù× görüüünde, Arnavutluk ve Bosna Hersek’in Avrupa Komisyonu taraf×ndan yol haritas×nda belirttiùi koüullar× yerine getirmeleri durumunda, bu ülkeler için de vize üart×n×n kald×r×lmas×n×n uygun olacaù×n× belirtmiütir. Parlamento, bu ülkelere ayr×mc×l×k yap×lmamas× gerektiùini özellikle vurgulamaktad×r11.
Parlamento görüüünde ayr×ca, kriterlerin yerine getirilmediùi durumlarda (yani geriye gidiü durumlar× söz konusu olduùunda) vize muaÀyetinin ask×ya al×nmas×n× talep etmiütir. Buna göre Komisyon, referans kriterleri belirlemeli ve söz konusu kriterlere Bat× Balkan ülkelerinin her biri taraf×ndan uyulup uyulmad×ù× takip edilmelidir. Avrupa Komisyonu’nun bu deùerlendirmesi daha sonra AB Konseyi taraf×ndan da onaylanmal×d×r. Parlamento görüüünde son nokta ise Kosova ile ilgilidir. Parlamento bu noktada, Bat× Balkan ülkelerine yönelik olarak 2003 y×l×nda ortaya koyulan Selanik Gündemi’nin uygulamaya koyulmas× çerçevesinde, Kosova vatandaülar×na yönelik olarak yeni bir
ayr×mc×l×k yap×lmamas× için, Komisyon’un yetkilerini elverdiùince bu ülkeyle de bir diyalog baülat×lmas× yönünde kullanmas×n× istemiü ve diùer beü ülke için nas×l bir yol haritas× ortaya koyulduysa, bu
ülke için de ayn×s×n×n yap×lmas×n× önermiütir.
Makedonya, S×rbistan ve Karadaù’a yönelik vize serbestliùi karar×, Parlamento’ya dan×ü×lmas×n×n ard×ndan, AB Adalet ve úçiüleri Bakanlar× toplant×s×nda al×nan bir kararla, AB Konseyi taraf×ndan
(Hollanda’n×n önerisiyle) 30 Kas×m 2009 tarihinde kabul edilmiütir12. Böylece, 19 Aral×k 2009’dan
itibaren, vize yükümlülüùü Makedonya, S×rbistan ve Karadaù için kalkm×üt×r. Ancak bu yeni düzenleme biyometrik pasaporta sahip üç Bat× Balkan ülkesi vatandaülar× için geçerlidir ve sadece Schengen Alan× içerisinde bulunan AB üye ülkelerinde, alt× ayl×k bir sürede bir defal×ù×na giriü yaparak, en
fazla 90 gün boyunca ikamet etme hakk× içermektedir.
Arnavutluk ve Bosna Hersek’e dönecek olursak; Avrupa Komisyonu, 15 Temmuz 2009 tarihinde
Arnavutluk ve Bosna Hersek’e gönderdiùi mektuplarda, bu iki ülkenin diùer ülkelere göre daha s×n×rl× ilerleme kaydettiklerini beyan ederken, vize serbestliùi yol haritas×nda listelenen kriterlerin yerine
getirilmesi için Arnavutluk’tan 53, Bosna Hersek’ten ise 48 koüulun acil tamamlanmas×n× talep etmiütir. Komisyon, 1 Ekim 2009 tarihine kadar bu ülkelerden istenilen koüullar×n karü×lan×p karü×lanmad×ù×na dair birer rapor ile durumu kendilerine iletmelerini de istemiütir.
Bosna Hersek ve Arnavutluk, bu talep üzerine ilerleyen dönemde yeni güncellemeler ve kaydedilen ilerlemeye dönük raporlar×n× Avrupa Komisyonu’na sunmuütur. Bu iki ülke özelinde, 19 Nisan
2010 tarihinde Avrupa Komisyonu yeni bir ara deùerlendirme yay×mlam×ü, söz konusu ara deùerlendirmede Arnavutluk ve Bosna Hersek’ten gelen bilgilerin yan× s×ra Aral×k 2009 ve ûubat 2010 tarihlerinde ulusal uzman heyetleri taraf×ndan gerçekleütirilen ziyaretlerin sonuçlar×na da yer verilmiütir.

9
Ayr×ca Komisyon, yine 15 Temmuz 2009 tarihinde S×rbistan ve Karadaù’a gönderdiùi mektuplarla, karü×lanmayan az
say×daki kriterin hemen yerine getirilmesini de talep etmiütir. Avrupa Komisyonu, S×rbistan ve Karadaù’dan 25 Eylül
2009 tarihine kadar karü×lanmayan kriterlerde kat edilen mesafeye iliükin birer rapor istemiütir.
10
Avrupa Komisyonu’nun 539/2001 Say×l× Konsey Tüzüùü’ne iliükin deùiüiklik tekliÀ, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:336:0001:0003:EN:PDF
11
Avrupa Parlamentosu görüüü, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-20090062&language=EN&ring=A7-2009-0042#BKMD-1
12
AB Bakanlar Konseyi Karar×, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st15/st15521.en09.pdf
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Son olarak Avrupa Komisyonu, 27 May×s 2010 tarihinde Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaülar×n×n vizesiz dolaü×m hakk× kazanmalar×na dair tekliÀni Konsey’e ve Parlamento’ya sunmuü13, ancak her iki ülke için de karü×lanmayan üç kriterin bulunduùunu ifade edilmiütir. Komisyon, May×s
2010 tarihinde her iki ülkeye gönderdiùi mektupta, karü×lanmayan üç kriter ile ilgili acil ad×m at×lmas× ve durumun Aùustos 2010 tarihine kadar Avrupa Komisyonu’na raporlanmas×n× istemiütir. Arnavutluk ve Bosna Hersek’e iliükin durum, Eylül ay×nda AP’de tart×ü×lm×ü ve tutanaklarda, her iki ülkenin de gerekli koüullar× yerine getirerek vizesiz dolaü×ma hak kazand×ù× ifade edilmiütir. Bununla birlikte Avrupa Komisyonu, 14 Eylül 2010 tarihinde Bosna Hersek ve Arnavutluk’un gerekli koüullar×
yerine getirerek, vizesiz dolaü×ma hak kazand×klar×na dair deùerlendirmede bulunmuütur. AP’de 6-7
Ekim 2010 tarihindeki oylamalarda ise Avrupa Komisyonu’nun 27 May×s 2010 tarihinde, Arnavutluk
ve Bosna Hersek vatandaülar×n×n vizesiz dolaü×m hakk× kazanmalar×na dair tekliÀ, 538 evet, 47 hay×r,
41 çekimser oy ile kabul edilmiütir14. 8 Kas×m 2010 tarihinde de AB Adalet ve úçiüleri Konseyi, 27
May×s 2010 tarihli Komisyon önerisini (nitelikli oy çoùunluùu ile) kabul ederek Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaülar× için vize zorunluluùunu kald×rm×üt×r15. Bosna Hersek ve Arnavutluk vatandaülar× için vizesiz dolaü×m hakk×, 15 Aral×k 2010 tarihinde yürürlüùe girmiütir.

13
Avrupa Komisyonu’nun 539/2001 Say×l× Konsey Tüzüùü’ne iliükin deùiüiklik tekliÀ, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0256:FIN:EN:PDF
14
Avrupa Parlamentosu oylamas×, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
NONSGML+TC+P7-TC1-COD-2010-0137+0+DOC+PDF+V0//EN
15
AB Bakanlar Konsey Karar×, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/117609.pdf
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SORU 24: Vizelerin kald×r×lmas× konusunda AB’de karar alma mekanizmas× nas×l iüler?
Beü Bat× Balkan ülkesi için 2008 y×l×n×n ilk çeyreùinde baülayan vize diyaloùu süreci, 19 Aral×k 2009 tarihinde Makedonya, Karadaù ve S×rbistan vatandaülar×; 15 Aral×k 2010 tarihinde ise Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaülar× için vize zorunluluùunun kald×r×lmas× ile sona ermiütir. AB’nin
karmaü×k karar alma yap×s× düüünüldüùünde, beü ülkenin vatandaülar×n×n vizeden muaf bir üekilde
Schengen üyesi AB üye ülkelerinde dolaü×m×na olanak saùlayan karar×n, h×zl× ilerleyen bir süreç sonras×nda al×nd×ù×n× söylemek mümkündür.
Bu süreçte, genel itibar×yla iki taraf×n olduùu söylenebilir: AB ve Bat× Balkan ülkeleri. AB taraf×;
Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (özellikle 1 Aral×k 2009 tarihinde Lizbon Antlaümas×’n×n
yürürlüùe girmesinden sonra) (Bkz. ûekil 6 ve ûekil 7) ve AB Konseyi’nden oluüan üçlü bir yap×da
karar alma mekanizmas×nda yer al×rken; Bat× Balkan ülkeleri, hükümetleri arac×l×ù×yla müzakereleri yürütmüütür.
ûekil 6: Lizbon Antlaümas× Öncesi Vizelerin Kald×r×lmas× Konusunda AB’de Karar Alma
Mekanizmas× (Makedonya, S×rbistan ve Karadaù için Geçerli Olan Mekanizma)

ûekil 7: Lizbon Antlaümas× Sonras× Vizelerin Kald×r×lmas× Konusunda AB’de Karar Alma
Mekanizmas× (Arnavutluk ve Bosna Hersek için Geçerli Olan Mekanizma)

Asl×nda beü Bat× Balkan ülkesi vatandaülar×n×n vizeden muaf bir üekilde Schengen üyesi AB üye
ülkelerinde dolaü×m×na olanak saùlayan karar×n, teknik düzeyde AB’nin 15 Mart 2001 tarihinde kabul ettiùi 539/2001 say×l× Konsey Tüzüùü’ndeki bir deùiüiklik olduùu söylenebilir. Beü Bat× Balkan
ülkesinin, söz konusu tüzüùün ekinde yer alan bir listeden (Kara Liste) diùer listeye (Beyaz Liste) aktar×lmas× ile vize serbestliùi gerçekleümiütir. Ancak bu yer deùiütirme, AB taraf×nda; Avrupa Komis69

yonu, Parlamento ve AB Konseyi’nin doùrudan müdahil olduùu, oldukça karmaü×k bir süreç sonras×nda gerçekleümiütir.
Bu kapsamda, herhangi bir ülke ile vizelerin kald×r×lmas× sürecinde;
Avrupa Komisyonu:
539/2001 say×l× Konsey Tüzüùü’ne iliükin deùiüiklik tekliÀ sunmak ile yükümlü tek kurumdur. 1
Aral×k 2009 tarihinde Lizbon Antlaümas×’n×n yürürlüùe girmesi, bu konuda bir deùiüiklik getirmemiütir. Avrupa Komisyonu, 15 Temmuz 2009 tarihinde Makedonya, S×rbistan ve Karadaù için; 27 May×s
2010 tarihinde ise Arnavutluk ve Bosna Hersek için söz konusu deùiüiklik tekliÁerini AB Konseyi’ne
sunmuütur.
AB Konseyi:
27 Üye Devletin temsil edildiùi AB Konseyi, Avrupa Komisyonu taraf×ndan sunulan tüzüùe iliükin deùiüiklik tekliÀnin kabul edildiùi kurumdur. Yine Lizbon Antlaümas×’n×n yürürlüùe girmesinden
önce AB Konseyi, herhangi bir ülke ile vizelerin kald×r×lmas× sürecinde, nitelikli oy çokluùu ile (qualiÀed majority voting) yetki sahibi tek kurum iken, Lizbon Antlaümas× sonras×nda bu yetkiyi eüit düzeyde AP ile paylaümaya baülam×üt×r. Ancak Lizbon sonras×nda da AB Konseyi’nin nitelikli oy çokluùu kural× uygulanmaya devam etmiütir. Bu çerçevede AB Konseyi, 30 Kas×m 2009 tarihinde Makedonya, S×rbistan ve Karadaù için, 8 Kas×m 2010 tarihinde ise Arnavutluk ve Bosna Hersek için Avrupa Komisyonu taraf×ndan iletilen tüzük deùiüikliùini oylam×ü ve beü Bat× Balkan ülkesi vatandaülar×na vizesiz seyahatin önünü açm×üt×r.
Avrupa Parlamentosu:
Herhangi bir ülkenin vatandaülar×na vize serbestliùinin verilmesi konusunda, Lizbon Antlaümas× sonras×nda yetkisi ve gücü en fazla deùiükenlik gösteren kurum Parlamento’dur. Lizbon Antlaümas× öncesinde AP, Makedonya, S×rbistan ve Karadaù’da olduùu gibi, bu ülkelerin vatandaülar×na vizesiz seyahat imkân× verilmesine iliükin baùlay×c× olmayan karar×n×, 12 Kas×m 2009 tarihinde AB
Konseyi’ne iletmiütir. Lizbon Antlaümas× sonras×nda ise AP’nin karar alma mekanizmas×ndaki rolü,
AB Konseyi ile eüit düzeye gelmiü, AP’nin ilgili komitelerinde konu ele al×nm×ü, tart×ü×lm×ü ve oylanm×üt×r.
Avrupa Topluluùu Antlaümas×’n×n 251. Maddesi’nde düzenlenen “Ortak karar alma yöntemi” (codecision procedure), Lizbon Antlaümas×’nda “Olaùan yasama yöntemi” (ordinary legislative procedure) olarak düzenlenmiütir. Herhangi bir ülkenin vatandaülar×na vize serbestliùinin verilmesi konusu, AP’de bu yöntem ile ele al×nmaktad×r. Bu yönteme göre, yasalar ve çerçeve yasalar Avrupa Komisyonu taraf×ndan önerilir ve Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi taraf×ndan “ortaklaüa” kabul edilir.
Süreç içerisinde yasa tekliÀ, bir veya iki okuma (reading) geçirir. úlk okuma genelde AP’de yap×l×r, ard×ndan teklif AB Konseyi’ne iletilir. úki kurum herhangi bir tasar× hakk×nda anlaümaya varamazsa, tasar× kabul edilmez. Olaùan yasama yönteminin iüleyiüi, Lizbon Antlaümas×’n×n Madde
III/396’da düzenlenmektedir. Antlaüman×n öngördüùü baz× durumlarda da “Özel yasama yöntemi”
(special legislative procedure) kullan×larak, yasalar×n ve çerçeve yasalar×n, ya AB Konseyi’nin kat×l×m×yla AP taraf×ndan ya da AP’nin kat×l×m×yla AB Konseyi taraf×ndan kabul edileceùi düzenlenmektedir.
Arnavutluk ve Bosna Hersek için ise yukar×da bahsedilen süreç uygulanm×ü ancak yasa tekliÀ
daha ilk okuman×n ard×ndan, 7 Ekim 2010 tarihinde AP’den AB Konseyi’ne gönderilmiütir. AB Konseyi de bu iki ülkeye vize serbestliùi verilmesi tekliÀni, 8 Kas×m 2010 tarihinde karara baùlam×üt×r.
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SORU 25: Makedonya için vize serbestliùi yol haritas× sürecinin temel taülar× nelerdir?
AB ile Makedonya aras×ndaki vize kolaylaüt×rma anlaümas× ve geri kabul anlaümas×, 1 Ocak 2008
tarihinde yürürlüùe girmiütir. Makedonya vatandaülar×, 19 Aral×k 2009 tarihi itibar×yla vizeden muaf
bir üekilde Schengen Alan×’na girme hakk×n× elde etmiülerdir. Böylelikle Makedonya’da süreç, 17 ay
gibi k×sa bir sürede tamamlanm×üt×r.
AB-Makedonya vize serbestliùi sürecinin temel taülar×, üu üekilde özetlenebilir:
1 Ocak 2008
8 May×s 2008
Ekim 2008
24 Kas×m 2008
2 ûubat 2009
Ocak-Mart 2009

3 Mart 2009
18 May×s 2009

15 Temmuz 2009

29 Eylül 2009-19 Ekim 2009
4 Kas×m 2009

12 Kas×m 2009

19 Kas×m 2009

30 Kas×m 2009

19 Aral×k 2009

Vize kolaylaüt×rma ve geri kabul anlaümalar×n×n yürürlüùe girmesi.
Vize yol haritas×n×n Makedonya’ya sunulmas×.
Makedonya’n×n, Birinci Haz×rl×k Raporu’nu Avrupa
Komisyonu’na sunmas×.
Avrupa Komisyonu’nun, Haz×rl×k Raporlar×na iliükin ilk
deùerlendirmesini sunmas×.
Makedonya’n×n, Birinci Haz×rl×k Raporu’nun ilk güncellemesini
Avrupa Komisyonu’na sunmas×.
AB üye ülkelerinden gelen uzmanlar×n oluüturduùu heyetlerin,
alan çal×ümas× yaparak, ülke özelinde mevcut duruma iliükin
raporlar×n× haz×rlamas×.
Makedonya’n×n, Birinci Haz×rl×k Raporu’nun ikinci
güncellemesini Avrupa Komisyonu’na sunmas×.
Avrupa Komisyonu’nun, Haz×rl×k Raporlar×na iliükin ikinci
deùerlendirmesini, uzman heyet raporlar× ve Bat× Balkan
ülkelerinden gelen bilgiler ile güncelleyip sunmas×.
Avrupa Komisyonu taraf×ndan Makedonya vatandaülar×n×n
Schengen Alan×’nda vizesiz seyahat edebilmelerine olanak
saùlayan yasa tekliÀnin AB Konseyi’ne iletilmesi.
Avrupa Parlamentosu’nun ilgili birimlerinin, Komisyon’un yasa
tekliÀne iliükin kararlar×n× almas×.
AB üyesi Slovenya’n×n, Makedonya vatandaülar×na, 19 Aral×k
2009 tarihi itibar×yla vizesiz seyahat hakk× tan×nmas× yönündeki
önerisi.
Avrupa Parlamentosu’nda Makedonya vatandaülar× için vizesiz
seyahate iliükin verilen Komisyon tekliÀnin kabul edilmesi (550
evet, 51 hay×r, 37 çekimser oy ile).
Avrupa Komisyonu deùerlendirmesinde; Makedonya, S×rbistan ve
Karadaù’×n vize yol haritalar×nda yer alan kriterleri tamamen
karü×lad×ù× teyit edilirken, Bosna Hersek ve Arnavutluk’un halen
baz× kriterleri karü×layamad×ù×n×n ifade edilmesi.
AB Adalet ve úçiüleri Konsey toplant×s×nda, Makedonya
vatandaülar× için vizesiz seyahate iliükin verilen Komisyon
tekliÀnin kabul edilmesi.
Makedonya vatandaülar×n×n, Schengen üyesi AB ülkelerine
vizesiz giriülerinin baülamas×.
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SORU 26: Makedonya Hükümeti, vize serbestliùi yol haritas× sürecinde hangi yasal düzenlemeleri yapm×üt×r? Bu ülke ile geri kabul süreci nas×l iülemiütir?
Yasal Düzenlemeler
Makedonya Parlamentosu, Mart 2006 tarihinde, yeni Yabanc×lar Yasas×’n× kabul etmiütir16. Eylül
2008 ve Temmuz 2009 tarihlerinde tadil edilen, yasan×n 22. Maddesi ile ulusal mevzuata taü×y×c× yükümlülükleri ilkesi kazand×r×lm×üt×r. Söz konusu madde kapsam×nda; giriü koüullar×n× yerine getirmeyen kiüilerin, taü×y×c× Àrma taraf×ndan, tüm masraÁar taü×y×c×ya ait olmak üzere geri gönderilmesi öngörülmektedir. Madde ayr×ca, bu sorumluluùu yerine getirmeyen taü×y×c×ya, 3.000 ile 5.000 avro aras×nda ceza verilmesi ve gerekirse faaliyetlerinden men edilmesini düzenler.
19 ûubat 2007 tarihinde Makedonya Parlamentosu, 21 Ekim 2004 tarihli Seyahat Belgeleri
Yasas×’nda çeüitli deùiüiklikler yapm×üt×r17. Yasa, 11 Temmuz 2008 y×l×nda son kez deùiütirilmiü ve
Makedonya vatandaülar×na, belirlenen standartlara uygun biyometrik pasaportlar×n verilmesinin hukuki altyap×s× haz×rlanm×üt×r.
Yine Makedonya, Nisan 2009 tarihinde, 2007 tarihli Devlet S×n×rlar×n× Denetim Yasas×’n× tadil
ederek, s×n×r güvenliùi konusunda Schengen müktesebat×na uyumu saùlam×üt×r. Deùiüen yasa ile Makedonya s×n×rlar×nda, s×n×r güvenlik güçlerine denetim hakk× tan×n×rken, asgari ve ayr×nt×l× kontrollerin tan×mlar× yap×lm×üt×r.
Geri Kabul Anlaümalar×
Makedonya, 1997-2009 y×llar× aras×nda 20 ülke ile geri kabul anlaümas× imzalam×üt×r:
1997 y×l×nda útalya;
1998 y×l×nda Slovenya, úsveç ve Fransa;
2000 y×l×nda Slovakya;
2001 y×l×nda H×rvatistan ve Bulgaristan (2002 y×l×nda onaylanm×üt×r);
2002 y×l×nda Almanya (2004 y×l×nda onaylanm×üt×r) ve Macaristan (2004 y×l×nda onaylanm×üt×r);
2003 y×l×nda Romanya (2004 y×l×nda onaylanm×üt×r);
2004 y×l×nda Arnavutluk (2005 y×l×nda onaylanm×üt×r);
2006 y×l×nda Polonya, úspanya, Avusturya, Benelux ülkeleri, Danimarka ve úsveç;
2009 y×l×nda Norveç ile geri kabul anlaümalar× imzalanm×üt×r.
AB ile Makedonya aras×ndaki geri kabul anlaümas× ise 18 Eylül 2007 tarihinde imzalanm×ü, 1
Ocak 2008’de yürürlüùe girmiütir. Geri kabul kapsam×nda 2007 y×l×nda 1.222; 2008 y×l×nda 1.275;
2009 y×l×nda ise 1.065 Makedonya vatandaü×, bu ülkeye geri gönderilmiütir (Bkz. Tablo 14)18.

16

Yabanc×lar Yasas× (Makedonya), http://www.mvr.gov.mk/Uploads/zakon%20za%20strancite.pdf
2004 tarihli Seyahat Belgeleri Yasas×’nda yap×lan deùiüiklikler (Makedonya), http://www.mvr.gov.mk/Uploads/izmenuvanje%20i%20dopolnuvanje%20na%20pravilnikot%20za%20obrascite%20na%20patnite%20ispravi%20i%20
vizi.pdf
18
Avrupa Komisyonu (2011), “AB Geri Kabul Anlaümalar×n×n Deùerlendirmesi, Avrupa Komisyonu’ndan Avrupa
Parlamentosu ve AB Konseyi’ne Tebliùe eülik eden Komisyon Personeli Çal×üma Belgesi”, SEC (2011), 2011,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0211:FIN:EN:PDF
17
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Tablo 14: AB-Makedonya Geri Kabul Anlaümas× Kapsam×nda AB Üye Ülkelerinden Makedonya’ya
Gönderilen Kiüi Say×s×
2006
2007
2008
2009
Geri kabul anlaümas× çerçevesinde
Üye Devletlerden Makedonya’ya
geri gönderilen Makedonya
vatandaülar× say×s×
Üye Devletler taraf×ndan
Makedonya’ya gönderilmek üzere
iade karar× verilen Makedonya
vatandaülar× say×s×
Yasa d×ü× üekilde
Üye Devletlerde yakalanan
Makedonya vatandaülar× say×s×

1.864

1.222

1.275

1.065

-

-

2.020

1.780

3.954

2.171

2.890

2.050
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SORU 27: Makedonya’da, vize yol haritas× müzakerelerinin gündeminde hangi konular tart×ü×lm×üt×r?
Makedonya’ya iliükin olarak Avrupa Komisyonu, sadece iki deùerlendirmede bulunmuütur (24
Kas×m 2008 tarihli ve 18 May×s 2009 tarihli deùerlendirmeler).
Avrupa Komisyonu’nun, Kas×m 2008 tarihinde Bat× Balkan ülkeleri taraf×ndan Komisyon’a teslim ettiùi haz×rl×k raporlar× çerçevesinde, AB Üye Devlet yetkililerine sunduùu Bat× Balkan ülkelerine
yönelik vize serbestliùi yol haritalar×na iliükin deùerlendirmelerde, Makedonya’n×n 4 ayr× Blokta yer
alan kriterleri “tamamen karü×lad×ù×” ifade edilmiütir.
24 Kas×m 2008 tarihli Avrupa Komisyonu deùerlendirmesinde Makedonya’ya iliükin olarak, üu
uyar×larda bulunulmuütur19:
Blok 2 - Yasa D×ü× Göç Sorunu ve Geri Kabul Süreci: Göç yönetimine iliükin konularda daha fazla ilerleme gerekmektedir.
Blok 3 - Kamu Düzeni ve Güvenliùi: Yeterli maddi kaynaklar×n ayr×lmas× ve insan kaynaklar×n×n
doùru daù×l×m× da dâhil olmak üzere, ilgili yasal düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesi alan×nda
daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir.
18 May×s 2009 tarihinde, yine Avrupa Komisyonu taraf×ndan Makedonya’ya iliükin haz×rlanan
güncellenmiü deùerlendirmede ise ülkenin gerekli tüm kriterleri karü×lad×ù× vurgulanm×ü, yaln×zca üu
kriterlerde ilerleme saùlanmas× istenmiütir20:
Blok 1- Güvenlikli Belge: Vize ve pasaportlardan sorumlu kamu görevlilerinin denetimi.
Blok 2- Yasa D×ü× Göç Sorunu ve Geri Kabul Süreci:
S×n×r denetimine iliükin teknik altyap× ve teçhizattaki eksikliklerin giderilmesi ve biliüim teknolojilerinden yararlanma.
Göç ak×ülar×n× takip edecek mekanizmalar×n oluüturulmas× (göçmen proÀlleri de dâhil olmak üzere) ve ilgili birimlerin kurulmas×.
Göçmenler için, mali ve sosyal destekleri de içeren bütünleütirme politikalar×n×n kabul edilmesi ve uygulanmas×.
S×n×r içinde tespit ve yasa d×ü× göçün soruüturulmas× alanlar×nda kapasitenin art×r×lmas×.
Blok 3- Kamu Düzeni ve Güvenliùi:
Özellikle s×n×r aü×r× suçun görüldüùü hallerde, 2003 y×l×nda kabul edilen Organize Suçlar ile Mücadele Eylem Plan×’n×n uygulanmas×n×n tamamlanmas×.
Yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluùun önlenmesi alanlar×nda, mevcut yasal düzenlemelerin etkin bir üekilde uygulanmas×; Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu’nun etkinliùinin art×r×lmas×.
Bahsi geçen konulara iliükin ilgili Birleümiü Milletler ve Avrupa Konseyi sözleümelerinin etkin
uygulanmas× ve Yolsuzluùa Karü× Devletler Grubu (GRECO) önerilerinin hayata geçirilmesi.
Suça iliükin konularda, uluslararas×, AB ve bölgesel düzeylerde hukuki iü birliùinin art×r×lmas×.
Blok 4- D×ü úliükiler ve Temel Haklar:
Ayr×mc×l×kla mücadele konusunda yasal düzenlemelerin ç×kart×lmas× ve uygulanmas×.
Roman kökenliler de dâhil olmak üzere, az×nl×klara yönelik ilgili politikalar×n uygulanmas×.

19

24 Kas×m 2008 tarihli Komisyon deùerlendirmesi, http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20
Paper%20-%20Commission%20Assessment%20FYROM.pdf
20
18 May×s 2009 tarihli Komisyon deùerlendirmesi, http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20
Paper%20-%20FYROM%20updated%20visa%20assessment%2018%20May.pdf
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SORU 28: S×rbistan için vize serbestliùi yol haritas× sürecinin temel taülar× nelerdir?
AB ile S×rbistan aras×ndaki vize kolaylaüt×rma anlaümas× ve geri kabul anlaümas×, 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüùe girmiütir. S×rbistan vatandaülar×, 19 Aral×k 2009 tarihi itibar×yla vizeden muaf bir
üekilde Schengen Alan×’na girme hakk×n× elde etmiülerdir. S×rbistan ile vize diyaloùu 30 Ocak 2008
tarihinde baülat×lm×ü, ülkeye yol haritas× Avrupa Komisyonu taraf×ndan 8 May×s 2008 tarihinde sunulmuütur. Böylelikle S×rbistan’da süreç 17 ayda, Makedonya gibi k×sa bir sürede tamamlanm×üt×r.
AB-S×rbistan vize serbestliùi sürecinin temel taülar×, üu üekilde özetlenebilir:
1 Ocak 2008
30 Ocak 2008
8 May×s 2008
Aùustos ve Eylül 2008
24 Kas×m 2008
Mart 2009
Ocak-Mart 2009

18 May×s 2009

15 Temmuz 2009

25 Eylül 2009
29 Eylül 2009-19 Ekim 2009
12-16 Ekim 2009
4 Kas×m 2009
12 Kas×m 2009

19 Kas×m 2009

30 Kas×m 2009

19 Aral×k 2009

Vize kolaylaüt×rma ve geri kabul anlaümalar×n×n yürürlüùe girmesi.
S×rbistan ile vize serbestliùi diyaloùunun baülat×lmas×.
Vize yol haritas×n×n S×rbistan’a sunulmas×.
S×rbistan’×n, Birinci Haz×rl×k Raporu’nu Avrupa Komisyonu’na
sunmas×.
Avrupa Komisyonu’nun, Haz×rl×k Raporlar×na iliükin ilk
deùerlendirmesini sunmas×.
S×rbistan’×n, Birinci Haz×rl×k Raporu’nun ilk güncellemesini
Avrupa Komisyonu’na sunmas×.
AB üye ülkelerinden gelen uzmanlar×n oluüturduùu heyetlerin, alan
çal×ümas× yaparak, ülke özelinde mevcut duruma iliükin raporlar×n×
haz×rlamas×.
Avrupa Komisyonu’nun, Haz×rl×k Raporlar×na iliükin ikinci
deùerlendirmesini, uzman heyet raporlar× ve Bat× Balkan
ülkelerinden gelen bilgiler ile güncelleyip sunmas×.
Avrupa Komisyonu taraf×ndan S×rbistan vatandaülar×n×n
(Kosova vatandaülar× hariç olarak) Schengen Alan×’nda vizesiz
seyahat edebilmelerine olanak saùlayan yasa tekliÀnin AB
Konseyi’ne iletilmesi (ancak S×rbistan’dan karü×lanmayan birkaç
kriterin daha yerine getirilmesi talep edilmiütir).
S×rbistan’×n, karü×lanmayan kriterlere iliükin raporunu Avrupa
Komisyonu’na sunmas×.
Avrupa Parlamentosu’nun ilgili birimlerinin, Komisyon’un yasa
tekliÀne iliükin kararlar×n× almas×.
AB üye ülke uzmanlar×ndan oluüan heyetin, S×rbistan’daki mevcut
duruma iliükin alan çal×ümas×nda bulunmas×.
AB üyesi Slovenya’n×n S×rbistan vatandaülar×na, 19 Aral×k 2009
tarihi itibar×yla vizesiz seyahat hakk× tan×nmas× yönündeki önerisi.
Avrupa Parlamentosu’nda S×rbistan vatandaülar× için vizesiz
seyahate iliükin verilen Komisyon tekliÀnin kabul edilmesi
(550 evet, 51 hay×r, 37 çekimser oy ile).
Avrupa Komisyonu deùerlendirmesinde; Makedonya, S×rbistan ve
Karadaù’×n vize yol haritalar×nda yer alan kriterleri tamamen
karü×lad×ù× teyit edilirken, Bosna Hersek ve Arnavutluk’un halen
baz× kriterleri karü×layamad×ù×n×n ifade edilmesi.
AB Adalet ve úçiüleri Konsey toplant×s×nda, S×rbistan vatandaülar×
için vizesiz seyahate iliükin verilen Komisyon tekliÀnin kabul edil
mesi.
S×rbistan vatandaülar×n×n, Schengen üyesi AB ülkelerine vizesiz
giriülerinin baülamas×.
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SORU 29: S×rbistan Hükümeti, vize serbestliùi yol haritas× sürecinde hangi yasal düzenlemeleri yapm×üt×r? Bu ülke ile geri kabul süreci nas×l iülemiütir?
Yasal Düzenlemeler
S×rbistan Parlamentosu, 23 Ekim 2008 tarihinde yeni Devlet S×n×r Yasas×’n× kabul etmiü21, yasa 1
Nisan 2009 tarihinde yürürlüùe girmiütir. Yasa ile s×n×r güvenlik güçleri, ülke s×n×rlar×nda giriü ve ç×k×ülarda kiüileri kontrol edebilme hakk×na sahip olmuülard×r. Yasa kapsam×nda s×n×r güvenlik güçlerine sadece seyahat belgelerini deùil, seyahat amac×n× da sorgulama hakk× verilmiütir.
S×rbistan Parlamentosu, 2007 y×l×nda yeni Seyahat Belgeleri Yasas×’n× kabul etmiütir22. 9 Ekim
2007 tarihinde yürürlüùe giren yasa, S×rbistan vatandaülar×na biyometrik pasaport verilmesinin temelini oluüturur. Yasa, pasaport sürelerinin uzat×lmas×na iliükin birkaç defa deùiütirilmiütir.
S×rbistan Parlamentosu, 23 Ekim 2008 tarihinde ise yeni Yabanc×lar Yasas×’n× kabul etmiütir23.
Ulusal mevzuata taü×y×c× yükümlülükleri ilkesini kazand×ran yasa, giriü koüullar×n× yerine getirmeyen
kiüilerin, taü×y×c× Àrma taraf×ndan, tüm masraÁar taü×y×c×ya ait olmak üzere geri gönderilmesini düzenler. Yasa ayr×ca, bu sorumluluùu yerine getirmeyen taü×y×c×ya 860 ila 4.300 avro aras×nda ceza verilmesini öngörür. Söz konusu yasan×n 1. Maddesi ile de S×rbistan topraklar×na girmek isteyen bir yabanc×n×n “yeterli maddi kaynaklara sahip olmamas×” veya “transit yolcu olmas×na raùmen, üçüncü
ülkeye girmek için gerekli koüullara sahip olmamas× halinde”, S×rbistan s×n×r×ndan geri gönderilmesi
düzenlenir. Yasan×n 13. Maddesi’nin 2. Bendi’nde ise bir yabanc×n×n baüka bir ülkeye girmek için geçerli bir vizesi yoksa bu kiüinin geçici olarak S×rbistan’× terk edemeyeceùi ifade edilmektedir. Söz konusu yasa, 1 Nisan 2012 tarihinde yürürlüùe girmiütir.
Geri Kabul Anlaümalar×
S×rbistan, 1996-2007 tarihleri aras×nda 18 ülke ile 16 geri kabul anlaümas× imzalam×üt×r:
2001 y×l×nda Macaristan;
2003 y×l×nda Almanya, úsveç, Danimarka, útalya ve Slovakya;
2004 y×l×nda Benelux ülkeleri ve Avusturya;
2006 y×l×nda Fransa ve Kanada;
2008 y×l×nda Bosna Hersek ve H×rvatistan;
2009 y×l×nda Slovenya, Norveç ve úsviçre;
2010 y×l×nda Arnavutluk, Makedonya ve Malta;
2011 y×l×nda Bulgaristan ve Romanya ile geri kabul anlaümalar× imzalanm×üt×r.
AB ile S×rbistan aras×ndaki geri kabul anlaümas× ise 18 Eylül 2007 tarihinde imzalanm×ü, 1 Ocak
2008 y×l×nda yürürlüùe girmiütir. Yine 2009 y×l×nda S×rbistan Hükümeti, geri kabul kapsam×nda iade
edilen kiüilerin yeniden entegrasyonuna iliükin bir stratejiyi ve 2009-2010 y×llar× aras×nda söz konusu
stratejiyi uygulamaya yönelik bir eylem plan×n× kabul etmiütir24. S×rbistan ile AB aras×nda imzalanan
geri kabul anlaümas× kapsam×nda, 2008 y×l×nda 5.855; 2009 y×l×nda ise 4.105 S×rbistan vatandaü×, AB
üye ülkeleri taraf×ndan S×rbistan’a geri gönderilmiütir (Bkz. Tablo 15)25.
21

Devlet S×n×rlar× Yasas× (S×rbistan), http://imldb.iom.int/viewDocument.do?id=%7B0D19C408-EFCB-4F4B-BA9861449B6472D9%7D
22
Seyahat Belgeleri Yasas× (S×rbistan), http://www.mup.gov.rs/domino/zakoni.nsf/Law%20on%20Travel%20Documents.pdf
23
Yabanc×lar Yasas× (S×rbistan), http://www.unhcr.org/refworld/type,LEGISLATION,,SRB,4b5d715a2,0.html
24
Geri kabul kapsam×nda S×rbistan’a iade edilen kiüilerin yeniden entegrasyonuna iliükin strateji ve eylem plan×, http://
www.kirs.gov.rs/docs/Readmission_strategy.pdfPaper%20-%20FYROM%20updated%20visa%20assessment%20
18%20May.pdf
25
Avrupa Komisyonu (2011), “AB Geri Kabul Anlaümalar×n×n Deùerlendirmesi, Avrupa Komisyonu’ndan Avrupa
Parlamentosu ve AB Konseyi’ne Tebliùe eülik eden Komisyon Personeli Çal×üma Belgesi”, SEC (2011), 2011, Brüksel,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0211:FIN:EN:PDF
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Tablo 15: AB-S×rbistan Geri Kabul Anlaümas× Kapsam×nda AB Üye Ülkelerinden S×rbistan’a
Gönderilen Kiüi Say×s×

Geri kabul anlaümas× çerçevesinde
Üye Devletlerden S×rbistan’a
geri gönderilen S×rbistan
vatandaülar× say×s×
Üye Devletler taraf×ndan
S×rbistan’a gönderilmek üzere
iade karar× verilen S×rbistan
vatandaülar× say×s×
Yasa d×ü× üekilde Üye Devletlerde
yakalanan S×rbistan vatandaülar×
say×s×

2006

2007

2008

2009

6.444

4.184

5.855

4.105

-

-

12.920

9.435

11.860

12.296

14.320

9.740
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SORU 30: S×rbistan’da, vize serbestliùi yol haritas× müzakerelerinde hangi konular gündemde tart×ü×lm×üt×r?
S×rbistan’a iliükin olarak Avrupa Komisyonu üç deùerlendirmede bulunmuütur (24 Kas×m 2008
tarihli, 18 May×s 2009 tarihli ve 19 Kas×m 2009 tarihli deùerlendirmeler).
Avrupa Komisyonu’nun, 24 Kas×m 2008 tarihinde beü Bat× Balkan ülkesi taraf×ndan Komisyon’a
teslim edilen haz×rl×k raporlar× çerçevesinde, AB Üye Devlet yetkililerine sunduùu Bat× Balkan ülkelerine yönelik vize serbestliùi yol haritalar×na iliükin deùerlendirmelerde, S×rbistan’×n 1. Blok’ta yer
alan kriterleri “karü×lad×ù×”; 2, 3 ve 4. Blok’larda yer alan kriterlerin ise “büyük bölümünü karü×lad×ù×” ifade edilmiütir.
24 Kas×m 2008 tarihli Avrupa Komisyonu deùerlendirmesinde S×rbistan’a iliükin olarak, üu uyar×larda bulunulmuütur26:
Blok 1 - Güvenlikli Belge: Kosova’da ikamet eden vatandaülara yönelik saùlanan destekleyici belgelerin doùrulanmas× ve buna iliükin süreçlerin bütünlüùünün ve güvenliùinin saùlanmas× gerekmektedir.
Blok 2 - Yasa D×ü× Göç Sorunu ve Geri Kabul Süreci: Yabanc×lar Kanunu’nun uygulanmas× ve
Kosova ile s×n×rda farkl× yetki sahibi kurumlar aras×nda etkin iü birliùinin saùlanmas× gerekmektedir.
Blok 3 - Kamu Düzeni ve Güvenliùi: Yeterli maddi kaynaklar×n ayr×lmas× ve insan kaynaklar×n×n
doùru daù×l×m× da dâhil olmak üzere, ilgili yasal düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesi alan×nda
daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir.
18 May×s 2009 tarihinde, yine Avrupa Komisyonu taraf×ndan S×rbistan’a iliükin haz×rlanan güncellenmiü deùerlendirmede ise ülkeden üu kriterlerde ilerleme saùlanmas× istenmiütir27:
Blok 1 - Güvenlikli Belge: Destekleyici belgeler ile kimlik belgeleri için gerekli güvenlik düzenlemelerinin yap×lmas×.
Blok 4 - D×ü úliükiler ve Temel Haklar: S×rbistan vatandaül×ù×na kabule iliükin durumlar×n ve koüullar×n belirlenmesi.
19 Kas×m 2009 tarihli ve S×rbistan ile Karadaù’×n kalan kriterlere iliükin durumunun, Avrupa Komisyonu taraf×ndan yeniden deùerlendirildiùi raporda ise28 S×rbistan’a yönelik olarak, kalan kriterlerin tamam×n×n karü×land×ù× ifade edilmiütir.

26

24 Kas×m 2008 tarihli Komisyon deùerlendirmesi, http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20
Paper%20-%20Commission%20Assessment%20Serbia.pdf
27
18 May×s 2009 tarihli Komisyon deùerlendirmesi, http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20
Paper%20-%20Commission%20Assessment%20Serbia.pdf
28
9 Kas×m 2009 tarihli Komisyon deùerlendirmesi, http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20
Paper%20-%20Commission%20assessment%20Montenegro%20and%20Serbia%20-%2019%20November%202009.
pdf
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SORU 31: Karadaù için vize serbestliùi yol haritas× sürecinin temel taülar× nelerdir?
AB ile Karadaù aras×ndaki vize kolaylaüt×rma anlaümas× ve geri kabul anlaümas×, 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüùe girmiütir. Karadaù vatandaülar×, 19 Aral×k 2009 tarihi itibar×yla vizeden muaf bir üekilde Schengen Alan×’na girme hakk×n× elde etmiülerdir. Karadaù’a yol haritas×, Avrupa Komisyonu
taraf×ndan 28 May×s 2008 tarihinde sunulmuütur. Böylelikle Karadaù’da süreç 17 ayda, Makedonya
ve S×rbistan gibi k×sa bir sürede tamamlanm×üt×r.
AB-Karadaù vize serbestliùi sürecinin temel taülar×, üu üekilde özetlenebilir:
1 Ocak 2008
28 May×s 2008
Aùustos 2008
24 Kas×m 2008
Ocak 2009
Ocak-Mart 2009

18 May×s 2009

15 Temmuz 2009

25 Eylül 2009
29 Eylül 2009-19 Ekim 2009
12-16 Ekim 2009
4 Kas×m 2009
12 Kas×m 2009

19 Kas×m 2009

30 Kas×m 2009

19 Aral×k 2009

Vize kolaylaüt×rma ve geri kabul anlaümalar×n×n yürürlüùe girmesi.
Vize yol haritas×n×n Karadaù’a sunulmas×.
Karadaù’×n, Birinci Haz×rl×k Raporu’nu Avrupa Komisyonu’na
sunmas×.
Avrupa Komisyonu’nun, Haz×rl×k Raporlar×na iliükin ilk
deùerlendirmesini sunmas×.
Karadaù’×n, Birinci Haz×rl×k Raporu’nun ilk güncellemesini Avrupa
Komisyonu’na sunmas×.
AB üye ülkelerinden gelen uzmanlar×n oluüturduùu heyetlerin,
alan çal×ümas× yaparak, ülke özelinde mevcut duruma iliükin
raporlar×n× haz×rlamas×.
Avrupa Komisyonu’nun, Haz×rl×k Raporlar×na iliükin ikinci
deùerlendirmesini, uzman heyet raporlar× ve Bat× Balkan
ülkelerinden gelen bilgiler ile güncelleyip sunmas×.
Avrupa Komisyonu taraf×ndan S×rbistan vatandaülar×n×n (Kosova
vatandaülar× hariç olarak) Schengen Alan×’nda vizesiz seyahat ede
bilmelerine olanak saùlayan yasa tekliÀnin AB Konseyi’ne
iletilmesi (ancak Karadaù’dan karü×lanmayan birkaç kriterin daha
yerine getirilmesi talep edilmiütir).
Karadaù’×n, karü×lanmayan kriterlere iliükin raporunu Avrupa
Komisyonu’na sunmas×.
Avrupa Parlamentosu’nun ilgili birimlerinin, Komisyon’un yasa
tekliÀne iliükin kararlar×n× almas×.
AB üye ülke uzmanlar×ndan oluüan heyetin, Karadaù’daki mevcut
duruma iliükin alan çal×ümas×nda bulunmas×.
AB üyesi Slovenya’n×n Karadaù vatandaülar×na, 19 Aral×k 2009
tarihi itibar×yla vizesiz seyahat hakk× tan×nmas× yönündeki önerisi.
Avrupa Parlamentosu’nda Karadaù vatandaülar× için vizesiz
seyahate iliükin verilen Komisyon tekliÀnin kabul edilmesi (550
evet, 51 hay×r, 37 çekimser oy ile).
Avrupa Komisyonu deùerlendirmesinde; Makedonya, S×rbistan ve
Karadaù’×n vize yol haritalar×nda yer alan kriterleri tamamen
karü×lad×ù× teyit edilirken, Bosna Hersek ve Arnavutluk’un halen
baz× kriterleri karü×layamad×ù×n×n ifade edilmesi.
AB Adalet ve úçiüleri Konsey toplant×s×nda, Karadaù vatandaülar×
için vizesiz seyahate iliükin verilen Komisyon tekliÀnin kabul
edilmesi.
S×rbistan vatandaülar×n×n, Schengen üyesi AB ülkelerine vizesiz
giriülerinin baülamas×.
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SORU 32: Karadaù Hükümeti, vize serbestliùi yol haritas× sürecinde hangi yasal düzenlemeleri
yapm×üt×r? Bu ülke ile geri kabul süreci nas×l iülemiütir?
Yasal Düzenlemeler
Karadaù Parlamentosu, 15 Aral×k 2008 tarihinde yeni Yabanc×lar Yasas×’n× kabul etmiü ve yasa
Ocak 2009 tarihinde yürürlüùe girmiütir29. Ard×ndan yasa, Ekim 2009 tarihinde, Kosova, Bosna Hersek ve H×rvatistan vatandaü× olan 17 bin yerinden edilmiü kiüinin ülkelerine dönmelerini kolaylaüt×rmak amac×yla tadil edilmiütir30. Yabanc×lar Yasas×’n×n 15. Maddesi’nin 2. Bendi, bir yabanc×n×n gideceùi hedef ülkeye giriüini saùlayacak gerekli belgeleri veya vizesi olmamas× halinde, Karadaù’× terk
etme hakk×ndan mahrum edilmesini öngörmektedir. Ayn× kanunun 26. Maddesi ise taü×y×c× yükümlülükleri dâhilinde, Karadaù’a giriü için gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen üçüncü ülke vatandaülar×n×n, tüm masraÁar× taü×y×c× Àrma taraf×ndan karü×lanmak suretiyle, ülkeyi terk etmelerini düzenler.
Karadaù Parlamentosu, 22 Ekim 2009 tarihinde, yeni s×n×r kontrolleri kanununu kabul etmiütir31.
Söz konusu kanun, Karadaù s×n×r güvenlik birliklerine, azami ve detayl× arama yapmalar× için gerekli
hakk× vermektedir. Yasa, kontrollerin ülkeye giriüte ve ç×k×üta yap×labileceùini de hükmeder.
Seyahat belgelerine iliükin yeni yasa ise 18 Mart 2008 tarihinde Karadaù Parlamentosu’nda kabul
edilmiü, 1 Temmuz 2008 y×l×nda ise yürürlüùe girmiütir32. Söz konusu yasa, Karadaù vatandaülar×na
verilen biyometrik pasaportlar×n hukuki altyap×s×n× oluüturur.
Geri Kabul Anlaümalar×
Karadaù Hükümeti, 1997-2012 y×llar× aras×nda 16 ülke ile geri kabul anlaümas× imzalam×üt×r:
1997 y×l×nda úsviçre (2011 y×l×nda yenilenmiütir);
2001 y×l×nda Bulgaristan ve Slovakya;
2002 y×l×nda Almanya ve Benelux ülkeleri;
2003 y×l×nda útalya, úsveç, Avusturya, Danimarka, H×rvatistan ve Macaristan;
2008 y×l×nda Çek Cumhuriyeti;
2011 y×l×nda Kosova;
2012 y×l×nda Makedonya ile geri kabul anlaümalar× imzalanm×üt×r.
AB ile Karadaù aras×ndaki geri kabul anlaümas× ise 18 Eylül 2007 tarihinde imzalanm×ü olup, 1
Ocak 2008 y×l×nda yürürlüùe girmiütir. Geri kabul anlaümas× kapsam×nda, 2008 y×l×nda 180; 2009 y×l×nda ise 155 Karadaù vatandaü×, AB üye ülkeleri taraf×ndan Karadaù’a iade edilmiütir (Bkz. Tablo
16)33.

29

Yabanc×lar Yasas× (Karadaù), http://www.questionnaire.gov.me/Annexes/Annex172.pdf
Ekim 2009’da tadil edilen Yabanc×lar Yasas× (Karadaù), http://www.questionnaire.gov.me/Annexes/Annex172.pdf
31
S×n×r Kontrolleri Yasas× (Karadaù), http://www.skupstina.me/cms/site_data/22/ZAKON%20O%20GRANICNOJ%20
KONTROLI.pdfPaper%20-%20Commission%20assessment%20Montenegro%20and%20Serbia%20-%2019%20November%202009.pdf
32
Seyahat Belgeleri Yasas× (Karadaù), http://www.skupstina.me/cms/site_data/23_%20SAZIV%20ZAKONI/
ZAKON%20O%20PUTNIM%20ISPRAVAMA.pdf
33
Avrupa Komisyonu (2011), “AB Geri Kabul Anlaümalar×n×n Deùerlendirmesi, Avrupa Komisyonu’ndan Avrupa
Parlamentosu ve AB Konseyi’ne Tebliùe eülik eden Komisyon Personeli Çal×üma Belgesi”, SEC (2011), 2011, Brüksel,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0211:FIN:EN:PDF
30
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Tablo 16: AB-Karadaù Geri Kabul Anlaümas× Kapsam×nda AB Üye Ülkelerinden Karadaù’a
Gönderilen Kiüi Say×s×
2008

2009

Geri kabul anlaümas× çerçevesinde
Üye Devletlerden Karadaù’a geri
gönderilen Karadaù vatandaülar×
say×s×

180

155

Üye Devletler taraf×ndan Karadaù’a
gönderilmek üzere iade karar×
verilen Karadaù vatandaülar× say×s×

325

345

Yasa d×ü× üekilde Üye Devletlerde
yakalanan Karadaù vatandaülar×
say×s×

360

315
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SORU 33: Karadaù ile vize yol haritas× müzakerelerinde hangi konular gündemde tart×ü×lm×üt×r?
Karadaù’a iliükin olarak Avrupa Komisyonu üç deùerlendirmede bulunmuütur (24 Kas×m 2008 tarihli, 18 May×s 2009 tarihli ve 19 Kas×m 2009 tarihli deùerlendirmeler).
Avrupa Komisyonu’nun, 24 Kas×m 2008 tarihinde beü Bat× Balkan ülkesi taraf×ndan Komisyon’a
teslim edilen haz×rl×k raporlar× çerçevesinde, AB Üye Devlet yetkililerine sunduùu Bat× Balkan ülkelerine yönelik vize serbestliùi yol haritalar×na iliükin deùerlendirmelerde, Karadaù’×n 1. Blok’ta yer
alan kriterleri “karü×lad×ù×”; 2, 3 ve 4. Blok’larda yer alan kriterlerin ise “büyük bölümünü karü×lad×ù×” ifade edilmiütir.
24 Kas×m 2008 tarihli Avrupa Komisyonu deùerlendirmesinde Karadaù’a iliükin olarak, üu uyar×larda bulunulmuütur34:
Blok 2 - Yasa D×ü× Göç Sorunu ve Geri Kabul Süreci: Yabanc×lar Kanunu’nun uygulanmas×na yönelik doùrulaman×n yap×lmas× ve yerlerinden edilmiü kiüiler ile ülke içerisinde yerlerinden edilmiü kiüilerin durumlar×n× çözüme kavuüturmaya yönelik sürdürülebilir ve muhtemel çözümler konusunda
ilave bilginin yak×n gelecekte saùlanmas× gerekmektedir.
Blok 3 - Kamu Düzeni ve Güvenliùi: Yeterli maddi kaynaklar×n ayr×lmas× ve insan kaynaklar×n×n
doùru daù×l×m× da dâhil olmak üzere, ilgili yasal düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesi alan×nda
daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir.
18 May×s 2009 tarihinde yine Avrupa Komisyonu taraf×ndan Karadaù’a iliükin haz×rlanan güncellenmiü deùerlendirmede ise üu kriterlerde ilerleme saùlanmas× ülkeden istenmiütir35:
Blok 1 - Güvenlikli Belge: AB ve Uluslararas× Sivil Havac×l×k Kurumu standartlar×na uygun, makinelerce okunabilen biyometrik pasaportlar×n ç×kart×lmas×.
Blok 2 - Yasa D×ü× Göç Sorunu ve Geri Kabul Süreci:
2006 tarihli Entegre S×n×r Yönetimi Stratejisi kapsam×nda, d×ü s×n×rlarda kiüilerin hareketi ve s×n×r
yetkililerine iliükin yasal düzenlemelerin kabul edilmesi ve uygulanmas×.
S×n×r denetimine iliükin teknik altyap× ve teçhizattaki eksikliklerin giderilmesi ve IT teknolojilerinden yararlanma.
Uluslararas× standartlara uygun üekilde, ilticaya iliükin yasal düzenlemelerin kabul edilmesi ve
uygulanmas×.
últicac×lara yönelik yeterli altyap×n×n oluüturulmas× (ilticac×lar için kabul merkezleri gibi) ve iltica
süreçlerinden sorumlu uygulay×c× mekanizmalar×n geliütirilmesi.
Göç ak×ülar×n× takip edecek mekanizmalar×n oluüturulmas× ve ilgili birimlerin kurulmas×.
Geri dönenlerin döndükleri yer ile yeniden bütünleümesini saùlayacak mali ve sosyal destek tedbirlerinin al×nmas×.
Blok 3 - Kamu Düzeni ve Güvenliùi:
Özellikle s×n×r aü×r× suçun görüldüùü hallerde, organize suçlar ile mücadele eylem plan×n×n uygulanmas×n×n tamamlanmas× ve ilgili makamlar×n güçlendirilmesi.

34

24 Kas×m 2008 tarihli Komisyon deùerlendirmesi, http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20
Paper%20-%20Commission%20Assessment%20Montenegro.pdf
35
18 May×s 2009 tarihli Komisyon deùerlendirmesi, http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20
Paper%20-%20Commission%20Assessment%20Montenegro.pdf

82

Kara para aklama ile mücadele alan×nda yasal düzenlemelerin kabulü ve uygulanmas×.
Uyuüturucu ile mücadele kapsam×nda, Ulusal Uyuüturucu Eylem Plan×’n×n kabul edilmesi ve etkin
uygulanmas×; bu kapsamda bu tür faaliyetlere dâhil olan kiüilere iliükin bilginin uluslararas× kurumlar ile paylaü×lmas×.
Eylem plan× çerçevesinde, yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluùun önlenmesi alanlar×nda yasal düzenlemelerin kabul edilmesi ve uygulanmas×.
Terörle mücadele kapsam×nda ilgili Birleümiü Milletler ve Avrupa Konseyi sözleümelerinin etkin
uygulanmas× ve Yolsuzluùa karü× Devletler Grubu (GRECO) önerilerinin hayata geçirilmesi.
Suç öùesi içeren konularda AB, Üye Devletler ve bölge ülkeleri ile hukuki iü birliùinin art×r×lmas×.
Ulusal kurumlar ve diùer yarg× organlar× aras×ndaki iü birliùini geliütirerek kanun uygulanma sürecinin daha etkin hale getirilmesi.
Ulusal kurumlar aras×nda bilgi paylaü×m×n× saùlayacak koordinasyon mekanizmalar×n×n oluüturulmas×.
AB, Üye Devletler ve bölge ülkeleri ile kanun uygulanmas× alan×nda iü birliùinin art×r×lmas×.
S×n×r aü×r× suçlara yönelik operasyonel ve soruüturmaya yönelik tedbirlerin al×nmas× ile s×n×r aüan
suçlar ile etkin mücadele edilmesi.
EUROPOL ile operasyonel iü birliùi anlaümas× sonuçlar×n×n haz×rlanmas×.
Kiüisel verilerin korunmas×na iliükin yasal düzenlemelerin oluüturulmas× ve uygulanmas×; konuya
iliükin yetkili kurumlar×n oluüturulmas×.
Blok 4 - D×ü úliükiler ve Temel Haklar:
Roman kökenliler de dâhil olmak üzere, az×nl×klara yönelik ilgili politikalar×n uygulanmas×.
Ayr×mc×l×kla mücadeleye iliükin hukuki düzenlemelerin kabul edilmesi ve uygulanmas×.
19 Kas×m 2009 tarihli ve S×rbistan ile Karadaù’×n kalan kriterlere iliükin durumunun Avrupa Komisyonu taraf×ndan yeniden deùerlendirildiùi raporda ise36 Karadaù’a yönelik olarak, kalan kriterlerin tamam×n×n karü×land×ù× ifade edilmiütir.

36

19 Kas×m 2009 tarihli Komisyon deùerlendirmesi, http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20
Paper%20-%20Commission%20assessment%20Montenegro%20and%20Serbia%20-%2019%20November%202009.
pdf
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SORU 34: Makedonya, S×rbistan ve Karadaù için vize serbestliùi süreci nas×l karara baùlanm×üt×r?
30 Kas×m 2009 tarihinde, AB Üye Ülke úçiüleri ve Adalet Bakanlar×ndan oluüan AB Adalet ve
úçiüleri Konseyi, 2979’uncu toplant×s×nda, Avrupa Komisyonu taraf×ndan 15 Temmuz 2009 tarihinde
Makedonya, S×rbistan ve Karadaù’a vize serbestliùine iliükin sunulan tüzük deùiüikliùi tekliÀni karara baùlam×üt×r.

D×ü S×n×rlardan Geçiüte Vatandaülar×n×n Vize Hamili Olmas× Gereken Üçüncü Ülkeler ile Vatandaülar× Vizeden Muaf Tutulan Üçüncü Ülkelerin Listelenmesi Hakk×ndaki 15 Mart 2001
Tarih ve (EC) 539/2001 Say×l× Konsey Tüzüùünü Tadil Eden (EC) 1244/2009 Say×l× Konsey
Tüzüùü 30 Kas×m 2009, Brüksel
“(3) Bu çerçevede Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya, Karadaù ve S×rbistan’×n, (EC)
539/2001 say×l× Konsey Tüzüùü’nün ekinde bulunan EK II’ye transfer edilmesi. Vize muaÀyetinin sadece ad× geçen üç ülke taraf×ndan verilen biyometrik pasaport sahibi kiüilere uygulanmas×.
(4) 10 Haziran 1999 tarihli ve 1244 say×l× Birleümiü Milletler Güvenlik Kurulu Karar×
(UNSCR 1244) çerçevesinde tan×mlanan Kosova’da ikamet eden kiüiler ile vatandaül×k belgeleri Kosova topraklar× için verilmiü kiüilerin, pasaport baüvurular× ve pasaport ç×karma iülemlerinden, Belgrad’da özel bir Koordinasyon Müdürlüùü yetkili olacakt×r. Ancak, özellikle potansiyel
yasa d×ü× göç sebebiyle güvenlik endiüeleri göz önüne al×narak, pasaportlar× bu özel Koordinasyon Müdürlüùü taraf×ndan verilen S×rbistan pasaportu sahipleri, S×rbistan için verilen vize muaÀyetinin d×ü×nda kalacakt×r.
(5) Hukuki aç×kl×k ve güvenlik nedenleriyle ve (EC) 539/2001 say×l× Tüzüùün Madde 1(3) uyar×nca, Kosova (UNSCR 1244) bu Tüzükte yer alan EK 1’e eklenmelidir. Bu Karar, Kosova’n×n
(UNSCR 1244) statüsü sakl× kalmak koüuluyla al×nm×üt×r.
Madde 2
Bu Tüzük, AB Resmi Gazetesi’nde yay×mlanmas×ndan sonraki gün yürürlüùe girer.
19 Aral×k 2009 tarihinden itibaren geçerli olur.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:336:0001:0003:EN:PDF
2979’uncu AB Adalet ve úçiüleri Konsey toplant×s× sonuç bildirgesinde ise Arnavutluk ve Bosna
Hersek’e iliükin yap×lan deùerlendirmede, bu iki ülkenin ilgili kriterleri karü×layamad×ù× vurgulanm×ü
ve her iki ülkeden en k×sa sürede gerekli çal×ümalar× tamamlamalar× talep edilmiütir. Görüldüùü üzere
Konsey, AP’nin, Arnavutluk ve Bosna Hersek’e de diùer üç ülke ile eü zamanl× olarak vize serbestliùi verilmesi tavsiyesine uymam×üt×r.

84

AB Adalet ve úçiüleri Konseyi Sonuç Bildirgesi
30 Kas×m 2009, Brüksel
BATI BALKAN ÜLKELERú úÇúN VúZE SERBESTLúøú
“Arnavutluk ve Bosna Hersek’in, Bat× Balkan ülkeleri ile yürütülen vize serbestliùi diyaloùu çerçevesinde kabul edilen tüm kriterleri yerine getirmediùi kabul edilmiütir. Ancak Konsey, Avrupa
Komisyonu’nu, bu iki ülkenin tüm kriterleri karü×lamas× halinde, vatandaülar× için vize muaÀyetini hemen baülatmak üzere bir aç×klama yapmaya davet eder. Vize serbestliùi diyaloùu çerçevesinde kriterlerin oluüturulduùu ana alanlar, s×n×r kontrolleri, pasaport güvenliùi, organize suç ve rüüvet ile mücadele, ayn× zamanda d×ü iliükiler ve temel haklard×r.”
“Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi, Arnavutluk ve Bosna Hersek’in en yak×n zamanda vize
serbestliùine hak kazanmalar×n× ümit eder. Bu konuda Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi, her
iki ülkeyi, Avrupa Komisyonu taraf×ndan sunulan yol haritas×nda ifade edilen kriterlere uyum saùlanmas× konusunda gerekli çabalar×n sarf edilmesine davet eder.”
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-09-355_en.htm
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SORU 35: Arnavutluk için vize serbestliùi yol haritas× sürecinin temel taülar× nelerdir?
AB ile Arnavutluk aras×ndaki vize kolaylaüt×rma anlaümas× ve geri kabul anlaümas×, 1 Ocak 2008
tarihinde yürürlüùe girmiütir. Arnavutluk vatandaülar×, 15 Aral×k 2010 tarihi itibar×yla vizeden muaf
bir üekilde Schengen Alan×’na girme hakk×n× elde etmiülerdir. Arnavutluk’a yol haritas×, Avrupa Komisyonu taraf×ndan 3 Haziran 2008 tarihinde sunulmuütur. Böylelikle Arnavutluk; Makedonya, S×rbistan ve Karadaù’dan farkl× olarak, 30 ayda vize serbestliùi sürecini tamamlam×üt×r.
AB-Arnavutluk vize serbestliùi sürecinin temel taülar×, üu üekilde özetlenebilir:
1 Ocak 2008
7 Mart 2008
3 Haziran 2008
Aùustos ve Eylül 2008
24 Kas×m 2008
12 Ocak 2009
Ocak-Mart 2009

18 May×s 2009

15 Temmuz 2009

1 Ekim 2009
2 Kas×m 2009
12 Kas×m 2009

16 Kas×m 2009
19 Kas×m 2009

27 Kas×m 2009
14-17 Aral×k 2009
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Vize kolaylaüt×rma ve geri kabul anlaümalar×n×n yürürlüùe girmesi.
Arnavutluk ile vize diyaloùunun baülat×lmas×.
Vize yol haritas×n×n Arnavutluk’a sunulmas×.
Arnavutluk’un, Birinci Haz×rl×k Raporu’nu Avrupa Komisyonu’na
sunmas×.
Avrupa Komisyonu’nun, Haz×rl×k Raporlar×na iliükin ilk
deùerlendirmesini sunmas×.
Arnavutluk’un, Birinci Haz×rl×k Raporu’nun ilk güncellemesini Avrupa
Komisyonu’na sunmas×.
AB üye ülkelerinden gelen uzmanlar×n oluüturduùu heyetlerin, alan
çal×ümas× yaparak, ülke özelinde mevcut duruma iliükin raporlar×n×
haz×rlamas×.
Avrupa Komisyonu’nun, Haz×rl×k Raporlar×na iliükin ikinci
deùerlendirmesini, uzman heyet raporlar× ve Bat× Balkan ülkelerinden
gelen bilgiler ile güncelleyip sunmas×.
Avrupa Komisyonu taraf×ndan Makedonya, Karadaù ve S×rbistan
vatandaülar×n×n (Kosova vatandaülar× hariç olarak) Schengen Alan×’nda
vizesiz seyahat edebilmelerine olanak saùlayan yasa tekliÀni AB
Konseyi’ne iletmesi (ancak S×rbistan ve Karadaù’dan karü×lanmayan bir
kaç kriterin daha yerine getirilmesi talep edilmiütir); Arnavutluk ve
Bosna Hersek’in ise yol haritas×nda ifade edilen kriterlerin
karü×lanmamas× nedeniyle tekliÀn d×ü×nda b×rak×lmalar×.
Arnavutluk’un, úkinci Haz×rl×k Raporunu Avrupa Komisyonu’na iletmesi.
Arnavutluk’un, úkinci Haz×rl×k Raporunun ilk güncellemesini Avrupa
Komisyonu’na iletmesi.
Avrupa Parlamentosu’nda Makedonya, S×rbistan ve Karadaù
vatandaülar× için vizesiz seyahate iliükin verilen Komisyon tekliÀnin
kabul edilmesi; Arnavutluk ve Bosna Hersek’in ise Avrupa Komisyonu
taraf×ndan yol haritas×nda belirttiùi koüullar× yerine getirmeleri
durumunda, vize üart×n×n kald×r×lmas×n×n uygun olacaù×n×n belirtilmesi.
Arnavutluk’un, úkinci Haz×rl×k Raporunun ikinci güncellemesini Avrupa
Komisyonu’na iletmesi.
Avrupa Komisyonu deùerlendirmesinde; Makedonya, S×rbistan ve
Karadaù’×n vize yol haritalar×nda yer alan kriterleri tamamen karü×lad×ù×
teyit edilirken, Bosna Hersek ve Arnavutluk’un halen baz× kriterleri
karü×layamad×ù×n×n ifade edilmesi.
Avrupa Komisyonu’nun Arnavutluk’a iliükin deùerlendirmesi.
Blok 1’e iliükin AB uzmanlar×n×n Arnavutluk’u ziyareti.

29 Ocak 2010
8-12 ûubat 2010
22-26 ûubat 2010
23 ûubat 2010

19 Nisan 2010

6 May×s 2010
25 Haziran 2010
27 May×s 2010

Temmuz 2010
2 Eylül 2010

6 Eylül 2010
14 Eylül 2010
28 Eylül 2010

6 Ekim 2010

8 Kas×m 2010
15 Aral×k 2010

Blok 1 ve Blok 2’ye iliükin at×lan ad×mlara yönelik raporun Avrupa
Komisyonu’na sunulmas×.
Blok 3’e iliükin AB uzmanlar×n×n Arnavutluk’u ziyareti.
Blok 2’ye iliükin AB uzmanlar×n×n Arnavutluk’u ziyareti.
Avrupa Parlamentosu’nun Sivil Haklar ve Özgürlükler Komitesi (LIBE)
toplant×s×nda, Avrupa Komisyonu’nun Arnavutluk ve Bosna Hersek’in
kriterleri karü×lad×ù×n× sözlü olarak belirtmesi ve her iki ülkeye yönelik
deùerlendirme raporunun Nisan 2010 ortas×nda yay×mlanacaù×n×
aç×klamas×.
Avrupa Komisyonu’nun Arnavutluk’a iliükin güncelleütirilmiü deùerlen
dirmesini sunmas× ve söz konusu deùerlendirmede, Arnavutluk’un vize
yol haritas×nda karü×lanmayan kriterler baùlam×nda önemli ilerleme
saùlad×ù×n×n aç×klanmas×.
Kalan kriterlere iliükin Avrupa Komisyonu taraf×ndan Arnavutluk
Hükümetine mektup gönderilmesi.
Arnavutluk’un, kalan kriterlere iliükin son bilgileri Avrupa Komisyonu
ile paylaümas×.
Avrupa Komisyonu’nun, Arnavutluk vatandaülar×n×n vizesiz dolaü×m
hakk× kazanmalar×na dair yasa tekliÀni AB Konseyi’ne iletmesi (ancak
Arnavutluk’un karü×lanmayan birkaç kriterin daha yerine getirilmesi
talep edilmiütir).
Avrupa Komisyonu taraf×ndan Arnavutluk’un karü×layamad×ù× kriterlere
iliükin deùerlendirme.
Avrupa Parlamentosu’nun Sivil Haklar ve Özgürlükler Komitesi’nde
(LIBE) Avrupa Komisyonu taraf×ndan Arnavutluk’un kalan kriterleri
yerine getirdiùinin ifade edilmesi.
Avrupa Parlamentosu’nun D×ü úliükiler Komitesi’nde (AFET), Avrupa
Komisyonu’nun 27 May×s 2010 tarihli tekliÀnin kabul edilmesi.
Avrupa Komisyonu taraf×ndan Arnavutluk’un kalan kriterleri
karü×lad×ù×n×n kamuoyuna aç×klanmas×.
Avrupa Parlamentosu’nun Sivil Haklar ve Özgürlükler Komitesi’nde
(LIBE), Avrupa Komisyonu’nun 27 May×s 2010 tarihli tekliÀnin kabul
edilmesi.
Avrupa Parlamentosu’nda Arnavutluk vatandaülar× için vizesiz seyahate
iliükin verilen Komisyon tekliÀnin kabul edilmesi (538 evet, 47 hay×r, 41
çekimser oy ile).
AB Adalet ve úçiüleri Konsey toplant×s×nda, Arnavutluk vatandaülar× için
vizesiz seyahate iliükin verilen Komisyon tekliÀnin kabul edilmesi.
Arnavutluk vatandaülar×n×n Schengen üyesi AB ülkelerine vizesiz
giriülerinin baülamas×.
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SORU 36: Arnavutluk Hükümeti vize serbestliùi yol haritas× sürecinde hangi yasal düzenlemeleri yapm×üt×r? Bu ülke ile geri kabul süreci nas×l iülemiütir?
Yasal Düzenlemeler
Arnavutluk Parlamentosu, 24 Ocak 2008 tarihinde yeni Devlet S×n×rlar×n×n Kontrolü ve Denetimi Yasas×’n× kabul etmiütir37. Yasan×n 24. ve 25. Maddeleri “azami kontroller” ve “detayl× kontroller”
aras×ndaki fark× ortaya koyarken; detayl× kontroller için Arnavutluk’ta kalacak veya Arnavutluk üzerinden Schengen Alan×’na giriü yapacak bir kiüinin, kal×ü süresi boyunca maddi olarak kendini idame
ettireceùine dair yeterli kaynaklar× görevlilere sunma zorunluluùunu getirmektedir.
Yine Arnavutluk Parlamentosu yeni Yabanc×lar Yasas×’n× 17 Temmuz 2008 tarihinde kabul etmiü;
yasa 1 Aral×k 2008 itibar×yla yürürlüùe girmiütir38. Bu yasa, hâlihaz×rda var olan ve 1999 tarihli Arnavutluk Cumhuriyeti Yabanc×lar Yasas×’n×n yerini alm×üt×r39. Yeni yasan×n 96. Maddesi, taü×y×c× yükümlülüklerini tan×mlarken, diùer ülkelerden farkl× olarak, Arnavutluk’a giriüe dair gerekli koüullar× yerine getirmeyen kiüilere de ceza verilmesini öngörmektedir.
Geri Kabul Anlaümalar×
Arnavutluk 1998-2011 y×llar× aras×nda 16 ülke ile geri kabul anlaümalar× imzalam×üt×r:
1998 y×l×nda útalya;
200 y×l×nda úsviçre;
2001 y×l×nda Macaristan;
2002 y×l×nda Bulgaristan ve Romanya;
2003 y×l×nda Almanya;
2004 y×l×nda Belçika;
2005 y×l×nda úngiltere, H×rvatistan ve Makedonya;
2008 y×l×nda Norveç ve úzlanda;
2009 y×l×nda Bosna Hersek, Moldova ve Kosova;
2011 y×l×nda S×rbistan ile geri kabul anlaümalar× imzalanm×üt×r.
Arnavutluk ayr×ca 2008 y×l×nda útalya, Danimarka, úzlanda ve Norveç; 2009 y×l×nda Bosna Hersek
ve H×rvatistan ile de geri kabul protokollerini imzalam×üt×r.
Arnavutluk ve AB aras×ndaki geri kabul anlaümas× ise 14 Nisan 2005 tarihinde imzalanm×ü, 1 May×s
2006’da yürürlüùe girmiütir. Görüleceùi üzere Arnavutluk ile söz konusu anlaüma, diùer 5 Bat× Balkan ülkesine k×yasla çok daha erken bir tarihte imzalanm×ü ve yürürlüùe girmiütir. Arnavutluk Hükümeti Haziran 2010 tarihinde, 2010-2015 dönemi için geri kabul kapsam×nda Arnavutluk’a iade edilen Arnavutluk vatandaülar×n×n yeniden entegrasyonuna iliükin bir stratejiyi de kabul etmiütir40.
AB ile imzalanan geri kabul anlaümas× kapsam×nda 2006 y×l×nda 54.420; 2007 y×l×nda 68.280;
2008 y×l×nda 69.090; 2009 y×l×nda ise 62.675 Arnavutluk vatandaü×, AB üye ülkeleri taraf×ndan
Arnavutluk’a iade edilmiütir (Bkz. Tablo 17)41.
37
Devlet S×n×rlar×n×n Kontrolü ve Denetimi Yasas× (Arnavutluk), http://www.asp.gov.al/images/pdf/eng_
ligje/24.01.2008Law_on_State_Border_Control_and_Surveillance-ENG.pdf
38
Yabanc×lar Yasas× (Arnavutluk), http://www.asp.gov.al/index.php?option=com_content&view=article&id=299:ligjper-te-huajt&catid=95:kuÀri-a-migracioni&Itemid=262
39
1999 tarihli Arnavutluk Cumhuriyeti Yabanc×lar Yasas×, http://www.legislationline.org/documents/action/popup/
id/6685
40
2010-2015 dönemi için geri kabul kapsam×nda Arnavutluk’a iade edilen Arnavutluk vatandaülar×n×n yeniden entegrasyonuna iliükin strateji, http://www.esiweb.org/pdf/schengen_whitelist_project_Strategy%20on%20Reintegration%20
of%20Returned%20Albanian%20Citizens%202010-2015.pdf
41
Avrupa Komisyonu (2011), “AB Geri Kabul Anlaümalar×n×n Deùerlendirmesi, Avrupa Komisyonu’ndan Avrupa
Parlamentosu ve AB Konseyi’ne Tebliùe eülik eden Komisyon Personeli Çal×üma Belgesi”, SEC (2011), 2011, Brüksel,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0211:FIN:EN:PDF
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Arnavutluk ile ilgili olarak, üu noktan×n alt×n× çizmekte fayda var: Beü Balkan ülkesi ile geri kabul anlaümalar×n×n imzalanmas×n×n ard×ndan, AB Üye Devletleri taraf×ndan geri kabul kapsam×nda bu
ülkelere iade edilen kiüilerin aras×nda en büyük pay× Arnavutluk vatandaülar× oluüturmaktad×r. 2009
y×l×nda AB’nin üçüncü ülkelere iade ettiùi toplam üçüncü ülke vatandaülar×n×n say×s× 209.475 kiüidir.
Bunun 62.675’i (yaklaü×k yüzde 30’u) Arnavutluk vatandaü×d×r. Ayn× üekilde 2009 y×l×nda Üye Devletlerde yakalanan ve yasa d×ü× yollar ile bu ülkelerde bulunan toplam üçüncü ülke vatandaülar×n×n
yüzde 12’si yine Arnavutluk vatandaü×d×r (2009 y×l×nda toplam 570.660 üçüncü ülke vatandaü× AB
topraklar×nda yakalanm×üt×r. Bunlar×n 69.060’× Arnavutluk vatandaü×d×r).
Tablo 17: AB-Arnavutluk Geri Kabul Anlaümas× Kapsam×nda AB Üye Ülkelerinden Arnavutluk’a
Gönderilen Kiüi Say×s×
2006

2007

2008

2009

54.420

68.280

69.090

62.675

Üye Devletler taraf×ndan
Arnavutluk’a gönderilmek üzere
iade karar× verilen Arnavutluk
vatandaülar× say×s×

-

-

78.940

69.175

Yasa d×ü× üekilde Üye Devletlerde
yakalanan Arnavutluk
vatandaülar× say×s×

58.738

72.644

72.715

69.060

Geri kabul anlaümas× çerçevesinde
Üye Devletlerden Arnavutlak’a
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SORU 37: Bosna Hersek için vize serbestliùi yol haritas× sürecinin temel taülar× nelerdir?
AB ile Bosna Hersek aras×ndaki vize kolaylaüt×rma anlaümas× ve geri kabul anlaümas×, 1 Ocak
2008 tarihinde yürürlüùe girmiütir. Bosna Hersek vatandaülar×, 15 Aral×k 2010 tarihi itibar×yla vizeden muaf bir üekilde Schengen Alan×’na girme hakk×n× elde etmiülerdir. Bosna Hersek’e yol haritas×,
Avrupa Komisyonu taraf×ndan 5 Haziran 2008 tarihinde sunulmuütur. Böylelikle Bosna Hersek; Makedonya, S×rbistan ve Karadaù’dan farkl× olarak, ayn× Arnavutluk gibi, 30 ayda vize serbestliùi sürecini tamamlam×üt×r.
AB-Bosna Hersek vize serbestliùi sürecinin temel taülar×, üu üekilde özetlenebilir:
1 Ocak 2008
26 May×s 2008
5 Haziran 2008
28 Aùustos 2008
24 Kas×m 2008
10 Ocak 2009
Ocak-Mart 2009
15 Nisan 2009
18 May×s 2009

15 Temmuz 2009

1 Ekim 2009
12 Kas×m 2009

16 Kas×m 2009
19 Kas×m 2009

27 Kas×m 2009
7-11 Aral×k 2009
29 Ocak 2010
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Vize kolaylaüt×rma ve geri kabul anlaümalar×n×n yürürlüùe girmesi.
Bosna Hersek ile vize diyaloùunun baülat×lmas×.
Vize yol haritas×n×n Bosna Hersek’e sunulmas×.
Bosna Hersek’in, Birinci Haz×rl×k Raporu’nu Avrupa Komisyonu’na sunmas×.
Avrupa Komisyonu’nun, Haz×rl×k Raporlar×na iliükin ilk deùerlendirmesini
sunmas×.
Bosna Hersek’in, Birinci Haz×rl×k Raporu’nun ilk güncellemesini Avrupa
Komisyonu’na sunmas×.
AB üye ülkelerinden gelen uzmanlar×n oluüturduùu heyetlerin, alan çal×ümas×
yaparak, ülke özelinde mevcut duruma iliükin raporlar×n× haz×rlamas×.
Raporun Bosna Hersek Parlamentosu’nda görüüülmesi.
Avrupa Komisyonu’nun, Haz×rl×k Raporlar×na iliükin ikinci deùerlendirmesini,
uzman heyet raporlar× ve Bat× Balkan ülkelerinden gelen bilgiler ile güncelleyip sunmas×.
Avrupa Komisyonu taraf×ndan Makedonya, Karadaù ve S×rbistan vatandaülar×n×n (Kosova vatandaülar× hariç olarak) Schengen Alan×’nda vizesiz seyahat
edebilmelerine olanak saùlayan yasa tekliÀnin AB Konseyi’ne iletilmesi (ancak S×rbistan ve Karadaù’dan karü×lanmayan birkaç kriterin daha yerine getirilmesi talep edilmiütir); Arnavutluk ve Bosna Hersek’in ise yol haritas×nda
ifade edilen kriterlerin karü×lanmamas× nedeniyle tekliÀn d×ü×nda b×rak×lmalar×.
Bosna Hersek’in, úkinci Haz×rl×k Raporunu Avrupa Komisyonu’na iletmesi.
Avrupa Parlamentosu’nda Makedonya, S×rbistan ve Karadaù vatandaülar× için
vizesiz seyahate iliükin verilen Komisyon tekliÀnin kabul edilmesi; Arnavutluk ve Bosna Hersek için ise, Avrupa Komisyonu taraf×ndan yol haritas×nda
belirttiùi koüullar× yerine getirmeleri durumunda, vize üart×n×n kald×r×lmas×n×n
uygun olacaù×n×n belirtilmesi.
Bosna Hersek’in, úkinci Haz×rl×k Raporunun birinci güncellemesini Avrupa
Komisyonu’na iletmesi.
Avrupa Komisyonu deùerlendirmesinde; Makedonya, S×rbistan ve Karadaù’×n
vize yol haritalar×nda yer alan kriterleri tamamen karü×lad×ù× teyit edilirken,
Bosna Hersek ve Arnavutluk’un halen baz× kriterleri karü×layamad×ù×n×n ifade
edilmesi.
Avrupa Komisyonu’nun Bosna Hersek’e iliükin deùerlendirmesi.
Blok 1’e iliükin AB uzmanlar×n×n Bosna Hersek’i ziyareti.
Bosna Hersek taraf×ndan kalan kriterlere iliükin at×lan ad×mlara yönelik raporun Avrupa Komisyonu’na sunulmas×.

8-12 ûubat 2010
15-19 ûubat 2010
23 ûubat 2010

9 Mart 2010
9 Nisan 2010
19 Nisan 2010

6 May×s 2010
25 Haziran 2010
27 May×s 2010

Temmuz 2010
2 Eylül 2010

6 Eylül 2010
14 Eylül 2010
28 Eylül 2010
6 Ekim 2010

8 Kas×m 2010
15 Aral×k 2010

Blok 2’ye iliükin AB uzmanlar×n×n Bosna Hersek’i ziyareti.
Blok 3’e iliükin AB uzmanlar×n×n Bosna Hersek’i ziyareti.
Avrupa Parlamentosu’nun Sivil Haklar ve Özgürlükler Komitesi (LIBE) toplant×s×nda, Avrupa Komisyonu’nun Arnavutluk ve Bosna Hersek’in kriterleri
karü×lad×ù×n× sözlü olarak belirtmesi ve her iki ülkeye yönelik deùerlendirme
raporunun Nisan 2010 ortas×nda yay×mlanacaù×n× aç×klamas×.
Bosna Hersek taraf×ndan kalan kriterlere iliükin at×lan ad×mlara yönelik raporun Avrupa Komisyonu’na sunulmas×.
Bosna Hersek taraf×ndan haz×rlanan ve kalan kriterlere iliükin at×lan ad×mlara
yönelik raporun Avrupa Komisyonu’na sunulmas×.
Avrupa Komisyonu’nun Bosna Hersek’e iliükin güncelleütirilmiü deùerlendirmesini sunmas× ve söz konusu deùerlendirmede, Bosna Hersek’in vize yol
haritas×nda karü×lanmayan kriterler baùlam×nda önemli ilerleme saùlad×ù×n×n
aç×klanmas×.
Kalan kriterlere iliükin Avrupa Komisyonu taraf×ndan Bosna Hersek Hükümetine mektup gönderilmesi.
Bosna Hersek’in, kalan kriterlere iliükin son bilgileri Avrupa Komisyonu ile
paylaümas×.
Avrupa Komisyonu’nun, Bosna Hersek vatandaülar×n×n vizesiz dolaü×m hakk× kazanmalar×na dair yasa tekliÀni AB Konseyi’ne iletmesi (ancak Bosna
Hersek’in karü×lanmayan birkaç kriteri daha yerine getirmesi talep edilmiütir).
Avrupa Komisyonu taraf×ndan Bosna Hersek’in karü×layamad×ù× kriterlere
iliükin deùerlendirmesi.
Avrupa Parlamentosu’nun Sivil Haklar ve Özgürlükler Komitesi’nde (LIBE)
Avrupa Komisyonu taraf×ndan Bosna Hersek’in kalan kriterleri yerine getirdiùinin ifade edilmesi.
Avrupa Parlamentosu’nun D×ü úliükiler Komitesi’nde (AFET), Avrupa
Komisyonu’nun 27 May×s 2010 tarihli tekliÀnin kabul edilmesi.
Avrupa Komisyonu taraf×ndan Bosna Hersek’in kalan kriterleri karü×lad×ù×n×n
kamuoyuna aç×klanmas×.
Avrupa Parlamentosu’nun Sivil Haklar ve Özgürlükler Komitesi’nde (LIBE),
Avrupa Komisyonu’nun 27 May×s 2010 tarihli tekliÀnin kabul edilmesi.
Avrupa Parlamentosu’nda Bosna Hersek vatandaülar× için vizesiz seyahate
iliükin verilen Komisyon tekliÀnin kabul edilmesi (538 evet, 47 hay×r, 41 çekimser oy ile).
AB Adalet ve úçiüleri Konsey toplant×s×nda, Bosna Hersek vatandaülar× için
vizesiz seyahate iliükin verilen Komisyon tekliÀnin kabul edilmesi.
Bosna Hersek vatandaülar×n×n Schengen üyesi AB ülkelerine vizesiz giriülerinin baülamas×.

91

SORU 38: Bosna Hersek Hükümeti, vize serbestliùi yol haritas× sürecinde hangi yasal düzenlemeleri yapm×üt×r? Bu ülke ile geri kabul süreci nas×l iülemiütir?
Yasal Düzenlemeler
Bosna Hersek Parlamenter Asamblesi, Nisan 2008 tarihinde mevcut seyahat belgeleri yasas×n× tadil etmiütir. 1997 tarihli yasa, Tadil Edilmiü Bosna Hersek Seyahat Belgeleri Yasas× ile deùiütirilmiütir42. Söz konusu yasa, Bosna Hersek vatandaülar× için biyometrik pasaportlar×n hukuki temelini oluüturur. Ayn× zamanda Bosna Hersek Parlamenterler Asamblesi, Tadil Edilmiü Yabanc×lar×n ve Mültecilerin úkamet ve Hareketine iliükin Yasa ile43, 2003 tarihli Yabanc×lar×n ve Mültecilerin úkamet ve Hareketine iliükin Yasa44 ve 2008 tarihli Yabanc×lar×n Bosna Hersek Topraklar×ndan Ç×kart×lmas× ve Denetimine iliükin úç Tüzük’ü45 deùiütirmiütir. Bu deùiüiklik ile Bosna Hersek’e giriü ve ç×k×ülarda kontrol saùlanm×üt×r. 18. Madde ile de, taü×y×c× yükümlülükleri dâhilinde, Bosna Hersek’e giriü için gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen üçüncü ülke vatandaülar×n×n, tüm masraÁar× taü×y×c× Àrma taraf×ndan karü×lanmak suretiyle, ülkeyi terk etmeleri düzenlenmiütir.
Yine Bosna Hersek Parlamenter Asamblesi, Haziran 2009 tarihinde S×n×r Kontrolleri Yasas×’n× kabul etmiü, söz konusu yasa 15 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüùe girmiütir46. Bu yasa, mevcut Devlet
S×n×r Kontrolü ve Gözetimi Yasas× yerine kabul edilmiütir.
Geri Kabul Anlaümalar×
Bosna Hersek 2004-2012 y×llar× aras×nda yirminin üzerinde ülke ile geri kabul anlaümalar× imzalanm×üt×r:
2004 y×l×nda H×rvatistan;
2005 y×l×nda Macaristan;
2006 y×l×nda Norveç, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve útalya;
2007 y×l×nda S×rbistan, Karadaù, Danimarka, úsveç, Avusturya, Benelux ülkeleri, Slovenya ve
Fransa;
2008 y×l×nda Makedonya, Karadaù ve Arnavutluk;
2009 y×l×nda úsviçre;
2012 y×l×nda Türkiye ile geri kabul anlaümalar× imzalanm×üt×r.
Bosna Hersek ve AB aras×ndaki geri kabul anlaümas× ise 18 Eylül 2007 tarihinde imzalanm×ü, 1
Ocak 2008’de yürürlüùe girmiütir. Ayr×ca Bosna Hersek Bakanlar Kurulu, Eylül 2009 tarihinde, söz
konusu anlaüma kapsam×nda AB üye ülkelerinden Bosna Hersek’e iade edilen kiüilerin yeniden entegrasyonuna iliükin bir stratejiyi kabul etmiütir. AB ile imzalanan geri kabul anlaümas× kapsam×nda
2008 y×l×nda 860; 2009 y×l×nda ise 845 Bosna Hersek vatandaü×, AB üye ülkeleri taraf×ndan Bosna
Hersek’e iade edilmiülerdir (Bkz. Tablo 18)47.

42
Tadil Edilmiü Bosna Hersek Seyahat Belgeleri Yasas× (Bosna Hersek), http://mup.ks.gov.ba/sites/mup.ks.gov.ba/Àles/
Zakon%20o%20putnim%20ispravama%20BiH.pdf
43
Tadil Edilmiü Yabanc×lar×n ve Mültecilerin úkamet ve Hareketine iliükin Yasa (Bosna Hersek), http://www.msb.gov.
ba/Zakoni/zakoni/?id=3512
44
Yabanc×lar×n ve Mültecilerin úkamet ve Hareketine iliükin Yasa (Bosna Hersek), http://www.ecoi.net/Àle_upload/1504_1216737749_law-on-movement-and-stay-of-aliens-and-asylum.pdf
45
Yabanc×lar×n Bosna Hersek Topraklar×ndan Ç×kart×lmas× ve Denetimine iliükin úç Tüzük (Bosna Hersek), http://www.
unhcr.org/refworld/topic,4565c2252,459d2f5b2,4d36b5fd2,0,,,BIH.html
46
S×n×r Kontrolleri Yasas× (Bosna Hersek), http://www.granpol.gov.ba/propisi/zakoni/?cid=30,1,1
47
Avrupa Komisyonu (2011), “AB Geri Kabul Anlaümalar×n×n Deùerlendirmesi, Avrupa Komisyonu’ndan Avrupa
Parlamentosu ve AB Konseyi’ne Tebliùe eülik eden Komisyon Personeli Çal×üma Belgesi”, SEC (2011), 2011, Brüksel,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0211:FIN:EN:PDF
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Tablo 18: AB-Bosna Hersek Geri Kabul Anlaümas× Kapsam×nda AB Üye Ülkelerinden Bosna
Hersek’e Gönderilen Kiüi Say×s×
2006

2007

2008

2009

Geri kabul anlaümas× çerçevesinde
Üye Devletlerden Bosna Hersek’e
geri gönderilen Bosna Hersek
vatandaülar× say×s×

1.416

800

860

845

Üye Devletler taraf×ndan
Bosna Hersek’e gönderilmek üzere
iade karar× verilen Bosna Hersek
vatandaülar× say×s×

-

-

2.275

2.045

1.978

1.840

2.530

2.135

Yasa d×ü× üekilde Üye Devletlerde
yakalanan Bosna Hersek
vatandaülar× say×s×
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SORU 39: Arnavutluk ve Bosna Hersek’in vize serbestliùi yol haritas× sürecinde Avrupa Komisyonu nas×l bir tav×r sergilemiütir?
Hiç üüphesiz Avrupa Komisyonu, vize serbestliùi sürecini baülatt×ù× beü Bat× Balkan ülkesi aras×nda en fazla mesaiyi Arnavutluk ve Bosna Hersek için harcam×üt×r. Komisyon, her iki ülke için de
alt× ayr× deùerlendirmede bulunmuütur. Bir baüka deyiüle Makedonya, S×rbistan ve Karadaù ile karü×laüt×r×ld×ù×nda, Arnavutluk ve Bosna Hersek için vize yol haritas× süreci daha uzun ve teknik olarak
daha zor geçmiütir.
Ancak Arnavutluk ve Bosna Hersek Hükümetleri, özellikle 19 Kas×m 2009 tarihinde diùer üç ülke
için gerekli kriterlerin tamamen karü×land×ù×n×n Avrupa Komisyonu taraf×ndan aç×klamas×n×n ard×ndan, kalan kriterlerin yerine getirilmesi konusunda, h×zl× ve baüar×l× bir çal×üma ortaya koymuülard×r.
Geliümeler Avrupa Komisyonu ile paylaü×lm×ü, Komisyon’dan gelen geri beslemeler ile düzenlemeler
ad×m ad×m gerçekleütirilmiütir. Bu süreçte Arnavutluk ve Bosna Hersek Hükümetleri, k×sa aral×klar ile
geliümeleri Avrupa Komisyonu’na raporlam×ü, Avrupa Komisyonu da durumu h×zl× bir üekilde deùerlendirip, Hükümetlere geri bildirimde bulunmuütur. Baüka bir deyiüle süreç, h×zla sonuçland×r×lmaya
çal×ü×lm×üt×r. Bunda Avrupa Komisyonu’nun yap×c× tavr×n×n büyük rol oynad×ù× aç×kça söylenebilir.
Vize yol haritalar×n×n her iki ülkeye sunulmas×n×n ard×ndan, Avrupa Komisyonu taraf×ndan Arnavutluk ve Bosna Hersek’e iliükin haz×rlanan deùerlendirmeler ve ülke hükümetleri taraf×ndan Avrupa
Komisyonu’na sunulan raporlar üu üekilde özetlenebilir (Bkz. Tablo 19):
Tablo 19: Arnavutluk ve Bosna Hersek’e úliükin Komisyon Deùerlendirmeleri ve Ülkelerin
Çal×ümalar×
Avrupa Komisyonu
24 Kas×m 2008

Arnavutluk Hükümeti

Arnavutluk ve Bosna
Hersek taraf×ndan Avrupa
Komisyonu’na iletilen ilk
haz×rl×k raporlar×na
iliükin Avrupa Komisyonudeùerlendirmesi.

10 Ocak 2009

Bosna Hersek’in, Birinci
Haz×rl×k Raporu’nun ilk
güncellemesini Avrupa
Komisyonu’na sunmas×.

12 Ocak 2009

Arnavutluk’un, Birinci
Haz×rl×k Raporu’nun ilk
güncellemesini Avrupa
Komisyonu’na sunmas×.

15 Nisan 2009

18 May×s 2009
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Bosna Hersek Hükümeti

Raporun, Bosna Hersek
Parlamentosu’nda
görüüülmesi.
Avrupa Komisyonu’nun,
Haz×rl×k Raporlar×na iliükin
ikinci deùerlendirmesini,
uzman heyet raporlar× ve
Bat× Balkan ülkelerinden
gelen bilgiler ile
güncelleyip Arnavutluk ve
Bosna Hersek’e sunmas×.

Arnavutluk’un, úkinci
Haz×rl×k Raporunu Avrupa
Komisyonu’na sunmas×.
Arnavutluk’un, úkinci
Haz×rl×k Raporunun ilk
güncellemesini Avrupa
Komisyonu’na sunmas×.
Arnavutluk’un, úkinci
Haz×rl×k Raporunun ikinci
güncellemesini Avrupa
Komisyonu’na sunmas×

1 Ekim 2009

2 Kas×m 2009

16 Kas×m 2009

19 Kas×m 2009

Avrupa Komisyonu
deùerlendirmesinde;
Makedonya, S×rbistan ve
Karadaù’×n vize yol
haritalar×nda yer alan
kriterleri tamamen
karü×lad×ù×
teyit edilirken, Arnavutluk
ve Bosna Hersek’in
halen baz× kriterleri
karü×layamad×ù×n×n ifade
edilmesi.

27 Kas×m 2009

Avrupa Komisyonu’nun
Arnavutluk ve Bosna
Hersek’e iliükin
deùerlendirmesi.

29 Ocak 2010

Bosna Hersek’in kalan
bloklara iliükin
at×lan ad×mlara yönelik
raporunu,Avrupa
Komisyonu’na sunmas×.
Bosna Hersek’in
kalan kriterlere
iliükin at×lan ad×mlara
yönelik raporun Avrupa
Komisyonu’na sunulmas×.
Bosna Hersek’in kalan
diùer kriterlere iliükin
at×lan ad×mlara
yönelik raporun Avrupa
Komisyonu’na
sunulmas×.

Arnavutluk’un, kalan kriterlere iliükin son bilgileri
Avrupa Komisyonu ile paylaümas×.

Bosna Hersek’in, kalan kriterlere iliükin son
bilgileri Avrupa
Komisyonu ile paylaümas×.

9 Nisan 2010

25 Haziran 2010

Bosna Hersek’in, úkinci
Haz×rl×k Raporunun ilk
güncellemesini Avrupa
Komisyonu’na sunmas×.

Blok 1 ve Blok 2’ye
iliükin at×lan ad×mlara
yönelik raporun,
Avrupa Komisyonu’na
sunulmas×.

9 Mart 2010

19 Nisan 2010

Bosna Hersek’in, úkinci
Haz×rl×k Raporunu Avrupa
Komisyonu’na sunmas×.

Avrupa Komisyonu’nun
Arnavutluk ve Bosna
Hersek’e iliükin deùerlendirmesi.
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2 Eylül 2010

14 Eylül 2010
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Avrupa Parlamentosu’nun
Sivil Haklar ve Özgürlükler
Komitesi’nde (LIBE)
Avrupa Komisyonu taraf×ndan Arnavutluk ve Bosna Hersek’in kalan kriterleri yerine getirdiùinin
sözlü olarak ifade edilmesi.
Avrupa Komisyonu taraf×ndan Arnavutluk ve Bosna Hersek’in kalan kriterleri karü×lad×klar×n×n kamuoyuna aç×klanmas×.

Arnavutluk
AVRUPA KOMúSYONU TARAFINDAN ARNAVUTLUK HÜKÜMETú’NE
SUNULAN DEøERLENDúRMELER
24 Kas×m 2008 - Avrupa Komisyonu’nun Birinci Haz×rl×k Raporuna úliükin Deùerlendirmesi,
http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20%20Commission%20Assessment%20Albania.pdf
18 May×s 2009 - Avrupa Komisyonu’nun Birinci Haz×rl×k Raporuna úliükin úkinci Deùerlendirmesi, http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20%20Albania%20updated%20visa%20dialogue%20assessment%2018%20May.pdf
19 Kas×m 2009 - Avrupa Komisyonu Deùerlendirmesi, http://www.esiweb.org/pdf/White%20
List%20Project%20Paper%20%20Commission%20assessment%20Montenegro%20and%20Serbia%20-%2019%20November%202009.pdf
27 Kas×m 2009 - Avrupa Komisyonu Deùerlendirmesi, http://www.esiweb.org/pdf/White%20
List%20Project%20Paper%20%20visa%20assessment%20Albania%20271109.pdf
19 Nisan 2010 - Avrupa Komisyonu Deùerlendirmesi, http://www.esiweb.org/pdf/White%20
List%20Project%20Paper%20%20Albania%20assessment%2019%20April%202010.pdf
2 Eylül 2010 - Avrupa Komisyonu’nun Sözlü Deùerlendirmesi, http://www.esiweb.org/index.
php?lang=en&id=480
14 Eylül 2010 - Avrupa Komisyonu’nun Son Deùerlendirmesi, http://www.esiweb.org/pdf/
White%20List%20Project%20Paper%20%20Albania%20and%20Bosnia%20assessment%20
14%20September%202010.pdf
ARNAVUTLUK HÜKÜMETú TARAFINDAN AVRUPA KOMúSYONU’NA
SUNULAN RAPORLAR
12 Ocak 2009 - Birinci Haz×rl×k Raporu úlk Güncellemesi, http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_Albania%20Additional%20Information%20%2812%20Jan%20
2009%29%20%28annexes%20included%29.pdf
1 Ekim 2009 - úkinci Haz×rl×k Raporu, http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_
Albania%20Additional%20Information%20%2812%20Jan%202009%29%20%28annexes%20
included%29.pdf
2 Kas×m 2009 - úkinci Haz×rl×k Raporu úlk Güncellemesi, http://www.esiweb.org/pdf/schengen_
white_list_project_Albania_VL_report_2_November_2009.pdf
16 Kas×m 2009 - úkinci Haz×rl×k Raporu úkinci Güncellemesi, http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_ALBANIA%20Ànal_report_VL_16_November_2009.pdf
29 Ocak 2010 - Blok 1 ve Blok 2’ye úliükin Geliümeler, http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_VL_Albania_updated_report_29_January_2010_block_2_3_with_annexes.pdf
25 Haziran 2010 - Kalan Kriterlere úliükin Geliümeler, http://www.esiweb.org/pdf/schengen_whitelist_project_Report%2025%20June%20VL%20en.pdf
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Bosna Hersek
AVRUPA KOMúSYONU TARAFINDAN BOSNA HERSEK HÜKÜMETúNE SUNULAN
DEøERLENDúRMELER
24 Kas×m 2008 - Avrupa Komisyonu’nun Birinci Haz×rl×k Raporuna úliükin Deùerlendirmesi,
http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20-%20Commission%20Assessment%20Albania.pdf
18 May×s 2009 - Avrupa Komisyonu’nun Birinci Haz×rl×k Raporuna úliükin úkinci Deùerlendirmesi,
http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20-%20Albania%20updated%20
visa%20dialogue%20assessment%2018%20May.pdf
19 Kas×m 2009 - Avrupa Komisyonu Deùerlendirmesi, http://www.esiweb.org/pdf/White%20
List%20Project%20Paper%20-%20Commission%20assessment%20Montenegro%20and%20Serbia%20-%2019%20November%202009.pdf
27 Kas×m 2009 - Avrupa Komisyonu Deùerlendirmesi, http://www.esiweb.org/pdf/White%20
List%20Project%20Paper%20-%20Bosnia%202009%20Visa%20Road%20Map%20assessment%20-%20November.pdf
19 Nisan 2010 - Avrupa Komisyonu Deùerlendirmesi, http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20
Project%20Paper%20-%20Bosnia%20assessment%2019%20April%202010.pdf
2 Eylül 2010 - Avrupa Komisyonu’nun Sözlü Deùerlendirmesi, http://www.esiweb.org/index.
php?lang=en&id=480
14 Eylül 2010 - Avrupa Komisyonu’nun Son Deùerlendirmesi, http://www.esiweb.org/pdf/White%20
List%20Project%20Paper%20-%20Albania%20and%20Bosnia%20assessment%2014%20September%202010.pdf
BOSNA HERSEK HÜKÜMETú TARAFINDAN AVRUPA KOMúSYONU’NA
SUNULAN RAPORLAR
10 Ocak 2009 - Birinci Haz×rl×k Raporu úlk Güncellemesi, http://www.esiweb.org/pdf/schengen_
white_list_project_BiH%20Additional%20Report%20%2810%20Jan%202009%29.pdf
1 Ekim 2009 - úkinci Haz×rl×k Raporu, http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_
BiH%202nd%20readiness%20report%20for%20visa%20liberalisation.pdf
16 Kas×m 2009 - úkinci Haz×rl×k Raporu úlk Güncellemesi, http://www.esiweb.org/pdf/schengen_
white_list_project_UPDATED%202nd%20READINESS%20REPORT%20FOR%20VIZA%20LIBERALIZATION.pdf
29 Ocak 2010 - Kalan Kriterlere Yönelik Bosna Hersek Hükümeti Raporu, http://www.esiweb.org/
pdf/schengen_white_list_project_bosnia_UPDATE%20OF%20FURTHER%20MEASURES.pdf
9 Mart 2010 - Kalan Kriterlere Yönelik Bosna Hersek Hükümeti Raporu, http://www.esiweb.org/
pdf/schengen_white_list_project_Bosnia%20visa%20update%209%20March%202010.pdf
9 Nisan 2010 - Kalan Kriterlere Yönelik Bosna Hersek Hükümeti Raporu, http://www.esiweb.org/
pdf/schengen_white_list_project_Bosnia%20visa%20update%20April%202010.pdf
25 Haziran 2010 - Kalan Kriterlere úliükin Geliümeler, http://www.esiweb.org/pdf/schengen_whitelist_project_BiH%20report%2025%20June%202010.pdf
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SORU 40: Süreç Arnavutluk ve Bosna Hersek için neden daha uzun sürmüütür?
Görüldüùü üzere Arnavutluk ve Bosna Hersek için süreç, Makedonya, S×rbistan ve Karadaù ile k×yasland×ù×nda daha uzun sürmüütür. Basit bir hesapla üç Bat× Balkan ülkesi için vize yol haritalar×n×n
verilmesinden, serbest dolaü×m karar×n×n ç×kmas×na kadar geçen süre sadece 17 ay iken, Arnavutluk
ve Bosna Hersek için bu süre 30 ay olmuütur. Bir baüka deyiüle, Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaülar×, bir y×l gecikmeli olarak serbest dolaü×mdan yararlanmaya baülam×ülard×r.
Sürecin bu iki ülke için daha uzun sürmesinin üç nedeni bulunmaktad×r: Bunlardan birincisi Arnavutluk ve Bosna Hersek’in yol haritas×nda belirlenen kriterleri yerine getirmekte, diùer üç Bat× Balkan ülkesine göre daha yavaü davranmas×d×r. Avrupa Komisyonu, Arnavutluk ve Bosna Hersek’e iliükin yay×mlad×ù× ilk deùerlendirmesinde (24 Kas×m 2008 tarihli), beü Bat× Balkan ülkesi için bir s×ralama yapm×ü, kriterlerin karü×lanmas× bak×m×ndan Makedonya’y×, S×rbistan ve Karadaù takip etmiü,
Arnavutluk ve Bosna Hersek ise son s×rada yer alm×üt×r. Komisyonun sonraki deùerlendirmelerinde
de durum deùiümemiütir.
Ancak özellikle 19 Kas×m 2009 tarihli Avrupa Komisyonu deùerlendirmesinde, Makedonya, S×rbistan ile Karadaù’×n vize yol haritalar×nda yer alan kriterleri tamamen karü×lad×ù× teyit edilirken, Arnavutluk ve Bosna Hersek’in halen baz× kriterleri karü×layamad×ù×n×n ifade edilmesi ve bu kapsamda üç ülke için Komisyon’un tüzük deùiüiklik tekliÀni Konsey’e sunmas×n×n ard×ndan, Arnavutluk
ve Bosna Hersek’in, kalan kriterlerin yerine getirilmesi konusunda çal×ümalar×n× h×zland×rd×ù× görülmektedir. Bu dönemde Avrupa Komisyonu, bu iki ülke için dört ayr× deùerlendirme yay×mlarken, Arnavutluk süreçte kat edilen mesafeye iliükin iki; Bosna Hersek ise dört ayr× raporu Komisyon’a sunmuütur (Bkz. Tablo 17).
Hiç üüphesiz, Arnavutluk ve Bosna Hersek için vize serbestliùi sürecinin diùer üç Bat× Balkan ülkesinden daha uzun sürmesinin ikinci nedeni, 1 Aral×k 2009 tarihinde Lizbon Antlaümas×’n×n yürürlüùe girmesidir. Antlaüman×n yürürlüùe girmesi ile birlikte, bir ülkeye vize serbestliùi karar×n×n verilmesinde AP’nin karar× baùlay×c× nitelik kazanm×üt×r. Lizbon Antlaümas× öncesinde AP, Bat× Balkan
ülkelerine vize serbestliùi sürecinde daha sembolik bir rol oynam×üt×r. Parlamento’nun karar× baùlay×c× nitelikte deùildir ve Konsey’in Parlamento’ya dan×ümas× ile s×n×rl×d×r. 1 Aral×k 2009 tarihi itibar×yla ise Konsey ve Parlamento, vize serbestliùi sürecinde eüit güce sahip olmuülard×r. Bir baüka deyiüle,
Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaülar× için Schengen vizesinin kald×r×lma kararlar×nda AP, Konsey kadar etkili güce sahip olmuütur.
Sürecin bu iki ülke için daha uzun sürmesinin son nedeni ise bu iki ülkenin (özellikle Arnavutluk) yasa d×ü× göç baùlam×nda, diùer ülkelere göre daha fazla sivrilmesidir. 2011 y×l×nda Avrupa Komisyonu taraf×ndan AP ve AB Konseyi’ne iletilen tebliùde yer alan ve AB’nin resmi istatistik kurumu
Eurostat taraf×ndan saùlanan verilere bak×lacak olunursa, bu kolayl×kla anlaü×l×r. “Avrupa Komisyonu
(2011): AB Geri Kabul Anlaümalar×n×n Deùerlendirmesi, Avrupa Komisyonu’ndan Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’ne Tebliùe Eülik Eden Komisyon Personeli Çal×üma Belgesi SEC (2011), 2011,
Brüksel” isimli belgede, geri kabul anlaümalar×n×n imzalanmas× sonras×nda, anlaümalar×n deùerlendirilmesi yap×lmakta ve Arnavutluk ile Bosna Hersek’e dikkat çekilmektedir (Bkz. Tablo 20-21-22) 48.

48
Avrupa Komisyonu (2011), “AB Geri Kabul Anlaümalar×n×n Deùerlendirmesi, Avrupa Komisyonu’ndan Avrupa
Parlamentosu ve AB Konseyi’ne Tebliùe eülik eden Komisyon Personeli Çal×üma Belgesi”, SEC (2011), 2011, Brüksel,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0211:FIN:3852EN:PDF
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Tablo 20: Üye Devletlerde Yakalanan Üçüncü Ülke Vatandaülar× (Vatanlar×na Göre)
2006
2007
2008
2009
Arnavutluk
Bosna Hersek
S×rbistan
Karadaù
Makedonya
Rusya
Moldova
Ukrayna
Sri Lanka
Tüm Üçüncü Ülkeler
Yüzde

58.738
1.978
11.860
3.954
9.791
11.270
22.025
923
516.195

72.644
1.840
12.296
2.171
9.778
9.398
16.537
1.322
467.501

72.715
2.530
14.320
360
2.890
10.185
7.340
14.125
3.505
609.410

69.060
2.135
9.740
315
2.050
10.375
5.655
12.285
3.260
570.660

23,4

26,9

21,0

20,1

Tablo 21: Üye Devletler Taraf×ndan úade Karar× Verilmiü Üçüncü
Ülke Vatandaülar× (Vatanlar×na Göre)
2008
2009
Arnavutluk
Bosna Hersek
S×rbistan
Karadaù
Makedonya
Rusya
Moldova
Ukrayna
Sri Lanka
Tüm Üçüncü Ülkeler
Yüzde

78.940
2.275
12.920
325
2.020
8.075
6.710
14.620
4.510
608.225
21,4

69.175
2.045
9.435
345
1.780
8.735
5.275
13.470
4.050
598.755
19,1

Tablo 22: Üye Devletler Taraf×ndan úade Edilmiü Üçüncü Ülke Vatandaülar× (Vatanlar×na Göre)
2006
2007
2008
2009
Arnavutluk
Bosna Hersek
S×rbistan
Karadaù
Makedonya
Rusya
Moldova
Ukrayna
Sri Lanka
Tüm Üçüncü Ülkeler
Yüzde
100

54.420
1.416
6.444
1.864
3.875
3.852
12.859
674
201.870
42,3

68.208
800
4.184
122
3.129
3.536
11.518
581
174.265
53,5

69.090
860
5.855
180
1.275
3.605
3.405
8.980
725
210.620
44,6

62.675
845
4.105
155
1.065
4.385
2.730
7.665
1.165
209.475
40,5

Özellikle Arnavutluk, yukar×da verilen rakamlardan da anlaü×lacaù× üzere, yasa d×ü× göç konusunda AB’nin en fazla s×k×nt× yaüad×ù× ülkedir. 2006 y×l×nda Üye Devletlerde yasa d×ü× bir üekilde yakalanan kiüilerin toplam×n×n yüzde 23,4’ü Arnavutluk vatandaü×d×r. 2007’de bu oran yüzde 26,9’a (yani
dörtte biri kadar) ç×kmaktad×r (Bkz. Tablo 20). Üye Devletler taraf×ndan iade karar× verilen üçüncü
ülke vatandaülar×na bak×ld×ù×nda ise (2008 ve 2009 için), toplam×n nerdeyse beüte birinin Arnavutluk
vatandaülar×ndan oluütuùu görülür (Bkz. Tablo 21).
Arnavutluk için rakamlar×n bu derece yüksek olmas×, hiç üüphesiz yukar×da say×lan diùer unsurlar×n da etkisiyle, bu iki Bat× Balkan ülkesi için vize serbestliùi karar×n×n bir y×l gecikmeli olarak verilmesine neden olmuütur.
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SORU 41: Bat× Balkan ülkeleri için vize serbestliùi sürecinde, özellikle Lizbon Antlaümas×’n×n
yürürlüùe girmesi sonras×nda, Avrupa Parlamentosu nas×l bir rol oynam×üt×r?
AP, Bat× Balkan ülkeleri için vize serbestliùi sürecini, Lizbon Antlaümas× öncesi ve sonras×nda her
noktada desteklemiütir. AB Adalet ve úçiüleri Konseyi’nin 30 Kas×m 2009 tarihinde Makedonya, Karadaù ve S×rbistan’a vizesiz dolaü×m hakk× tan×yan Avrupa Komisyonu tekliÀni nitelikli çoùunluk oylamas× ile kabul etmesi sürecinde bile AP, desteùini göstermiütir. Parlamento, sürecin daha uzun sürdüùü ve söz hakk×n×n daha fazla olduùu Arnavutluk ve Bosna Hersek için de benzer bir tav×r tak×nm×üt×r.
AP’nin Bat× Balkan ülkelerindeki vize serbestliùi sürecinde oynad×ù× role iliükin olarak, Lizbon
Antlaümas×’n×n yürürlüùe girmesi önemli bir dönüm noktas×d×r. Lizbon Antlaümas× öncesinde AP,
Bat× Balkan ülkelerine vize serbestliùi sürecinde daha sembolik bir rol oynam×üt×r. Parlamento’nun
karar× baùlay×c× nitelikte deùildir ve Konsey’in Parlamento’ya dan×ümas× ile s×n×rl×d×r. Ancak 1 Aral×k 2009 tarihi itibar×yla Konsey ve Parlamento, vize serbestliùi sürecinde eüit güce sahip olmuülard×r.
Bir baüka deyiüle, Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaülar× için Schengen vizesinin kald×r×lma kararlar×nda AP, Konsey kadar etkili güce sahip olmuütur.
Asl×nda Lizbon Antlaümas× yürürlüùe girmeden önce bile AP’nin, Arnavutluk ve Bosna Hersek
için vize serbestliùi sürecindeki rolü belirleyicidir. 12 Kas×m 2009 tarihinde AP, Makedonya, S×rbistan ve Karadaù vatandaülar× için vizesiz seyahate iliükin verilen Komisyon tekliÀni 550 evet, 51 hay×r ve 37 çekimser oy ile kabul ederken, Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaülar× için haks×z bir durumun oluümamas× konusunda uyar×larda bulunmuütur. Parlamento üyesi Tanja Fajon taraf×ndan kaleme al×nan ve Bat× Balkan ülkelerine vize serbestliùi tan×nmas×na iliükin rapora, Parlamento taraf×ndan verilen ve kabul edilen deùiüik önergelerinde, tüm Bat× Balkan ülkeleri için baülat×lan bu süreçte hiçbir ülkeye ayr×mc×l×k yap×lmamas× uyar×s× sürekli olarak tekrarlanm×üt×r49. Hatta raporda Arnavutluk ve Bosna Hersek’in de diùer üç Bat× Balkan ülkesi ile birlikte ayn× anda Kara Liste’den Beyaz
Liste’ye aktar×lmas× istenmiütir. Bu iki ülkenin de vize serbestliùi sürecinde Kas×m 2008 tarihinden
bu yana büyük ilerleme saùlad×ù×, yerine getirilmeyen kriterlerin bulunduùu ancak bunlar×n yak×ndan
takip edilerek bir an önce karü×lanmas× talep edilmiü, sembolik olarak Arnavutluk ve Bosna Hersek’in
Kara Liste’den Beyaz Liste’ye aktar×lmas×n×n bile bu ülkeleri teüvik edeceùi ifade edilmiütir.
Yine AP, 12 Kas×m 2009 tarihli karar×na ek olarak yay×mlad×ù× deklarasyonda, Arnavutluk ve Bosna Hersek için üu ifadeleri kullanm×üt×r50:
“Avrupa Parlamentosu ve Konsey, Arnavutluk ve Bosna Hersek’in de yak×n zamanda vize serbestliùi kazanmalar×n× hak edeceùini ümit eder. Bu kapsamda Avrupa Parlamentosu ve Konsey, her iki ülkeyi de Komisyon’un yol haritas×nda belirlediùi kriterlerin karü×lanmas× anlam×nda gerekli çabay× göstermeye davet eder.”
“Avrupa Parlamentosu ve Konsey, Arnavutluk ve Bosna Hersek’e iliükin 539/2001 (EC) Say×l× Tüzüùün tadil edilmesine iliükin tekliÀ acil olarak inceleyecektir.”

49

Avrupa Parlamentosu’nda oylama, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20101007
&secondRef=ITEM-009-02&language=EN&ring=A7-2010-0256
50
Avrupa Parlamentosu Deklarasyonu, http://www.europarl.europo.eu/sides/getDoc.do?language=EN&reference
=A7-0256/2010
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Görüldüùü üzere AP, Lizbon Antlaümas× yürürlüùe girmeden önce bile, Arnavutluk ve Bosna
Hersek’in, diùer üç Bat× Balkan ülkesi ile birlikte, en az×ndan süreç daha uzamadan vize serbestliùi
ile ödüllendirilmelerini, bir “aciliyet meselesi” olarak görmüütür.
Lizbon Antlaümas×’n×n yürürlüùe girmesi ve vize serbestliùi konusunda AP’nin Konsey’e eü deùer
güce sahip olmas× ile birlikte Parlamento, Arnavutluk ve Bosna Hersek’te de sürecin bir an önce tamamlanmas×nda etkili bir rol oynam×üt×r. En baüta, az önce ifade edildiùi üzere, bu iki ülkenin de kriterleri tamamlamadan sembolik olarak bile olsa Kara Liste’den Beyaz Liste’ye al×nma tavsiyesi, bunun en aç×k göstergesidir. Bu çerçevede Arnavutluk ve Bosna Hersek Hükümetleri de yol haritas×nda bulunan kriterlerin karü×lanmas× için daha fazla çaba sarf etmiülerdir. Avrupa Komisyonu ise Aral×k 2009 ve ûubat 2010 tarihlerinde bu iki ülkeye gönderdiùi uzman heyetler çerçevesinde, kriterlere
teknik uyum konusunda yard×mc× olmuütur.
ûubat 2010 tarihindeki uzman ziyareti sonras×nda, Avrupa Parlamentosu’nun Sivil Haklar ve Özgürlükler Komitesi’nin (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs – LIBE) 23 ûubat
2010 tarihinde yap×lan toplant×s×nda, Avrupa Komisyonu, Arnavutluk ve Bosna Hersek’in kriterleri karü×lad×ù×n× sözlü olarak belirtmiü, ancak her iki ülkeye yönelik deùerlendirme raporunun Nisan
2010 ortas×nda yay×mlanabileceùini ifade etmiütir. Sürecin uzayacaù×n× fark eden AP Komitesi, süreci h×zland×rmak amac×yla Avrupa Komisyonu’na gönderdiùi mektupta, Arnavutluk ve Bosna Hersek
için vize serbestliùinin bir “aciliyet meselesi” olarak görüldüùünü hat×rlatm×ü, deùerlendirme raporunun Nisan 2010 tarihinde yay×mlanmas× halinde sürecin Parlamento’da tamamlanmas× için yeterli zaman×n kalmayacaù× uyar×s×nda bulunmuütur51. AP Sivil Haklar ve Özgürlükler Komitesi Baükan×
Juan Fernando Lopez Aguilar taraf×ndan, Avrupa Komisyonu’nun úçiülerinden Sorumlu Üyesi Cecilia
Malmstörm’e gönderilen mektupta, Parlamento yaz tatiline girmeden önce Arnavutluk ve Bosna Hersek için vize serbestliùinin verilmesi istenmiütir.
AP’nin giriüimine raùmen Komisyon, Arnavutluk ve Bosna Hersek’e iliükin deùerlendirmelerini
(ki bu deùerlendirmeler özellikle Aral×k 2009 ve ûubat 2010 tarihlerinde alanda yap×lan ziyaretlerin
sonuçlar×n× içermektedir) 19 Nisan 2010 tarihinde yay×mlam×üt×r. Söz konusu deùerlendirmede, her
iki ülkenin de kriterlerin çoùunun karü×lad×ù× ancak karü×lanmayan baz× kriterlerin olduùu ifade edilmiütir (Arnavutluk için Blok 2 ve Blok 3 içerisinde; Bosna Hersek için Blok 3 içerisinde).
Arnavutluk özelinde, 19 Nisan 2010 tarihinde yay×mlanan deùerlendirmede, ülkenin 1. Blok’ta
yer alan kriterleri karü×lad×ù×; 2. Blok’ta yer alan kriterleri karü×lad×ù× ancak geri dönenlerin döndükleri yer ile yeniden bütünleümesi için gerekli stratejiler kapsam×nda daha ileri ad×mlar atmas× gerektiùi; 3. Blok kapsam×nda kriterlerin karü×land×ù× ancak organize suç ve yolsuzlukla mücadele kapsam×nda, özellikle konunun mali çerçevesine iliükin daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiùi belirtilmiü
ve suça ait mal ve mülkün haciz yoluyla sat×ü×na iliükin yasal çerçevenin uygulamas×n×n kararl×l×kla
takip edilmesi talep edilmiütir. Arnavutluk’a iliükin deùerlendirmenin son bloùunda ise ilgili kriterlerin karü×land×ù× ifade edilmiütir.
Bosna Hersek’e iliükin deùerlendirmede ise Komisyon, ülkenin 1, 2 ve 4. Bloklarda bahsi geçen
kriterleri karü×lad×ù×n× ifade etmiü; 3. Blok ile ilgili olarak, özellikle mevcut yasal çerçevenin etkin bir
üekilde uygulanmas× konusunda daha fazla çaba harcanmas× gerektiùini vurgulam×üt×r. Komisyon ayr×ca, güvenlik güçleri ile yarg× kurumlar× aras×nda elektronik veri deùiüimine imkân saùlayan anlaüman×n bir an önce yürürlüùe girmesi konusunda Bosna Hersek’e uyar×da bulunmuütur.
Her ne kadar iki ülke içinde karü×lanmayan kriterler olsa da Avrupa Komisyonu, bir y×l önce di-

51

Avrupa Parlamentosu Sivil Haklar ve Özgürlükler Komitesi taraf×ndan Avrupa Komisyonu’na gönderilen mektup,
http://www.europarl.europe.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dsee/dv/0421_13_/0421_13.en.pdf
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ùer iki Bat× Balkan ülkesine yapt×ù× gibi (S×rbistan ve Karadaù), 14 Eylül 2010 tarihinde yay×mlad×ù×
raporda Arnavutluk ve Bosna Hersek’in Kara Liste’den Beyaz Liste’ye al×nabileceùi önerisinde bulunmuütur.
Eylül 2010 ay×, Arnavutluk ve Bosna Hersek’e vize serbestliùi tan×nmas× karar×nda Avrupa
Parlamentosu’nun en yoùun mesai harcad×ù× dönemdir (Bkz. Tablo 23). Bu dönemde AP’nin ilgili iki
Komisyonu, Arnavutluk ve Bosna Hersek’in vize serbestliùi yol haritas×nda öngörülen kriterler alan×nda gerçekleütirilen ilerlemeyi yak×ndan takip etmiütir. AP D×ü úliükiler Komitesi (AFET), 6 Eylül
2010 tarihinde Sarah Ludford taraf×ndan kaleme al×nan raporu ele alm×ü, iki hay×r ve üç çekimser oya
karü×l×k, 41 oy ile kabul etmiütir. AP Sivil Haklar ve Özgürlükler Komitesi ise Tanja Fajon taraf×ndan
kaleme al×nan raporu, 28 Eylül 2010 tarihinde, iki hay×r oyuna karü×, 50 evet oyu ile kabul etmiütir. 6-7
Ekim 2010 tarihinde AP Genel Kurulu’na gelen rapor, Parlamento’daki tüm siyasi gruplar×n olumlu
oyu ile kabul edilmiütir. Oylamaya kat×lan 538 milletvekilinden, 47’si hay×r derken, 41’i çekimser oy
kullanm×üt×r. Böylelikle Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaülar× için Schengen Alan×’na dâhil AB
üye ülkelerinde, serbest dolaü×m karar× 450 evet oyu ile kabul edilmiütir.
Tablo 23: Eylül 2010 Tarihinde AP’de Arnavutluk ve Bosna Hersek’e úliükin Gerçekleütirilen Görüümeler
2 Eylül 2010

AP Sivil Haklar ve Özgürlükler Komitesi’nde (LIBE) Tanja Fajon taraf×ndan
kaleme al×nan raporun ele al×nmas× ve desteklenmesi.

6 Eylül 2010

AP D×ü úliükiler Komitesi’nde (AFET) Sarah Ludford taraf×ndan kaleme al×nan
raporun ele al×nmas× ve kabul edilmesi.

14 Eylül 2010

Avrupa Komisyonu taraf×ndan Arnavutluk’un ve Bosna Hersek’in kalan kriterleri karü×lad×klar×n×n kamuoyuna aç×klanmas×.

15 Eylül 2010

AB Konseyi’nin ilgili komitelerinde (Bat× Balkanlar Grubu-COWEB ve Vize
Grubu), Arnavutluk ve Bosna Hersek’e iliükin durumun ele al×nmas×.

28 Eylül 2010

AP Sivil Haklar ve Özgürlükler Komitesi’nde (LIBE) Tanja Fajon taraf×ndan
kaleme al×nan raporun kabul edilmesi.

6-7 Ekim 2010

AP Genel Kurulu’nda Tanja Fajon taraf×ndan kaleme al×nan raporun kabul edilmesi.

8 Kas×m 2010

AB Adalet ve úçiüleri Konsey toplant×s×nda, Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaülar× için vizesiz seyahate iliükin verilen Komisyon tekliÀnin kabul edilmesi.
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SORU 42: Arnavutluk ve Bosna Hersek için vize serbestliùi süreci nas×l karara baùlanm×üt×r?
Arnavutluk ve Bosna Hersek için vize serbestliùi süreci, diùer üç Bat× Balkan ülkesinden bir y×l
sonra gerçekleümiütir. Ayr×ca diùer üç Bat× Balkan ülkesinden farkl× olarak Arnavutluk ve Bosna Hersek için vize serbestliùi karar×nda, AP daha etkin bir rol oynam×üt×r.
8 Kas×m 2010 tarihinde, AB Üye Ülke úçiüleri ve Adalet Bakanlar×ndan oluüan AB Adalet ve úçiüleri Konseyi, 3043’üncü toplant×s×nda, Avrupa Komisyonu taraf×ndan 27 May×s 2010 tarihinde, Arnavutluk ve Bosna Hersek’e vize serbestliùine iliükin sunulan tüzük deùiüikliùi tekliÀni karara baùlam×üt×r.

AB Adalet ve úçiüleri Konseyi Sonuç Bildirgesi
8-9 Kas×m 2010, Brüksel
ARNAVUTLUK VE BOSNA HERSEK úÇúN VúZE SERBESTLúøú
“Biyometrik pasaport sahibi Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaülar×, Schengen Alan×’nda
vizeden muaf bir üekilde seyahat edebilecektir. Bu AB Konseyi’nin oybirliùi ile, 539/2001 Say×l×
Tüzükte yapt×ù× deùiüiklik sonucu olmuütur. Avrupa Parlamentosu deùiüikliùe iliükin yeüil ×ü×ù× 7
Ekim 2010 tarihinde vermiütir.”
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/117609.pdf

D×ü S×n×rlardan Geçiüte Vatandaülar×n×n Vize Hamili Olmas× Gereken Üçüncü Ülkeler ile Vatandaülar× Vizeden Muaf Tutulan Üçüncü Ülkelerin Listelenmesi Hakk×ndaki 15 Mart 2001 Tarih
ve (EC) 539/2001 Say×l× ve Konsey Tüzüùünü Tadil Eden 2010/0137(COD) Say×l× Konsey Tüzüùü
28 Ekim 2010, Brüksel
(3) Bu çerçevede Arnavutluk ve Bosna Hersek, (EC) 539/2001 say×l× Konsey Tüzüùü’nün
ekinde bulunan EK II’ye transfer edilmesi. Vize muaÀyetinin sadece ad× geçen iki ülke taraf×ndan
verilen biyometrik pasaport sahibi kiüilere uygulanmas×.
Madde 2
Bu Tüzük, AB Resmi Gazetesi’nde yay×mlanmas×ndan sonraki gün yürürlüùe girer.
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/pe00/pe00050.en10.pdf

AB Konseyi ayr×ca, Arnavutluk ve Bosna Hersek’ten ülke içinde, vizesiz seyahate iliükin vatandaülara yönelik bilgilendirme kampanyalar× düzenlenmesini talep etmiü, söz konusu kampanyalarda,
Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaülar×na vizesiz seyahatin, AB genelinde hiçbir k×s×tlama olmadan serbest dolaü×m anlam×na gelmediùinin vurgulanmas× istenmiütir. Kampanya kapsam×nda AB, Arnavutluk ve Bosna Hersek Hükümetlerinden, vizesiz dolaü×m hakk×n×n sadece biyometrik pasaport sahibi kiüiler için geçerli olduùunu ve alt× ayl×k sürede doksan günü aümayan ziyaretleri kapsad×ù×n×n
vurgulanmas×n× da istemiütir.
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SORU 43: Vize serbestliùi sürecinin sona ermesiyle beü Bat× Balkan ülkesi vatandaülar× ne elde
etmiülerdir?
19 Aral×k 2009 tarihinde S×rbistan, Karadaù ve Makedonya vatandaülar×, Schengen üyesi AB üye
ülkelerinde vizesiz bir üekilde dolaümaya baülam×üt×r.
Bir y×l sonra, 15 Aral×k 2010 tarihinde, Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaülar× da ayn× üekilde
Schengen Alan×’na yapt×klar× ziyaretlerinde vizeden muaf tutulmuülard×r.
Beü Bat× Balkan ülkesi vatandaülar×n×n vizesiz bir üekilde Schengen üyesi AB ülkelerinde dolaüma hakk×, AB genelinde hiçbir k×s×tlama olmadan serbest dolaü×m anlam×na gelmemektedir. Bu hak
sadece biyometrik pasaport sahibi kiüiler için geçerlidir ve alt× ayl×k sürede doksan günü aümayan ziyaretler ile s×n×rl×d×r. Ayr×ca tüm Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar× AB s×n×rlar×na giriüte, Schengen
S×n×r Kodu (Schengen Borders Code) ad× verilen, giriü koüullar×n× ve AB’nin d×ü s×n×rlar× kontrolüne
iliükin mevcut yasal düzenlemelerini eksiksiz bir üekilde karü×lamakla yükümlüdür. Söz konusu giriü koüullar×n×n yerine getirilmemesi halinde, bu ülke vatandaülar×n×n AB s×n×rlar×ndan geri çevrilmesi mümkündür.
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SORU 44: Vize serbestliùi sonras× süreç genel olarak nas×l iülemiütir?
Beü Bat× Balkan ülkesi vatandaülar× için vizesiz seyahatin baülamas×n×n hemen ard×ndan baü×n× Almanya, Belçika ve úsveç’in çektiùi kimi AB Üye Devletleri, Bat× Balkan ülkelerinden yap×lan s×ù×nma
baüvurusu say×s×ndaki h×zl× art×ü nedeniyle, durumdan üikâyetçi olmaya baülam×ülard×r. 10 Mart 2010
tarihinde Belçika, üç Bat× Balkan ülkesi vatandaülar×na vizesiz seyahat hakk×n×n tan×nmas×ndan sadece dört ay sonra, bir grup mülteciyi S×rbistan ve Makedonya’ya geri göndermiütir. ûubat 2011 tarihinde ise Almanya, 60 Makedonyal× s×ù×nmac×n×n talebini reddetmiü ve s×ù×nmac×lar× Makedonya’ya
geri göndermiütir52. Yine ûubat 2011’de Fransa, 93 s×ù×nmac×y× s×ù×nma taleplerinde eksiklik olduùu
gerekçesiyle Makedonya’ya iade etmiütir53. Üç Bat× Balkan ülkesi için vizesiz seyahatin baülamas×n×n
hemen ard×ndan yaüanan bu ilk iadeler, özellikle Avrupa bas×n×nda geniü yer bulmuü, süreç daha baü×nda Avrupa kamuoyunda sorgulanmaya baülam×üt×r.
Durumdan rahats×zl×ù×n× her f×rsatta dile getiren Belçika Baübakan× Yves Leterme ile últica ve
Göçten Sorumlu Bakan× Melchior Wathelet, Mart 2010 tarihinde S×rbistan ve Karadaù’a bir “duyarl×l×k misyonu” düzenlemiütir. Benzer ziyaretler diùer AB üyesi ülkelerin üst düzey resmi kurum temsilcileri ve AB kurum temsilcileri taraf×ndan da vize serbestliùi saùlanan ülkelerin baükentlerine 2010
ve 2011 y×llar× boyunca yap×lm×üt×r54 (Bkz. Tablo 24).
Tablo 24: Vize Serbestliùi Sonras×nda últica Konusunun Ele Al×nd×ù× úkili Görüümeler
Ekim 2010

Belçika últica ve Göçten Sorumlu Bakan× Melchior Wathelet

S×rbistan

Bavyera Eyaleti (Almanya) Devlet Sekreteri Emilia Müller

S×rbistan

Belçika últica ve Göçten Sorumlu Bakan× Melchior Wathelet

Makedonya

Belçika Baübakan× Yves Leterme

Kosova

Belçika Baübakan× Yves Leterme

Makedonya

Almaya úçiüleri Bakanl×ù× Müsteüar× Ole Schröder

S×rbistan

S×rbistan úçiüleri Bakan× Ivica Daçiç

Lüksemburg

Lüksemburg D×üiüleri Bakan× Jean Asselborn

S×rbistan

Belçika últica ve Göçten Sorumlu Bakan× Melchior Wathelet

S×rbistan

Haziran
2011

úsveç Göç ve últica Politikalar× Bakan× Tobias Billström

S×rbistan

Eylül 2011

S×rbistan D×üiüleri Bakan× Vuk Jeremiç

úsveç

Ekim 2011

Avrupa Komisyonu’nun úçiülerinden Sorumlu Üyesi Cecilia
Malmström

Makedonya

Avrupa Komisyonu’nun úçiülerinden Sorumlu Üyesi Cecilia
Malmström

S×rbistan

S×rbistan D×üiüleri Bakan× Vuk Jeremiç

Lüksemburg

Mart 2011

May×s 2011

Kas×m 2011

52

http://www.eubusiness.com/news-eu/macedonia-germany.8k0
http://www.alsat.com/news/rejected_asylums.0211
54
Chachipe, “Selective Freedom: The Visa liberalisation and restrictions on the right to travel in the Balkans”, Haziran
2012, http://www.romarights.Àles.Worldpress.com/2012/07/chachipe_visa_liberalisation_report_270612.pdf
53
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Söz konusu ikili görüümelerde taraÁar, aù×rl×kl× olarak bu ülkelerden AB üye ülkelerine yap×lan
s×ù×nmac× taleplerinin nas×l kontrol alt×na al×nabileceùini ve say×n×n nas×l azalt×labileceùini ele alm×ülard×r. Tüm görüümelere raùmen Ekim 2012 tarihinde AB, Bat× Balkan ülkelinden gelen büyük bir iltica dalgas× ile karü× karü×ya kalm×üt×r. Avrupa bas×n×n×n “Bat× Balkanlardan gelen ilticalar zirve yapt×” (Europe hit by scores of Western Balkan asylum seekers) baül×ù× ile servis ettiùi haberlerde, AB’nin
vize duvar×n× kald×rmas×n×n ard×ndan S×rbistan, Makedonya ve Karadaù’dan AB üye ülkelerine yap×lan iltica baüvurular×n×n tavan yapt×ù× ifade edilmiü55. Örneùin úsveç’e 2009 y×l×nda 400 civar× S×rbistan vatandaü× iltica baüvurusu yaparken, 2010 y×l×nda bu say×n×n 44.000’in üzerinde olduùu belirtilmekte, hatta úsveç’in Ulusal Göç Kurulu’nun (Migrationsverket) gelen mültecileri bar×nd×rmak için
kamplar kiralad×ù× ifade edilmektedir56.
AB Üye Devletlerinde artan rahats×zl×k, Avrupa Komisyonu’nun duruma müdahale etmesine neden olmuütur. Avrupa Komisyonu’nun úçiülerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ve Komisyonun Geniülemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Ekim 2010 tarihinde S×rbistan ve Makedonya Hükümetlerine yazd×klar× mektuplarda her iki ülkeyi de ciddi üekilde uyarm×üt×r. Komisyon üyeleri, Makedonya ve S×rbistan’dan yap×lan iltica baüvurular×nda azalma olmamas× halinde her iki ülke için vize
serbestliùinin ask×ya al×nabileceùini dahi ifade etmiülerdir57. Aral×k 2009’da AB topraklar×nda vizesiz bir üekilde dolaümaya baülayan iki Bat× Balkan ülkesinin vatandaülar× için, daha bir y×l bile geride
kalmadan muaÀyetin kald×r×labileceùi tehdidi oldukça düüündürücüdür.
Vize serbestliùini diùer üç Bat× Balkan ülkesinden bir y×l sonra alan Arnavutluk ve Bosna Hersek’e
iliükin AB Konseyi toplant×s×nda, diùer üç ülke ili ilgili yaüanan durum da ele al×nm×üt×r. 8 Kas×m
2010 tarihinde toplanan AB Adalet ve úçiüleri Konseyi’nde baü×n× Fransa, Hollanda ve Almanya’n×n
çektiùi bir grup AB üye ülkesi, kalan iki ülkeye vize serbestliùinin verilmesi karar×n×, üçüncü ülkeler
ile olan vize düzenlemeleri içerisine eklenecek bir “Koruma Maddesi” koüulu ile kabul edeceklerini aç×kça beyan etmiülerdir. Yasal düzenleme içerisinde yer alacak söz konusu koruma cümlesi, yasa
d×ü× göç ak×mlar×n×n engellenmesini veya fazla say×da iltica baüvurular×n×n olmas× halinde, yürürlükte olan vize serbestliùini ask×ya almay× öngörmektedir. Bir anlamda AB, vize serbestliùi daha birinci
y×l×n× doldurmadan beü Bat× Balkan ülkesinden gelebilecek ilticalara karü×, bir “emniyet supab×” oluüturmay× istemiütir. Arnavutluk ve Bosna Hersek’e iliükin vize muaÀyetinin karara baùland×ù× 8 Kas×m 2010 tarihli AB Adalet ve úçiüleri Konseyi’nde, izleme mekanizmas× da kendine yer bulmuütur.

55
Euractiv, “Europe hit by scores of Western Balkan asylum seekers”, Kas×m 2010, http://www.euroactiv.com/enlargement/europe-hit-scores-western-balkan-asylum-seekers-news-498992
56
úsveç Büyükelçiliùi, Mart 2010
57
Chachipe, “Selective Freedom: The Visa liberalisation and restrictions on the right to travel in the Balkans”, Haziran
2012, http://www.romarights.Àles.Worldpress.com/2012/07/chachipe_visa_liberalisation_report_270612.pdf
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SORU 45: úzleme mekanizmas× nedir?
Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaülar×na Schengen Alan×’nda vize muaÀyeti saùland×ù× 8 Kas×m 2010 tarihli karar×nda AB Konseyi, asl×nda vize muaÀyeti saùlad×ù× tüm Bat× Balkan ülkeleri için
de geçerli olan yepyeni bir karara daha imza atm×üt×r: úzleme mekanizmas×. Avrupa Komisyonu, AB
Konsey toplant×s×nda tüm Bat× Balkan ülkelerinde vize serbestliùi sürecinin yak×ndan takip edileceùi
bir izleme mekanizmas×n×n (monitoring mechanism) oluüturulmas×n× önermiütir. Bu öneride hiç üüphesiz, vize muaÀyetini diùer 3 Bat× Balkan ülkesinden bir y×l geç almaya hak kazanan Arnavutluk ve
Bosna Hersek’in yasa d×ü× göç konusundaki potansiyeli ve geri kabul anlaümas× çerçevesindeki performans× etkili olmuütur.
D×ü S×n×rlardan Geçiüte Vatandaülar×n×n Vize Hamili Olmas× Gereken Üçüncü Ülkeler ile Vatandaülar× Vizeden Muaf Tutulan Üçüncü Ülkelerin Listelenmesi Hakk×ndaki 15 Mart 2001
Tarih ve (EC) 539/2001 Say×l× Konsey Tüzüùünü Tadil Eden 2010/0137 (COD) Say×l× Konsey
Tüzüùüne úliükin Komisyon Aç×klamas×
8 Kas×m 2010, Brüksel
“Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi, Komisyon’un önerisi ile biyometrik pasaport sahibi
Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaülar×na vizelerin kald×r×lmas×na karar vermiütir.
Bu baùlamda Komisyon, Bat× Balkan ülkelerinin vize serbestliùi yol haritalar×nda öngörülen
kriterlerin etkin bir üekilde uygulanmas×na yönelik tedbirlerin devaml× olarak karü×lanmas×na iliükin atfettiùi önemi vurgular.
Bu çerçevede Komisyon, iç s×n×rlar×n yönetimi, belge güvenliùi, organize suç ve yolsuzluklarla mücadele, geri kabul anlaümalar×n×n etkin uygulanmas× ile AB ve ilgili ülkeler aras×ndaki göç
ak×nlar×n×n yönetimi kapsam×nda çabalar×n×, oluüturulacak bir izleme mekanizmas× kapsam×nda
yoùunlaüt×rmak ister.
Söz konusu izleme mekanizmas×, Komisyonun bu ülkelerdeki reform sürecinin iyileütirilmesini
izleyeceùi y×ll×k raporlar×n bir bölümünü oluüturur.”
http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_Commission_Statement_on_a_Monitoring_Mechanism_8_November_2010.pdf

Baü×n× Fransa, Hollanda, Danimarka, Almanya ve Slovakya’n×n çektiùi kimi AB üye ülkelerinin,
Arnavutluk ve Bosna Hersek’e vize muaÀyeti karar×n×n verildiùi AB Konsey toplant×s×na gelirken
bile, bu ülkelere yönelik tereddütler taü×d×ù× bilinmektedir. Her iki ülkenin de yasa d×ü× göç için birer
kaynak ve transit ülke olarak görülmesi, söz konusu tereddütlerin artmas×na neden olmuü ancak Konsey toplant×s×nda tüm ülkeler ikna edilmiütir. Avrupa Komisyonu, baüta bu ülkeler olmak üzere diùer
tüm Üye Devletleri rahatlatmak amac×yla, tüm Bat× Balkan ülkelerinde vize serbestliùi sürecinin ve
gerçekleütirilmesi gereken reformlar×n yak×ndan takip edileceùi bir izleme mekanizmas×n×n oluüturulmas×n× önermiü, AB Konseyi de bu öneriyi kabul etmiütir. úzleme mekanizmas× çerçevesinde Avrupa
Komisyonu, vize muaÀyeti saùlanan ülkelerin hükümetleri ve ilgili birimleri ile vize serbestliùi sürecini yak×ndan izleyecektir. Ayr×ca Komisyon, yay×mlayacaù× y×ll×k raporlar ile sürecin gidiüat× konusunda tüm Üye Devletlere say×sal veri saùlamay× taahhüt etmiütir. úzleme mekanizmas× çerçevesinde
Komisyon ayr×ca, s×ù×nmac× taleplerinin h×zla artt×ù× dönemlerde, ilgili tüm taraÁar×n (Avrupa Komisyonu, Üye Devlet Hükümetleri ve Bat× Balkan ülkeleri hükümetlerinden oluüan) kat×lacaù× bir acil dan×üma düzenlemesi tasarlayacak, böylelikle Bat× Balkan ülkelerinden gelen s×ù×nma taleplerinde ciddi art×ü×n olduùu hallerde AB, gerekli önlemleri almak için düùmeye rahatl×kla basabilecektir. úzleme
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mekanizmas×, baüka bir deyiüle bir “emniyet sübab×” olarak tasarlanm×üt×r. Bu çerçevede Avrupa Komisyonu gerek duyarsa, Bat× Balkan ülkeleri için vizesiz seyahat hakk×n× ask×ya alma önerisinde bulunma hakk×na bile sahip olmuütur.
AB Adalet ve úçiüleri Konseyi Sonuç Bildirgesi
8-9 Kas×m 2010, Brüksel
ARNAVUTLUK VE BOSNA HERSEK úÇúN VúZE SERBESTLúøú
“Komisyon, Konsey toplant×s×nda, Bat× Balkan ülkelerinde vize serbestliùi sürecinin takibine
iliükin bir izleme mekanizmas× kurulmas× önerisinde bulunmuütur. Söz konusu izleme mekanizmas×, bu ülkelerin takip etmeye devam etmesi gereken reformlara iliükindir. Ayr×ca bu mekanizma, söz
konusu ülkelerden kaynaklanabilecek s×ù×nmac× talebi art×ülar×nda, AB ve Üye Devletlerinin, ilgili devletin birimleri ile iü birliùi halinde, oluüan duruma en iyi üekilde yan×t verebilmesine imkân
tan×yan acil dan×üma düzenlemesini de içermektedir. Bu kapsamda Komisyon, gerekli görmesi halinde vize muaÀyetini ask×ya alabilir. Ayr×ca Komisyon, Konsey’i ve Avrupa Parlamentosu’nu, haz×rlayacaù× raporlar ile düzenli olarak bilgilendirecektir.
1 Ocak 2008 tarihinde, vize serbestliùi yolunda ilk somut ad×m olan Vize Kolaylaüt×rma Anlaümalar×, beü Bat× Balkan ülkesinin vatandaülar× için (Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadaù ve S×rbistan) yürürlüùe girmiütir. Tüm ülkeler için 2008 y×l×nda vize serbestliùi diyaloùu
baülat×lm×ü ve vize serbestliùi yol haritalar× yay×mlanm×üt×r. Bu ülke vatandaülar× için Schengen
Alan×’nda geçerli olmak üzere vize serbestliùi karar×n×n verilmesi, bu ülkelerin hukuk devleti ilkelerini güçlendirmesi, organize suç, yolsuzluk, yasa d×ü× göçle mücadele, s×n×r kontrollerinde idari
kapasitenin ve belge güvenliùinin geliütirilmesi gibi birçok alanda önemli reformlarda kaydettikleri ilerleme sonras×nda mümkün olmuütur.”
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/117609.pdf
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Soru 46: AB neden bir izleme mekanizmas×na ihtiyaç duymuütur?
Beü Bat× Balkan ülkesinin vatandaülar× için vize serbestliùi karar×, bir y×l arayla ve iki ayr× tüzük
deùiüikliùi ile gerçekleümiütir. 19 Aral×k 2009 tarihinden itibaren Makedonya, Karadaù ve S×rbistan
vatandaülar×n×n AB s×n×rlar×na vizesiz bir üekilde girmeye baülamas× ile birlikte, baüta Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve úsveç olmak üzere birçok AB üye ülkesi, bu üç ülkeden gelen fazla say×da
iltica baüvurusu ile karü× karü×ya kalm×üt×r. Üye Devletler durumu Avrupa Komisyonu’na bildirmiü,
Komisyon’un ilgili üyeleri söz konusu ülkelerin hükümetlerine mektup göndererek, gerekirse vize
muaÀyetinin ask×ya al×nabileceùi tehdidinde bile bulunmuülard×r.
Arnavutluk ve Bosna Hersek’in vize serbestliùi yol haritas×nda öngörülen kriterleri yerine getirdiùinin, Avrupa Komisyonu taraf×ndan duyurulmas×n×n ard×ndan toplanan AB Adalet ve úçiüleri Konseyi ise geçen bir y×ll×k deneyimi de göz önüne alarak, böyle bir mekanizman×n oluüturulmas× önerisini
memnuniyetle kabul etmiütir. Baüka bir deyiüle AB, vize serbestliùi karar×n×n mürekkebi bile kurumadan, artan iltica baüvurular×ndan tedirginlik duymuü, tüm Bat× Balkan ülkelerine karü× bir nevi “emniyet sübab×n×” devreye sokmak istemiütir. Deyim yerindeyse AB, “aba alt×ndan sopa göstermek” suretiyle, sürece halen hâkim olduùunu göstermiütir.
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Soru 47: úzleme mekanizmas× oluüturulmas× sonras×nda, süreçte hangi ad×mlar at×lm×üt×r?
19 Aral×k 2009 tarihinde S×rbistan, Karadaù ve Makedonya; 15 Aral×k 2010 tarihinde ise Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaülar×na vize serbestliùi verilmesinin ard×ndan Avrupa Komisyonu, vize
serbestliùi sonras× sürecini (post-visa liberalization) yak×ndan takip etmiütir. 8 Kas×m 2010 tarihli AB
Konseyi’nde karara baùlanan izleme mekanizmas× dâhilinde Avrupa Komisyonu, düzenli raporlar ile
beü Bat× Balkan ülkesinin vize serbestliùi yol haritas×nda öngörülen kriterleri etkin bir üekilde uygulay×p uygulamad×ù×n× deùerlendirmiütir.
Bu çerçevede Komisyon;
- 30 May×s 2011 tarihinde, úlk Vize Serbestliùi Sonras× Takip Raporu’nu;
- 9 Aral×k 2011 tarihinde, úkinci Vize Serbestliùi Sonras× Takip Raporu’nu;
- 28 Aùustos 2012 tarihinde, Üçüncü Vize Serbestliùi Sonras× Takip Raporu’nu yay×mlam×üt×r.
Vize Serbestliùi Sonras× Takip Raporlar×
Birinci Vize Serbestliùi Sonras× Takip Raporu:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st10/st10997.en11.pdf
úkinci Vize Serbestliùi Sonras× Takip Raporu:
http:// register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18399.en11.pdf
Üçüncü Vize Serbestliùi Sonras× Takip Raporu:
http://euro-lex.europa.eu/LexUniServ/LexUniServ.do?uri=.com:2012:0472:FIN:EN:PDF
8 Kas×m 2010 tarihli AB Konseyi karar× sonras×nda Komisyon, bir yönlendirme komitesi (steering
committee) oluüturmuütur. Avrupa Komisyonu baükanl×ù×nda ilk toplant×s×n× 12 Ocak 2011’de gerçekleütiren komite, Komisyon’un ilgili birimlerinin temsilcilerinin yan× s×ra FRONTEX, EUROPOL,
mevcut ve gelecek AB Dönem Baükanl×klar× temsilcileri ile PCC SEE (Police Cooperation Convention for South-East Europe / Güneydoùu Avrupa Polis úü Birliùi Sözleümesi) Sekretaryas× temsilcilerinden oluümaktad×r. úcra Komitesi, Ocak 2011 tarihli toplant×s×nda, izleme mekanizmas×n×n kapsam
ve yap×s×n× üu üekilde belirlemiütir58:
Kapsam 1: Komisyon, Balkan ülkelerinde bulunan delegasyonlar× arac×l×ù×yla, bu ülkelerin
vize serbestliùine iliükin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini takip edecektir.
Kapsam 2: úzleme mekanizmas×, bölgede herhangi bir kiüinin ikaz× sonras×nda bir uyar× ve engel mekanizmas× görevini görür.
Avrupa Komisyonu, izleme mekanizmas× kapsam×nda yeni bir tak×m operasyonel araçlar geliütirmiütir. Bu çerçevede Komisyon, AB Üye Ülkelerinin D×ü S×n×rlar×n×n Yönetimi için Operasyonel úü
Birliùi Ajans×’n× (FRONTEX), söz konusu ülkelerden gelecek bilgilerin toplanmas×, analiz edilmesi
ve gerekli hallerde uyar×da bulunulmas× için temel aktör olarak tayin etmiütir. Baüka bir deyiüle Komisyon vize serbestliùi sonras× süreçte, izleme ve takip iüinden FRONTEX’i bir numaral× gözlemci olarak atam×üt×r. FRONTEX izleme mekanizmas× kapsam×nda “özel haz×rlanm×ü risk analizi” (tailored risk analysis) ad× verilen raporlar× haz×rlamakla ve Avrupa Komisyonu’na iletmekle görevlendirilmiütir.

58

Birinci Vize Serbestliùi Sonras× Takip Raporu, http://www.register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st10/st10997.en11.
pdf, Sayfa 1-2
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FRONTEX ayr×ca, izleme mekanizmas× dâhilinde “operasyonel görev gücü” (operational task
force) ad× verilen birimler oluüturmuütur. Söz konusu birimler, Avrupa Komisyonu, Üye Devlet ve
EUROPOL temsilcileri ile kaynak, transit ve hedef ülke temsilcilerinden oluüan uzman ekiplerdir. Bu
ekipler, Risk Analiz Birimi (Risk Analysis Unit) ad× verilen ve FRONTEX içerisinde kurulan özel bir
birime baùl× çal×ümakta, birim her dört haftada bir Avrupa Komisyonu, AB Konseyi ve Üye Devletlere durum hakk×nda bilgilendirme raporu göndermektedir. úcra Komitesi ayr×ca, gerekli gördüùü hallerde, Bat× Balkan ülkelerine k×sa süreli ziyaretlerde bulunmuütur (örneùin 26-29 Nisan 2011 tarihinde S×rbistan’a, 3-6 May×s 2011 tarihinde Makedonya’ya bu ziyaretler yap×lm×üt×r).
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Soru 48: Birinci Vize Serbestliùi Sonras× Takip Raporu neleri içerir?
30 May×s 2011 tarihinde yay×nlanan ilk rapor59;
- Beü Bat× Balkan ülkesinden Avrupa Komisyonu’na iletilen detayl× raporlar,
- ústikrar ve úü Birliùi Anlaümas× Komitelerinin toplant×lar× esnas×ndaki bilgi paylaü×m×,
- Nisan 2011’de S×rbistan’a ve May×s 2011’de Makedonya’ya yap×lan uzman heyet ziyaretleri
sonras×nda haz×rlanan detayl× raporlar ile oluüturulmuütur.
Raporda, 4 ayr× blokta beü Bat× Balkan ülkesi için öngörülen kriterlerde al×nan mesafe deùerlendirilmiütir.
Komisyon ilk takip raporunun “Sonuç” bölümünde üu genel deùerlendirmelerde bulunmuütur60:
- úzleme mekanizmas×n×n alt× ay daha iületilmesi ve 2011 y×l× sonunda, geçen alt× aya yönelik
benzer bir deùerlendirmenin yap×lmas× uygun bulunmuütur.
- 2011’in ilk yar×s×nda vize serbestliùinden faydalanan Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar×, bona
Àde (iyi niyet çerçevesinde ziyaret yapan) ziyaretçilerdir. Bu vize serbestliùi diyaloùunda öngörülen bir geliümedir.
- Balkan ülkeleri gerekli reformlar×n uygulanmas×na devam etmiütir. Ancak devaml× (continuous) ve baz× hallerde güçlendirilmiü çabaya (reinforced efforts) ihtiyaç duyulmaktad×r.
- Bat× Balkan ülkeleri, AB’ye yap×lan yüksek say×daki as×ls×z iltica baüvurusunun, ülkedeki
az×nl×k gruplar× taraf×ndan yap×ld×ù×n× belirtmekte, özellikle de Roman kökenli vatandaülar×n
bu baüvurular× yapt×klar×n× ifade etmektedir.
- Söz konusu ülkeler ile yürürlükte olan geri kabul anlaümalar× olumlu sonuç vermiütir.
- Komisyon yukar×da s×ralanan genel deùerlendirmelerden hareketle, takip mekanizmas×na iliükin üu ad×mlar×n at×lmas×n× istemiütir61:
- Baz× Üye Devletlerin karü×laüt×ù× sorunlar×n giderilmesi için devaml× ve güçlendirilmiü iü birliùinin, Bat× Balkan ülkeleri ile ilerletilmesi gereklidir.
- Avrupa Komisyonu delegasyonlar× ve Bat× Balkan ülkelerinin ortak giriüimleriyle, söz konusu ülkelerdeki bilgilendirme kampanyalar× devam ettirilmelidir.
- Bat× Balkan ülkelerinde baüta Roman kökenliler olmak üzere, az×nl×klar ile ilgili desteklerin
art×r×lmas× gereklidir.
- Kaynak ülkelerin ve transit ülkelerin, s×n×rlarda kontrollerin art×r×lmas× hususunda teüvik edilmesi gereklidir. Bu çerçevede FRONTEX, bilgi paylaü×m× yoluyla ilgili tüm taraÁar× bu konuda bilgilendirmelidir.
- Giriü Yasaklar×: Avrupa Komisyonu, ilgili Üye Devletler ve ilgili kaynak ülkeleri, mevcut
yasa d×ü× güç sorununa kal×c× çözüm bulmak için iü birliùi yapmaya devam etmektedir. Üye
Devletler, 2008/115/EC say×l× Konsey Tüzüùü kapsam×nda, sorunlar×n devam etmesi veya
herhangi bir kiüinin AB göç kurallar×n× ciddi üekilde bozmas× halinde, giriü yasaklar×n× uygulamaya koyma hakk×na sahip olacakt×r.

59

Sayfa 3
Sayfa 16-18
61
Sayfa 17-18
60
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Soru 49: úlk takip raporunun ard×ndan neler yaüanm×üt×r?
Avrupa Komisyonu’nun May×s 2011 tarihinde yay×mlad×ù× ilk takip raporu, vize serbestliùinin
baülad×ù× beü Bat× Balkan ülkesi için hem olumlu hem de olumsuz deùerlendirmeler içermektedir.
Komisyon özellikle iki konuda (Schengen müktesebat× ile uyum içerisinde s×n×r kontrollerinin yap×lmas× ve hedef odakl× bilgilendirme kampanyalar×n×n yürütülmesi), Bat× Balkan ülkelerini uyarm×üt×r.
Avrupa Komisyonu, 10 Haziran 2011 tarihinde ilk takip raporunun sonuçlar×n× Lüksemburg’da
toplanan AB Adalet ve Kiüiler Konseyi’nde Üye Devletler ile paylaüm×üt×r62. Kimi Üye Devletler, artan say×daki as×ls×z iltica baüvurular×ndan duyduklar× tedirginliùi toplant×da dile getirmiü ve vize tüzüùüne “Koruma Maddesi”nin koyulmas×n× önermiülerdir63. Hatta Belçika’n×n últica ve Göçten Sorumlu Bakan× Melchior Wathelet, “(…) yeniden vizelerin uygulanmas×n×n taü×d×ù× riski biliyoruz (…) bir
takip mekanizmas×n×n oluüturulmas×n× talep ettik; 2009 y×l×nda istenilen kriterlere uyum söz konusuydu ancak bugün özellikle Makedonya için bu uyum söz konusu deùil” demiütir64.
Bunun üzerine Avrupa Komisyonu’nun úçiülerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, beü ülkenin úçiüleri Bakanlar×na gönderdiùi mektupta, kimi Üye Devletlere, bu ülkelerden yap×lan iltica baüvurular× say×s×ndaki gözle görülür art×ü×n, Üye Devletlerin göç ak×nlar×n×n kontrolü konusundaki kayg×lar×n× art×rd×ù×n× ifade etmiütir. Balkan ülkelerinden durumun çözümüne yönelik ilave tedbirler isteyen Komisyon üyesi, bu olumsuz geliümelerin “vize serbestliùi sürecini tehlikeye atabileceùini” vurgulam×üt×r65.
Makedonya’n×n Ohrid kentinde, 3-4 Ekim 2011 tarihlerinde düzenlenen AB-Bat× Balkanlar
úçiüleri Bakanlar× Forumu’nda da konu etraÁ× bir üekilde ele al×nm×üt×r. Toplant×ya kat×lan Avrupa
Komisyonu’nun úçiülerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, bir soru üzerine toplant×y×, “(…)
Balkan ülkelerinden, özellikle as×ls×z iltica baüvurular×ndaki art×üa karü× kesin ad×mlar at×lmas× konusunun iletilmesi aç×s×ndan bir üans” olarak gördüùünü ifade etmiütir66.
Ertesi gün ayn× konu, Bat× Balkan ülkelerinin üst düzey temsilcileri, AB üye ülke temsilcileri, Avrupa Komisyonu, FRONTEX ve EUROPOL temsilcilerinin kat×l×m×yla Brüksel’de düzenlenen toplant×da da ele al×nm×ü; Bat× Balkan ülkeleri temsilcilerinden “öngörülen ve uygulamada olan tedbirlerin
gözden geçirilmesi” talep edilmiütir67.
úlk takip raporunun ard×ndan ortaya ç×kan iltica baüvurusu say×s×ndaki art×ü, Avrupa Komisyonu’nun
bu ülkelere yönelik yay×mlad×ù× ilerleme raporlar×na da konu olmuütur. Komisyon, ilerleme raporlar× ile birlikte yay×mlad×ù× 2011-2012 Geniüleme Stratejisi Belgesi’nde, üu ifadeyi kullanmaktad×r:
“(…) vizelerin kald×r×lmas×n×n ard×ndan baz× Üye Devletler, Balkan ülkelerinden yap×lan yüksek
say×da iltica baüvurusu ile karü× karü×ya kalm×üt×r (…) bu baüvurular×n vize rejimini suiistimal etmeye yönelik olduùu görüüü hâkimdir. Avrupa Komisyonu, ilgili devletlerin hükümetlerini, vize rejiminin
doùru üekilde iülemesi yönünde sarf etmeye davet eder.”68

62
AB Adalet ve úçiüleri Konseyi Bas×n Bülteni, 10 Haziran 2011, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/en/jha/122516/pdf
63
Sayfa 16
64
DPA, “Serbia, Macedonia’s EU Visa freedom under threat”, 10 Haziran 2011
65
Avrupa Komisyonu’nun úçiülerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström’ün 20 Eylül 2011 tarihli mektubu, http://
www.statewatch.org/news/2011/nov/eu-ngos-letter-commissioner-malmstrom-visa-wb.pdf
66
úkinci Vize Serbestliùi Sonras× Takip Raporu, http:// register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18399.en11.pdf,
Sayfa 3
67
Sayfa 3-4
68
Avrupa Komisyonu, 2011-2012 Geniüleme Stratejisi Belgesi, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/strategy_paper_2011_en.pdf, Sayfa 21
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Soru 50: úzleme mekanizmas× kapsam×ndaki “Koruma Maddesi” nas×l oluüturulmuütur ve nas×l
karara baùlanm×üt×r?
Avrupa Komisyonu, 24 May×s 2011 tarihinde (yani son iki Bat× Balkan ülkesine vize serbestliùi
verilmesinden sadece 6 ay sonra), 539/2001 say×l× Konsey Tüzüùü’ne yönelik bir deùiüiklik önergesi haz×rlam×üt×r. Söz konusu öneri ile 1. Madde’ye “ Madde 1a – Korunma Maddesi” ad× alt×nda yeni
bir alt madde eklenmesi talep edilmiütir. Böylelikle izleme mekanizmas× içerisine, birinci takip raporu sonras×nda kimi AB ülkelerinde artan endiüeleri giderici bir unsur eklenmiütir.

539/2001 Say×l× Konsey Tüzüùüne úliükin Avrupa Komisyonu Önerisi
24 May×s 2011, Brüksel
“Madde 1a – Koruma Maddesi”
1 (…) bir veya birkaç Üye Devletin karü×laüabileceùi acil durum, aüaù×da belirtilenlerden herhangi birinin gerçekleümesi halinde oluüur:
(a) Son alt× ayl×k dönemde, bir önceki alt× ay ile karü×laüt×r×ld×ù×nda Üye Devlet
topraklar×nda yasa d×ü× bir üekilde ikamet eden ve Ek – 2’de yer alan üçüncü ülke
vatandaülar×n×n say×s×nda en az yüzde 50’lik bir art×ü olmas×;
(b) Son alt× ayl×k dönemde, bir önceki alt× ay ile karü×laüt×r×ld×ù×nda Ek – 2’de yer
alan üçüncü ülke vatandaülar× taraf×ndan yap×lan iltica baüvuru say×s×nda en az
yüzde 50’lik bir art×ü olmas×;
(c) Son alt× ayl×k dönemde, bir önceki alt× ay ile karü×laüt×r×ld×ù×nda, EK – 2’de yer
alan üçüncü ülkelere yönelik, reddedilen geri kabul baüvurular× say×s×nda en az
yüzde 50’lik bir art×ü olmas×;
2) Bir Üye Devlet yukar×da s×ralanan hallerden en az birinin gerçekleümesi durumunda,
Komisyon’u uyar×r. Söz konusu uyar×, ilgili veri ve istatistikler ile söz konusu Üye Devletin durumu düzeltmeye dönük alacaù× tedbirleri içeren ayr×nt×l× bir aç×klama ile yap×lmak
zorundad×r.
http://euro_lex.europe/lexUriServ.do?uri=COM:2011:0290:FIN:EN:PDF

Komisyon’un May×s 2011 tarihli önerisi, 13 Aral×k 2011 tarihinde AB Konseyi’nde ele al×nm×ü ve
Konsey, tüm Üye Devletlerin onay× ile genel bir yaklaü×m olarak “Koruma Maddesi”nin Tüzüùün birinci maddesine ilave edilmesine karar vermiütir69. “Koruma Maddesi” ile Konseyin, AB üye ülkelerinin elini daha kuvvetlendirdiùi aç×kt×r. Söz konusu madde kapsam×nda ayr×ca, iltica baüvurular×nda
yaüanmas× muhtemel en ufak hareketlilik bile Üye Devletlere, Avrupa Komisyonu’nu göreve çaù×rma
ve duruma müdahale etme hakk× tan×maktad×r.

69
AB Adalet ve úçiüleri Konseyi Bas×n Bülteni, 13 Aral×k 2011, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/en/jha/126932.pdf, Sayfa 10
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Soru 51: Bat× Balkan ülkeleri bu yeni tedbire nas×l tepki vermiütir?
Vize serbestliùinin hemen arkas×ndan, Üye Devletlerde artan endiüeyi gidermek amac×yla izleme
mekanizmas×na yerleütirilen madde, hiç üüphesiz AB Üye Devletlerini memnun ederken, Bat× Balkan
ülkelerini düüündürmüütür. Söz konusu madde ile vize serbestliùini ask×ya alabilme olas×l×ù× AB üye
ülkelerinin elini güçlendirsrken, Bat× Balkan ülkeleri, sürecin tamamlanmas×n×n ard×ndan bile vizelerin ask×ya al×nmas× tehdidi ile karü× karü×ya kalm×üt×r.
Bu çerçevede, ikinci takip raporunun yay×mlanmas×na kadar geçen sürede, Bat× Balkan ülkeleri ilk
raporda getirilen eleütirileri karü×lamaya dönük ad×mlar atm×ülard×r. Bu çerçevede70:
- S×n×r kontrolleri güçlendirilmiü,
- Vatandaülar ülke topraklar×n× terk etme konusunda detayl× üekilde bilgilendirilmiü,
- AB ile imzalanan geri kabul anlaümalar×n×n daha etkin uygulanmas×na çal×ü×lm×ü,
- Komüu ülkeler ve diùer ülkeler ile yeni geri kabul anlaümalar× imzalanm×üt×r.
Ayr×ca;
- Karadaù; geri kabul çerçevesinde iade edilen kiüilerin yeniden entegrasyonuna iliükin yeni bir
strateji belirlemiü,
- S×rbistan ve Makedonya; s×n×r kontrollerini güçlendirmeye yönelik yeni hukuki düzenlemeleri kabul etmiü (ki söz konusu yasalar özellikle ülkelerdeki Roman kökenli vatandaülar×n as×ls×z iltica baüvurular×n×n, sürecin en baü×nda tespitine yönelik maddeler içermektedir),
- Yine S×rbistan ve Makedonya; seyahat belgelerine iliükin mevcut yasalar×n× yenilemiü (özellikle tur üirket ve operatörlerini, AB’ye iltica baüvurusu amac×yla gitmek isteyen müüterileri
kabul etmesi durumunda cezaland×rmay× öngören yasa deùiüikliklerini yap×lm×üt×r),
- Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya ve S×rbistan; as×ls×z iltica baüvurusu yapan vatandaülar×n× cezaland×r×lacaù×n× aç×klam×üt×r.
Görüldüùü üzere Bat× Balkan ülkeleri, vize serbestliùi sonras× dönemde daha farkl× bir AB tutumuyla karü×laüm×ülard×r. AB’nin ortaya koyduùu yeni üartlara uyum saùlayabilmek için yeni yasal düzenlemeler yapmak zorunda kalm×ülard×r.

70
Chachipe Foundation, “Selective Freedom: The Visa liberalisation and restrictions on the right to travel in the
Balkans”, Haziran 2012, http://www.romarights.Àles.Worldpress.com/2012/07/chachipe_visa_liberalisation_report_270612.pdf, Sayfa 24-56
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Soru 52: Avrupa Komisyonu’nun ikinci takip raporu neleri içermektedir?
9 Aral×k 2011 tarihinde Avrupa Komisyonu taraf×ndan yay×mlanan ikinci takip raporu, birinci takip raporunda deùerlendirilen ve getirilen eleütiriler çerçevesinde, Bat× Balkan ülkeleri taraf×ndan gerçekleütirilen yeni düzenlemeler sonras×ndaki durumu ortaya koymaktad×r.
úkinci raporun yaz×lmas× öncesinde Komisyon, tüm beü Bat× Balkan ülkesine deùerlendirme misyonlar× (assessment missions) göndermiütir71. Ayr×ca Komisyon 23-27 May×s 2011’de Arnavutluk’a,
6-10 Haziran 2011’de Karadaù’a, 10-14 Ekim 2011 tarihlerinde ise Bosna Hersek’e ilave ek misyonlar düzenlemiütir. Ayn× dönemde FRONTEX, Haziran 2011 tarihine kadar beü ilave uyar× raporu (alert
reports) yay×mlam×üt×r.
Bu çerçevede ikinci takip raporu72;
- 15 Kas×m 2011 tarihine kadar Bat× Balkan ülkeleri taraf×ndan Komisyon’a iletilen raporlar,
- ústikrar ve úü Birliùi Anlaümas× Komiteleri ve diùer diyalog mekanizmalar× esnas×ndaki bilgi
paylaü×mlar×,
- May×s, Haziran ve Ekim 2011 tarihlerinde düzenlenen üç deùerlendirme misyonu sonras×nda
haz×rlanan detayl× raporlar ile oluüturulmuütur.
úkinci takip raporunda Komisyon, genel olarak üu deùerlendirmelerde bulunmaktad×r73:
- 2011 y×l×nda, 2010 y×l×nda olduùu gibi mevsimlik göç dalgalar× (seasonal waves) yaüanm×üt×r.
Haziran-Temmuz 2011 aras×ndaki gözle görülür düüüüü, Eylül-Ekim 2011’de h×zl× art×ü takip
etmiütir.
- 2011’in ikinci yar×s×ndan itibaren bölgeden gelen iltica baüvurular×nda düüüü gözlemlenmektedir. Özellikle S×rbistan ve Makedonya’dan yap×lan iltica baüvurular×nda gözle görülür bir
düüüü vard×r.
- Buna raùmen ayn× dönemde Arnavutluk ve Bosna Hersek’ten yap×lan iltica baüvurular×ndaki
h×zl× art×ü endiüe vericidir.
- últica baüvurular×n×n temel sebebi olarak saùl×k hizmetlerinin eksikliùi, iüsizlik ve eùitim hizmetlerinden faydalanamama gibi nedenler gösterilmektedir.
- Geçen raporlama dönemindeki ile ayn× AB Üye Devletleri, yap×lan baüvurularda hedef ülke
olmaya devam etmektedir.
- Temel endiüe kaynaù× olan as×ls×z iltica baüvurular×, iltica süresi uzunluùu ve izin verilen dolaü×m hakk×n×n aü×m×ndan kaynaklanmaktad×r.
- Roman kökenli vatandaülar, iltica baüvuru sahibi proÀlinin çoùunluùunu oluüturmaya devam
etmektedir.
- últica ve geri dönüülerde, özellikle seyahat belgeleri üzerinde tahribat yapmak suretiyle, yasa
d×ü× yollar× seçen kiüilerin say×s×nda ciddi bir art×ü yaüanm×üt×r. Bu özellikle Arnavutluk vatandaülar× için geçerlidir.
- últica baüvurusu kabul edilen kiüilerin say×s×nda düüüü yaüanm×üt×r. Bunun nedeni baüvurular×n as×ls×z üekilde yap×lma s×kl×ù×ndaki art×üt×r.

71
G Vize Serbestliùi Sonras× Takip Raporu, http:// register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18399.en11.pdf,
Sayfa 3
72
Sayfa 8-9
73
Sayfa 10-12
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Bat× Balkan ülkeleri, özellikle birinci takip raporunun yay×mlanmas×n×n ard×ndan yasal düzenlemeler ile durumu kontrol alt×na almaya çal×üm×ülard×r. Birçok ülke baüta s×n×r denetimleri olmak üzere, geri kabul, geri gönderilenlerin yeniden entegrasyonu, seyahat belgeleri gibi alanlarda, hem yasal hem de uygulama tabanl× çal×ümalar yapm×üt×r.
Avrupa Komisyonu’nun May×s 2011 tarihli önerisi, AB Konseyi’nin Aral×k 2011 tarihli karar×
ile deùiütirilen ve mevcut izleme mekanizmas×na “Koruma Maddesi” ekleyen Tüzük deùiüikliùi, s×ù×nma baüvurusu say×s×ndaki art×ü ve bu alanda yaüanan ihlallerin devam etmesi halinde, Üye Devletler için somut bir seçenek (a concrete option) olarak kalmaya devam edecektir.

Görüldüùü üzere Komisyon, ikinci takip raporu ile de “Koruma Maddesi”ni ön plana ç×kartarak, bu araç ile Bat× Balkan ülkelerini, deyim yerindeyse tehdit etmeye devam etmiütir. “Koruma
Maddesi”ne yap×lan “somut bir seçenek olma” referans×, bunun en düüündürücü göstergesidir.
Komisyon ikinci takip raporunda, ileriki dönem için üu ad×mlar×n at×lmas×n× öngörmüütür74:
-

-

-

-

úzleme mekanizmas×, bir önceki raporda yer verilen kayg×lar giderilmediùi için çal×ümaya devam etmelidir.
Bu çerçevede FRONTEX kapsam×ndaki uyar× mekanizmas× çal×ümaya devam etmeli, Haziran
2012’de mekanizman×n süresinin uzat×lmas×na iliükin bir deùerlendirme haz×rlanmal×d×r.
2011’in ikinci yar×s×nda vize serbestliùinden faydalanan Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar×,
bona Àde (iyi niyet çerçevesinde ziyaretçi) ziyaretçilerdir.
Bat× Balkan ülkeleri gerekli reformlar×n uygulanmas×na devam etmiülerdir. Ancak tam sürdürülebilirliùin saùlanmas× ve reformlarda geriye gidiü yaüanmamas× için (irreversibility of the
reforms) daha fazla çaba sarf edilmesine ihtiyaç duyulmaktad×r.
Söz konusu ülkeler ile yürürlükte olan veya ülkelerin diùer ülkeler ile imzalad×ù× geri kabul
anlaümalar× olumlu sonuçlar vermiütir.
Vize serbestliùinin suiistimal edilmesi coùrafya içerisinde yer deùiütirmekle birlikte, Bat× Balkan ülkelerinden yap×lan iltica baüvuru say×s×, geçen raporlama dönemine göre azalm×üt×r. Ancak bu konu bölgesel bir sorun olmaya devam etmektedir.
Özellikle as×ls×z iltica baüvurular×nda, Roman kökenli vatandaülar çoùunluùu oluüturmaya devam etmektedir. Söz konusu ülkelerin bu vatandaülar× topluma entegre etme konusunda izledikleri politikalar×n yetersiz olduùunun göstergesidir.
Bat× Balkan ülkeleri hükümetleri, sorunlara kal×c× çözüm bulma hedeÀnde çal×ümaya devam
etmektedir. Ancak Roman kökenli vatandaülar×n yapt×ù× as×ls×z iltica baüvurular× göz önüne
al×nd×ù×nda, daha sonuç odakl× çözüm yollar× üzerinde çal×ü×lmas× gerektiùi gerçeùi ortaya ç×kmaktad×r.

Öngörülen bu ad×mlar çerçevesinde Avrupa Komisyonu, Bat× Balkan ülkelerine üu önerilerde bulunmuütur75:
- Baz× Üye Devletlerin karü×laüt×ù× sorunlar×n giderilmesi için devaml× ve güçlendirilmiü iü birliùinin Bat× Balkan ülkeleri ile ilerletilmesi gereklidir. Bu iü birliùi Avrupa Komisyonu, Üye
Devletler ve bölge ülkeleri aras×nda, AB ve ulusal mevzuatlara uygun üekilde gerçekleütirilecektir.
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Son rapor ile birlikte, özellikle arac×lar×n soruüturmas× ve incelemeye al×nmas× (tur acenteleri,
seyahat Àrmalar× gibi) gerekliliùi ortaya ç×km×üt×r. EUROPOL’ün desteùi ile ortak soruüturma
mekanizmalar×n×n oluüturulmas× olas×l×ù× araüt×r×lmal×d×r.
Bat× Balkan ülkelerinde s×n×r ç×k×ü kontrollerinin, AB s×n×rlar×nda ise giriü kontrollerinin güçlendirilmesi gereklidir.
Avrupa Komisyonu ve Üye Devletler, ortak bir üekilde bölge halk×n× bilgilendirmeye devam
etmelidir.
Baüta Roman kökenliler olmak üzere, bölge ülkelerinde yerleüik olarak bulunan az×nl×klara
destek art×r×lmal× ve bu destek kaynak ülke odakl× olmal×d×r.

Soru 53: Avrupa Komisyonu’nun üçüncü takip raporu neleri içermektedir?
Avrupa Komisyonu, vize serbestliùi tan×d×ù× Bat× Balkan ülkelerine yönelik son takip raporunu,
28 Aùustos 2012 tarihinde yay×mlam×üt×r. Bu rapor, Aral×k 2011 tarihinde yay×mlanan ikinci takip raporu sonras×nda yaüanan güncel geliümeleri ortaya koymaktad×r.
Üçüncü takip raporu öncesinde de Komisyon, üç Bat× Balkan ülkesine kamu düzeni deùerlendirme misyonlar× (rule of law assessment missions) göndermiütir76. Söz konusu misyonlar, Mart 2012
tarihinde Karadaù, Nisan 2012 tarihinde Makedonya ve May×s 2012 tarihinde Arnavutluk’a yönelik olarak yap×lm×üt×r. Ayr×ca Komisyon temsilcileri, 1-2 Mart 2012 tarihinde Arnavutluk’un baükenti
Tiran’da toplanan JAINET FORUM’da bir araya gelmiütir. AB Delegasyonlar× aras×nda adalet ve içiüleri alan×nda hedef odakl× tecrübenin güçlendirilmesi için önemli bir istiüare mekanizmas× olan JAINET FORUM’da, taraÁar aras×nda deneyim ve tecrübe paylaü×m× gerçekleütirilmiütir77. Ayn× dönemde FRONTEX, Aral×k 2011 tarihine kadar yedi ilave uyar× raporu (alert reports) yay×mlam×üt×r. Bu
çerçevede üçüncü takip raporu78;
- Balkan ülkeleri taraf×ndan Komisyon’a sunulan detayl× raporlar,
- ústikrar ve úü Birliùi Anlaümas× Komiteleri ve diùer diyalog mekanizmalar× esnas×ndaki bilgi
paylaü×mlar×,
- Mart, Nisan ve May×s 2012 tarihlerinde düzenlenen üç deùerlendirme misyonu sonras×nda haz×rlanan detayl× raporlar ile oluüturulmuütur.
Üçüncü takip raporunda Komisyon, genel olarak üu deùerlendirmelerde bulunmaktad×r79:
- 2011 ve 2012 y×llar×nda da, daha önceki y×llarda olduùu gibi mevsimlik göç dalgalar× yaüanm×üt×r.
- Belçika, Almanya, Lüksemburg ve úsveç, Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar×n×n en fazla iltica
baüvurusunda bulunduklar× ülkeler olmaya devam etmektedir.
- Özellikle 2012 y×l×n×n baü×ndan itibaren úsviçre, yoùun iltica baüvurular×yla karü× karü×ya kalm×üt×r. úsviçre’ye yap×lan baüvurular, özellikle S×rbistan vatandaülar× taraf×ndan yap×lmaktad×r.
- Mevsim temelli iltica baüvurular×nda yeni dinamikler gözlemlenmiütir. Bölgeden yap×lan iltica baüvurular×nda düüüü görülürken, May×s ay×nda h×zl× bir art×ü yaüanm×üt×r. Bunun nedeni,
Arnavutluk’tan yap×lan baüvuru say×s×ndaki düüüüe raùmen, S×rbistan ve Makedonya’dan yap×lan yüksek say×daki baüvuru olarak alg×lanmaktad×r.
- Bölgeden yap×lan iltica baüvurular×ndaki düüüü, tüm ülkeler için ayn× düzeyde gerçekleümemiütir. Örneùin Makedonya ve S×rbistan’dan yap×lan baüvurularda düüüü yaüan×rken, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Karadaù’dan yap×lan baüvurularda art×ü gözlemlenmiütir.
- últica baüvurular×nda temel sebep saùl×k hizmetlerinin eksikliùi, eùitim hizmetlerinden faydalanamama ve iüsizlik olarak gösterilmeye devam etmektedir. Ayr×ca iltica baüvurusunda bulunan Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar×, vize serbestliùi rejimi ile ilgili yanl×ü bilgi sahibi olduklar× için de hatal× baüvurularda bulunmaktad×r.
- As×ls×z iltica baüvurular×, iltica süresinin uzunluùu ve izin verilen dolaü×m hakk×n×n aü×m×ndan
kaynaklanmaktad×r.
- Roman kökenli vatandaülar, iltica baüvuru sahibi proÀlinin yine çoùunluùunu oluüturmaktad×r.
- últica ve geri dönüülerde, özellikle seyahat belgeleri üzerinde tahribat yapmak suretiyle, yasa

oò òVize Serbestliùi Sonras× Takip Raporu, http:// http://euro-lex.europa.eu/LexUniServ/LexUniServ.do?uri=.
com:2012:0472:FIN:EN:PDF, Sayfa 3
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d×ü× yollar× seçen kiüilerin say×s×nda ciddi bir art×ü yaüanm×üt×r. Bu, özellikle Arnavutluk vatandaülar× aras×nda yayg×n olarak görülmektedir.
últica baüvurusu kabul edilen kiüilerin say×s×nda düüüü yaüanm×üt×r. Bunun nedeni, baüvurular×n as×ls×z üekilde yap×lma s×kl×ù×ndaki art×üt×r.
Bat× Balkan ülkeleri, özellikle birinci takip raporunun yay×mlanmas×n×n ard×ndan yasal düzenlemeler ile durumu kontrol alt×na almaya çal×üm×ülard×r. Birçok ülke, baüta s×n×r denetimleri olmak üzere, geri kabul, geri gönderilenlerin yeniden entegrasyonu, seyahat belgeleri gibi
alanlarda, hem yasal hem de uygulama tabanl× çal×ümalar yapm×üt×r.
Özellikle Roman kökenlilerin topluma entegrasyonu alan×nda, bu kiüilerin baüta bar×nma, eùitim, saùl×k ve istihdam hizmetlerine eriüimi konular×nda Avrupa Komisyonu, her bir Balkan
ülkesiyle ortak seminerler düzenlemiütir.
Avrupa Komisyonu’nun May×s 2011 tarihli önerisi; AB Konseyi’nin Aral×k 2011 tarihli karar×
ile deùiütirilen ve mevcut izleme mekanizmas×na “Koruma Maddesi” ekleyen Tüzük deùiüikliùi, s×ù×nma baüvurusu say×s×ndaki art×ü ve bu alanda yaüanan ihlallerin devam etmesi halinde, Üye Devletler için son bir seçenek (last resort) olarak sakl× tutulmaya devam edecektir.

Komisyon, üçüncü takip raporunda, “Koruma Maddesi”ne iliükin referans×n× yumuüatm×üt×r. Bir
önceki raporda “somut bir seçenek” olarak bahsedilen söz konusu mekanizma, son raporda “son bir
seçenek” halini alm×üt×r. Bu deùerlendirmelerin ×ü×ù×nda Komisyon, üçüncü takip raporunda, ileriki
döneme iliükin üu ad×mlar×n at×lmas×n× öngörmüütür80:
- úzleme mekanizmas×, vize serbestliùine iliükin kriterlerde al×nan mesafenin ortaya konulmas×nda etkin bir sistem olmaya devam etmektedir. Bu nedenle mekanizman×n sürdürülmesinde
fayda vard×r.
- Bu çerçevede FRONTEX kapsam×ndaki uyar× mekanizmas×, çal×ümaya devam etmeli, 2013
y×l× baü×nda mekanizman×n süresinin uzat×lmas×na iliükin bir deùerlendirme haz×rlanmal×d×r.
- 2011’in ikinci yar×s×nda vize serbestliùinden faydalanan Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar×
bona Àde (iyi niyet çerçevesinde ziyaretçi) ziyaretçilerdir.
- Bat× Balkan ülkeleri gerekli reformlar×n uygulanmas×na devam etmiülerdir. Ancak tam sürdürülebilirliùin saùlanmas× ve reformlarda geriye gidiü yaüanmamas× için (irreversibility of the
reforms) daha fazla çaba sarf edilmesine ihtiyaç duyulmaktad×r.
- Söz konusu ülkeler ile yürürlükte olan veya bu ülkelerin diùer ülkeler ile imzalad×ù× geri kabul anlaümalar× olumlu sonuçlar vermeye devam etmektedir.
- Vize serbestliùinin suistimal edilmesi, coùrafya içerisinde ve mevsimsel olarak deùiüim göstermiütir. Bat× Balkan ülkelerinden yap×lan iltica baüvuru say×s×, son iki raporlama dönemine
göre azalm×üt×r.
- Özellikle as×ls×z iltica baüvurular×nda, Roman kökenli vatandaülar çoùunluùu oluüturmaya devam etmektedir. Bu, söz konusu ülkelerin bu vatandaülar× topluma entegre etme konusunda izledikleri politikalar×n yetersiz olduùunun göstergesidir.
- Bat× Balkan ülkelerinin hükümetleri, sorunlara kal×c× çözüm bulma hedeÀnde çal×ümaya devam etmelidir. Ancak Roman kökenli vatandaülar taraf×ndan yap×lan as×ls×z iltica baüvurular×
göz önüne al×nd×ù×nda, daha sonuç odakl× çözüm yollar× üzerinde çal×ü×lmas× gerekliliùi ortaya ç×kmaktad×r.
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Öngörülen bu ad×mlar çerçevesinde, Avrupa Komisyonu, Bat× Balkan ülkelerine üu önerilerde bulunmaktad×r 81:
- Baz× Üye Devletlerin karü×laüt×ù× sorunlar×n giderilmesi için devaml× ve güçlendirilmiü iü birliùinin, Bat× Balkan ülkeleri ile ilerletilmesi gereklidir. Bu iü birliùi, Avrupa Komisyonu, Üye
Devletler ve bölge ülkeleri aras×nda, AB ve ulusal mevzuata uygun üekilde gerçekleütirilecektir.
- úlk iki rapor ile birlikte, özellikle arac×lar×n soruüturulmas× ve incelemeye al×nmas× (tur acenteleri, seyahat Àrmalar× gibi) gerekliliùi ortaya ç×km×üt×r. EUROPOL’ün desteùi ile ortak soruüturma mekanizmalar×n×n oluüturulmas× olas×l×ù× araüt×r×lmal×d×r.
- Bat× Balkan ülkelerinde s×n×r ç×k×ü kontrollerinin, AB s×n×rlar×nda ise giriü kontrollerinin güçlendirilmesi gereklidir.
- Avrupa Komisyonu ve Üye Devletler ortak bir üekilde bölge halk×n× bilgilendirmeye devam
etmelidir.
- Baüta Roman kökenliler olmak üzere, bölge ülkelerinde yerleüik olarak bulunan az×nl×klara
destek art×r×lmal× ve bu destek kaynak ülke odakl× olmal×d×r.
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Soru 54: Genel olarak, Avrupa Komisyonu’nun takip raporlar×n× nas×l deùerlendirmek gerekir?
Aral×k 2009 ve Aral×k 2010 tarihlerinde, beü Bat× Balkan ülkesi vatandaülar×na vize duvarlar×n×
kald×ran AB, daha Aral×k 2009’da ilk grup ülke vatandaülar×n×n AB s×n×rlar×na vizesiz geçiü yapmas×n×n ard×ndan büyük bir endiüe yaüamaya baülam×üt×r. May×s 2011 tarihli ilk takip raporunda bu endiüe aç×k bir üekilde ifade edilmiü ve Avrupa Komisyonu’nun önerisiyle, Üye Devletlerin gerekli hallerde vize muaÀyetini ask×ya almas×na imkân saùlayan “Koruma Maddesi”, 539/2001 say×l× Konsey
Tüzüùü’ne eklenmiütir. Ayn× vize kolaylaüt×rma sürecinde olduùu gibi AB, bir yanda bölge halk×na
vize serbestliùi vererek bu ülkelerin vatandaülar×n×n serbest dolaü×m×na imkân saùlamakta, diùer yanda koruma tedbirleri ile gücünü hissettirmeye çal×ümaktad×r.
Bu yaklaü×m×n en somut göstergesi, takip raporlar×nda “Koruma Maddesi”ne iliükin bulunulan referanslardad×r. “Koruma Maddesi”;
- Birinci takip raporunda82, “can issue entry bans in accordance with Directive 2008/115/EC.”
(2008/115/EC say×l× Tüzük gereùi giriü yasaklar× uygulayabilir),
- úkinci takip raporunda83, “could become a concrete option for” (somut bir seçenek olabilir),
- Üçüncü takip raporunda84, “(…) such a mechanism would be a measure of last resort (…)”
(son bir seçenek olabilir) üeklinde nitelendirilmektedir.
Bu demektir ki AB Üye Devletleri, vize muaÀyetini ask×ya alma üeklinde somutlaüt×r×lan gücü,
her zaman elinde sakl× tutmak istemektedir.
Ayr×ca izleme mekanizmas× ve FRONTEX kapsam×ndaki uyar× mekanizmas×n×n, vize serbestliùine iliükin süreç sonras×nda, her bir takip raporunda öneminin daha fazla artt×ù× görülmektedir. AB
Üye Devletleri ise her iki mekanizman×n süresini her raporda uzatmak suretiyle, elini güçlendirmeye devam etmektedir.
Son bir deùerlendirme olarak ise üu söylenebilir: AB, Bat× Balkan ülkelerinde adalet, içiüleri, s×n×r
güvenliùi, yasa d×ü× göç, yolsuzluk, kara para aklama ve organize suç ile mücadele alanlar×ndaki reform sürecine etkisini, vize serbestliùi sonras×nda da göstermiütir. Vize serbestliùi sürecinde yol haritalar× ve bu haritalarda ele al×nan kriterlere, vize serbestliùi sonras×nda da takip raporlar×, izleme mekanizmas×, 539/2001 say×l× Tüzüùe eklenen “Koruma Maddesi” ve FRONTEX’in uyar× mekanizmas×
eklenmiütir. Yani AB, süreç s×ras×nda olduùu kadar, sonras×nda da Balkan ülkelerindeki reform sürecini oluüturmuü, gerekli hallerde teüvik etmiü ve yönetmiütir. Hiç üüphesiz bu, AB’nin yumuüak gücünün bir kan×t×d×r. Çünkü söz konusu reformlar× baüka bir ülkeye yapt×rmak, diplomatik düzeyde müzakere etmenin çok daha ötesine geçmek demektir.
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Soru 55: Kosova neden “Balkan Gettosu”?
Balkanlarda, Schengen Alan×’na giriüte vatandaülar×n×n vize alma zorunluluùu olan tek ülke
Kosova’d×r. Kosova’n×n komüusu beü Bat× Balkan ülkesi ile AB, 2009 ve 2010 y×llar×nda h×zl× ve oldukça pürüzsüz iüleyen bir süreç sonras×nda vize duvarlar×n× kald×r×rken, Kosova bölgede yaln×z baü×na b×rak×lm×ü tek ülkedir. Balkanlar×n nüfusunun yaklaü×k 20 milyon olduùu düüünülürse, Kosova bu
nüfusun sadece yüzde 9’luk bir bölümünü kaplamaktad×r. Baüka bir deyiüle AB, yüzde 91’e vize muaÀyeti verirken, yüzde 9’luk Kosova için vize duvarlar×n× daha da kal×nlaüt×rm×üt×r.
Hatta Kosova vatandaülar×, 17 ûubat 2008 tarihinde, ülkenin baù×ms×zl×ù×n× ilan etmesinin ard×ndan AB’nin Kara Listesi’ne h×zl× bir üekilde eklenen ülkelerden biridir. Baù×ms×zl×ù×n×n ilan×ndan
yaklaü×k bir y×l sonra, 15 Temmuz 2009 tarihinde komüu ülkeler h×zl× ad×mlar ile Kara Liste’den, Beyaz Liste’ye geçmeye çal×ü×rken; Kosova vatandaülar× kendilerini Kara Liste’nin içinde bulmuülard×r.
AB’nin Bat× Balkanlarda izlediùi vize serbestliùi süreci, konuya iliükin mevcut literatürde bir baüar× hikâyesi olarak vurgulan×p; sürecin “kat× ama âdil” bir üekilde yürütüldüùü tekrarlan×rken, belki
de AB’nin bu süreçteki en fazla “baüar×s×z” olduùu ve “âdil davranmad×ù×” ülke Kosova’d×r. 2008 y×l×nda ülkenin baù×ms×zl×ù×n× ilan etmesinin ard×ndan, her ne kadar Kosova Hükümeti tek taraÁ× olarak kendi vatandaülar× için bir vize serbestliùi haritas× kabul etmiü olsa da (15 May×s 2009), 15 Temmuz 2009 tarihinde AB Konseyi taraf×ndan 539/2001 say×l× Tüzük’te yap×lan bir deùiüiklik ile Kara
Liste’ye eklenmiütir. AB, uzun bir süre Kosova ile vize serbestliùi diyaloùunu baülatmam×ü, komüu
Bat× Balkan ülkeleri vatandaülar× AB topraklar×nda vizesiz dolaü×rken Kosova, Balkanlar×n orta yerinde “gettolaümaya” (ghetto) terk edilmiütir. Sonunda AB, 2012 y×l×n×n Ocak ay×nda (19 Ocak 2012)
Kosova ile vize serbestliùi diyaloùunu baülatm×ü, 14 Haziran 2012 tarihinde Kosova’ya vize yol haritas×n× iletmiütir.
Kosova’ya iletilen vize yol haritas×, bu ülkeye yap×lan ayr×mc× muamelenin teyidi gibidir. Komüu Bat× Balkan ülkelerine sunulan yol haritalar×ndan çok daha zor, farkl× ve somut detaylar×n karü×lanmas×n×n talep edildiùi Kosova’n×n yol haritas×, özellikle takip ve izleme süreçlerinde de daha karmaü×k bir sistem öngörmektedir. Dolay×s×yla Kosova ile yol haritas× müzakereleri, aç×k uçlu daha uzun
ve keyÀyete imkân tan×yan bir üekilde halen ilerlemektedir.
AB-Kosova vize serbestliùi sürecinde gelinen noktaya kadar yaüanan geliümeler üu üekilde özetlenebilir:
17 ûubat 2008
15 May×s 2009

Kosova’n×n baù×ms×zl×ù×n× ilan etmesi
Kosova Hükümeti’nin tek taraÁ× olarak vize serbestliùi yol haritas×n×
kabul etmesi
15 Temmuz 2009 Kosova’n×n AB Kara Listesi’ne eklenmesi
19 Ocak 2012
Avrupa Komisyonu’nun Kosova Hükümeti ile vize serbestliùi diyaloùu
baülatmas×
14 Haziran 2012 Kosova’ya vize serbestliùi yol haritas×n×n sunulmas×
Eylül 2012
Kosova Hükümeti’nin ilk Haz×rl×k Raporunu Avrupa Komisyonu’na iletmesi

Bu noktada, Kosova’n×n hukuki statüsüne iliükin üu notu düümekte fayda vard×r: Bugün itibar×yla Kosova’y× tan×yan devlet say×s× 93’tür. 27 üyeli AB’de ise 22 ülke hâlihaz×rda Kosova’y× tan×maktad×r. Beü Bat× Balkan ülkesinden hiçbiri, Kosova’y× tan×mam×üt×r.
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Soru 56: Kosova’n×n vize serbestliùi yol haritas×, neden beü Bat× Balkan ülkesinin yol haritalar×ndan büyük farklar içerir?
Bu soruya verilecek “iyimser” cevap, AB’nin beü Bat× Balkan ülkesi deneyiminden elde ettiùi tecrübe ve ç×kard×ù× dersler üeklinde olabilir. 2009 ve 2010 y×llar×nda vize muaÀyeti verilmesinin ard×ndan beü Bat× Balkan ülkesinden katlanarak artan iltica baüvurusu say×s× ve as×ls×z s×ù×nmac× talepleri, AB’nin ad×mlar×n× daha dikkatli atmas× ve vize serbestliùi sonras× süreci düüünerek kriterleri zorlaüt×rmas×n× gerektirmiütir.
Kötümser cevap ise daha çok Kosova’n×n hukuki statüsü ile ilgilidir. Kosova vatandaülar×na AB
s×n×rlar×nda vize serbestliùi verilmesi, özellikle bu ülkeyi tan×mayan Üye Devletlerde tedirginlik yaratm×üt×r. Dolay×s×yla Avrupa Komisyonu, daha uzun, daha zor ve aç×k uçlu bir süreç tasarlamak suretiyle, her zaman bir ç×k×ü yolu b×rakmak istemiütir.
Kosova yol haritas×n×n diùer Bat× Balkan ülkelerinin yol haritalar×ndan daha kat× olmas×n×n, siyasi
bir nedeninin de olduùunu söylemek mümkün olabilir. AB, vize serbestliùi sürecinde tüm ipleri elinde tutarak, Kosova Hükümeti’ni S×rbistan ile diyaloùa baülama ve Kosova-S×rbistan iliükilerinin normalleümesi yönünde, bir anlamda zorlamak istemektedir. Ancak bu ülkede ve genel olarak bölgede
olumlu imaja sahip olan AB için tehlikeli bir silaha da dönüüebilir.
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Soru 57: Kosova’ya sunulan yol haritas×n×n, beü Bat× Balkan ülkesine sunulan yol haritalar×ndan ne fark×/farklar× vard×r?
Avrupa Komisyonu taraf×ndan Kosova’ya iletilen vize serbestliùi yol haritas×n×n, diùer Bat× Balkan ülkelerine iletilen yol haritalar×ndan en önemli fark×, hiç üüphesiz, belgenin uzunluùudur. Beü
Bat× Balkan ülkesi için 41 ve 42 kriter ile 5-6 ek kriter (daha çok geri kabul anlaümas×n×n uygulanmas×na dönük ek kriterler) belirtilirken, Kosova’n×n yol haritas×nda say×s× 100’e yaklaüan kriter bulunmaktad×r.
Bu üç üekilde yorumlanabilir:
1. Daha fazla kriter say×s×, Kosova’n×n komüular×na göre vize serbestliùine iliükin s×n×rl× haz×rl×ù× bulunduùunu gösterir.
2. AB, vize duvar×n× yeni doùmuü (newborn) bir ülke için kald×rma niyetinde deùildir.
3. Avrupa Komisyonu, daha kat× ve s×k× kurallar belirleyerek, özellikle birinci ve ikinci dalga
vize serbestliùi deneyimlerinden üikâyetçi olan Üye Devletleri rahatlatmak istemektedir.
Vize Yol Haritas×
Kosova:
http://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/documents/eu_travel/visa_liberalisation_with_kosovo_roadmap.pdf
Hiç üüphesiz son yorum, belki de en doùru ve uygun olan yorumdur. 2009 y×l×nda S×rbistan, Karadaù ve Makedonya vatandaülar×na; 2010 y×l×nda ise Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaülar×na vize
serbestliùi tan×nmas× ard×ndan AB, bu ülkelerden gelen yoùun iltica baüvurular× ve as×ls×z s×ù×nmac×
talepleri ile yüzleümiütir. Hatta bu ülkelere vize serbestliùi kap×s×n× açan Tüzük deùiüikliùinin mürekkebi bile kurumadan, AB, muaÀyetin ask×ya al×nabileceùi uyar×s×nda bulunmuütur. Yani AB, birinci
ve ikinci dalga vize serbestlikleri yol haritalar×nda gözden kaçan unsurlar× veya ilgili ülkelerin yerine getirmedikleri/getiremedikleri kriterleri, takip sürecinde detayl× bir biçimde gözlemlemiütir. Dolay×s×yla Kosova’n×n vize yol haritas×, beü Bat× Balkan ülkesinden farkl× olarak, vize serbestliùi sonras× dönem dikkate al×narak haz×rlanm×üt×r. Vize serbestliùi sonras× dönemde yaüanabilecek riskler hesaplanm×ü, Kosova’ya daha ayr×nt×l× kriterler listesi verilmiütir. Böylelikle AB, vizeler kald×r×ld×ktan
sonra Kosova’dan yeni tedbirler istemek yerine, en baü×ndan ç×tay× yükselterek, sürecin sürdürülebilirliùini hedeÁemiütir.
Kosova’ya sunulan yol haritas×n× beü Bat× Balkan ülkesine sunulan yol haritalar×ndan ay×ran üçüncü fark, öngörülen kriterlerin daha kesin ve somut olmas×d×r. Beü Bat× Balkan ülkesi, yerine getirmeleri gereken kriterlerdeki mevcut durumlar× üzerinden deùerlendirilirken, Kosova’dan daha belirli ve
somut kriterlere uymas× beklenmektedir. Bu baùlamda Kosova’dan “yeni” bir tak×m kriterlerin karü×lanmas×n×n istenmesi, süreci daha uzun, aç×k uçlu ve keyÀ hale getirmektedir.
Kriterlerdeki bu aç×kl×k, iki türlü yoruma meydan b×rakmaktad×r. Kriterlerin daha aç×k, net ve somut olmas×, bir taraftan kriterin karü×lanmas×nda Kosova’ya daha fazla yard×mc× olabilecekken, diùer
taraftan zaman×nda beü Bat× Balkan ülkesinin elinde tuttuùu manevra kabiliyetinin Kosova’ya b×rak×lmamas× anlam×na gelmektedir. Dolay×s×yla vize yol haritas× stratejisi, üeffaf ve standart temelli olmaktan uzaklaümakta, keyÀyete sebebiyet verir bir hal almaktad×r.
Kosova yol haritas×n× diùer yol haritalar×ndan ay×ran bir diùer fark ise Avrupa Komisyonu’nun,
süreci yak×ndan izleme ve Kosova ile vize serbestliùi sürecini denetleme konusunda elini daha fazla
güçlendirme arzusudur: Örneùin Kosova yol haritas×nda var olan her blok ve her blok alt×nda listele127

nen her bir kriter için Avrupa Komisyonu, Kosova Hükümeti’nden istatistik ve bilgi paylaü×m× talep
etmektedir. Beü Bat× Balkan ülkesinin yol haritalar× ile karü×laüt×r×ld×ù×nda, istatistik ve bilgi paylaü×m×n×n çok daha fazla olduùu aç×kça görülür. Ayr×ca istatistik ve bilgi paylaü×m× konusunda Komisyon,
Kosova Hükümeti’nden Avrupa taraf×ndaki tüm aktörleri (Üye Devletler, Avrupa Komisyonu ve EULEX) bilgilendirmesini istemiütir. Hâlbuki diùer Bat× Balkan ülkeleri hükümetlerinden, sadece ilgili
birimlerin bilgilendirilmesi talep edilmiütir.
Kosova’n×n kat ettiùi mesafenin deùerlendirilmesi için de beü Bat× Balkan ülkesinden farkl× bir
mekanizma öngörülmüütür. Kosova vize serbestliùi yol haritas×, “güçlendirilmiü dan×üma” (reinforced consultation) isimli bir takip ve deùerlendirme mekanizmas×ndan bahseder. Söz konusu mekanizma Üye Devletler, Avrupa Komisyonu, EUROPOL, EUROJUST, FRONTEX, EASO ve EULEX’ten
oluümaktad×r. Dolay×s×yla Kosova, beü komüu Bat× Balkan ülkesinin aksine, çok daha fazla taraf×
memnun ve ikna etmek zorunda kalmaktad×r.
Kosova yol haritas×n×, beü Bat× Balkan ülkesinin yol haritas×ndan ay×ran en önemli, hatta en tart×ümal× fark ise Kosova yol haritas×nda kullan×lan bir cümleden kaynaklanmaktad×r. Sözü edilen cümle,
Kosova için vize serbestliùi yol haritas×n×n 1. Maddesi’nin 2. Alt Maddesi “to fully associate the Council and Member States to each step of the dialogue” (Konsey ve Üye Devletlerden her birini, ortak
olarak diyaloùa dâhil olmaya) sözleriyle baülar85. Bu cümle, hiçbir yol haritas×nda bulunmamakla birlikte, her bir Üye Devlete Kosova ile sürdürülen vize serbestliùi diyaloùuna kat×lmaya ve her bir Üye
Devletin yükümlülüklerinin karü×lanmas×na iliükin bilgiyi, Kosova Hükümeti’nden doùrudan talep etmesine imkân saùlam×üt×r. Özellikle bu cümle, Kosova’y× tan×mayan AB üye ülkelerinin (2013 Ocak
itibar×yla yirmi iki AB Üye Devleti Kosova’y× tan×maktad×r. Yunanistan, Güney K×br×s Rum Cumhuriyeti, úspanya, Lüksemburg ve Slovakya ise halen tan×mamaktad×r) elini güçlendirmekte, bu ülkelerin istedikleri zaman bir kriterin karü×lanmamas×n× bahane göstererek Kosova vatandaülar×na vizesiz
seyahat rejiminin önünü t×kayabileceùi korkusu yaratmaktad×r.
Söz konusu bu cümle, baüka bir unsuru daha bar×nd×rmaktad×r: Tüm Üye Devletler vize serbestliùi diyaloùunun takibinde söz sahibidirler. Baüka bir deyiüle Üye Devletler, Kosova için yeni kriterlerin koyulmas×n× da önerebilirler. Ayr×ca Kosova, diùer beü Bat× Balkan ülkesi ile k×yasland×ù×nda, vize
serbestliùi öncesinde vize kolaylaüt×rma sunulmayan tek Balkan ülkesidir.

85
Kosova’ya yönelik vize yol haritas×, http://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/documents/eu_travel/visa_liberalisation_with_kosovo_roadmap.pdf, Sayfa 1
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Soru 58: AB’nin vize serbestliùi politikas× sadece Bat× Balkanlarla m× s×n×rl×d×r?
AB’nin Bat× Balkanlarda beü ülke için vizeyi kald×rmas×, hiç üüphesiz vizesiz seyahat alan×nda
AB’nin son y×llarda imza att×ù× en büyük baüar×lardan biri olmuütur. Ancak AB, kiüilerin serbest dolaü×m×n× sadece Bat× Balkanlar için öngörmemiütir. 2003 y×l×nda Avrupa Komüuluk Politikas×’n×n (European Neighbourhood Policy) baülat×lmas×n×n ard×ndan AB, Doùu Ortakl×ù× (Eastern Partnership)
ad×yla Avrupa’n×n doùu s×n×rlar×na komüu ülkelerle de yak×n iü birliùi içerisine girmiütir. Doùu Ortakl×ù× kapsam×nda ilgili stratejiyi haz×rlayan Avrupa Komisyonu, bu program dâhilindeki Ermenistan,
Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna ile imzalad×ù× ikili anlaümalarda, vize kolayl×ù× ve geri kabul anlaümalar× müzakerelerini baülam×üt×r. Hiç üüphesiz bu ülkeler ile ortaklaüa yürütülen program dâhilindeki vize kolayl×ù× ve geri kabul anlaümalar×n×n nihai hedeÀ vize serbestliùidir. AB Genel úüler Konseyi’nin 2 Aral×k 2009 tarihli toplant×s×nda, AB’nin yeni göçmen politikas×n× oluüturan Stockholm Program×’na iliükin yap×lan görüümeler s×ras×nda, bu düüünce aç×k bir üekilde ortaya konmuütur86.
Doùu Ortakl×ù× çerçevesinde bu ülkeler ile vize serbestliùi rejimi müzakerelerinde, aynen beü Bat×
Balkan ülkesi için geçerli olan strateji uygulanm×üt×r. Baüka bir deyiüle, vize kolaylaüt×rma ve geri kabul anlaümalar×n×n müzakere edilmesi ve uygulanmas×n×n ard×ndan, Avrupa Komisyonu’nun doùu ülkelerine “vize serbestliùine yönelik eylem planlar×” (action plans for visa liberalisation) vermesi öngörülmüütür. Bat× Balkan ülkelerine verilen vize serbestliùi yol haritalar×n×n bir benzeri olan vize serbestliùine yönelik eylem plan×, dört ayr× kategoride (belge güvenliùi, yasa d×ü× göç ve s×n×r yönetimi,
kamu düzeni ve güvenliùi, d×ü iliükiler ve temel haklar) bu ülkelerden karü×lanmas× istenen kriterleri (benchmarks) içermektedir.
Ancak Bat× Balkan ülkeleri için uygulanan stratejiden farkl× olarak, Doùu Ortakl×ù× kapsam×ndaki ülkeler ile sürecin aç×k uçlu ve daha uzun sürmesi istenmiütir. Zaten AB, Doùu Ortakl×ù× kapsam×ndaki ülkelere “vize serbestliùi yol haritas×” yerine “vize serbestliùine yönelik eylem plan×” vermek istemesiyle bu niyetini aç×kça dile getirmektedir. Ayn× üekilde, 7 Mart 2009 tarihinde Prag’da gerçekleütirilen Prag Doùu Ortakl×ù× Zirvesi Ortak Deklarasyonu’nun 7. Maddesi’nde bu niyet aç×k bir üekilde dile getirilmiütir.
Prag Doùu Ortakl×ù× Zirvesi Ortak Deklarasyonu 7 May×s 2009, Prag
“Madde 7: Vatandaülar×n serbest dolaü×m× ve güvenli bir ortamda vize serbestliùi, Doùu
Ortakl×ù×’n×n bir diùer önemli unsurunu oluüturur. Vize kolaylaüt×rma ve geri kabul anlaümalar× ile ortak ülkelerde kiüilerin serbest dolaü×m× teüvik edilirken; AB’nin Göçe úliükin Kültürel
Yaklaü×m×’na paralel olarak, uzun vadede ortak ülke vatandaülar×na vizelerin kald×r×lmas×na dönük, ülke baz×nda iyi yönetilen ve güvenli hareketliliùin tesisi temeline dayanan, ileri ad×mlar× at×lacakt×r.”
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/107589.pdf

AB Genel úüler Konseyi’ne AB Dönem Baükanl×ù× Notu, ǲStockholm Program× – Vatandaülar×na hizmet eden ve
koruyan aç×k ve güvenli bir Avrupaǳ, 2 Aral×k 2009, http://register.consilium-europa.eu/pdf/enog/st17/st17024.en09.
pdf, Sayfa 79
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Soru 59: Balkan ülkeleri için sunulan vize serbestliùi yol haritalar× ile Doùu Ortakl×ù× çerçevesindeki ülkeler için sunulan vize serbestliùine yönelik eylem planlar× aras×nda üeklen nas×l bir
fark vard×r?
ûeklen bak×ld×ù×nda, Bat× Balkan ülkelerine vize serbestliùi kazand×ran vize serbestliùine yönelik yol haritalar× ile Doùu Ortakl×ù× çerçevesindeki ülkelere sunulan vize serbestliùine yönelik eylem
planlar× aras×nda herhangi bir fark bulunmamaktad×r. Her iki tür belgede de AB, ilgili ülkelerde yerine getirilmesi gereken reformlar× (belge güvenliùi, yasa d×ü× göç, kamu düzeni ve güvenliùi, d×ü iliükiler ve temel haklar) dört ayr× blok halinde s×ralam×üt×r. Yol haritalar×nda olduùu gibi, benzer kriterlerin karü×lanmas× istenmektedir. Deùerlendirme sürecinde de herhangi bir farkl×l×k öngörülmemiütir.
Avrupa Komisyonu, süreci takip etmek ve raporlamakla sorumludur.
úki coùrafya için sunulan, iki farkl× tür belgedeki en önemli fark ise Doùu Ortakl×ù× çerçevesindeki ülkelere verilen eylem planlar×n×n iki aüamadan (phase) oluümas×d×r. Bu çerçevede, “birinci aüama”
(Àrst phase) yasal çerçevenin oluüturulmas× ve siyasi planlaman×n yap×lmas×, “ikinci aüama” (second
phase) ise yasal çerçevenin uygulanmas× olarak belirlenmiütir. Hâlbuki Bat× Balkan ülkelerine verilen
yol haritalar×nda süreç, bu denli keskin bir çizgi ile ayr×lmam×ü, yasal çerçevenin oluüturulmas× ve uygulanmas× eü zamanl× olarak gerçekleütirilmiütir. Baüka bir deyiüle AB, Doùu Ortakl×ù× çerçevesinde
vize serbestliùi müzakereleri yürüten ülkelerde önce yasal düzenlemeleri görmek, ard×ndan uygulamas×n× yak×ndan takip etmek istemiütir. Böylelikle AB, yasal düzenlemeler konusunda tam olarak tatmin olmadan, bir sonraki aüamaya geçiü hakk×nda elinde tutacakt×r.
Buna baùl× olarak AB, Doùu Ortakl×ù× coùrafyas× ülkeleri ile yürüttüùü müzakerelerde üu farkl×l×ù× da ortaya koymuütur: Birinci aüamadan ikinci aüamaya geçiü, AB Konseyi’nin onay× ile mümkün
olacakt×r. Yani AB Konseyi, birinci aüamada yer alan ve vize serbestliùi rejimine yönelik kriterlerin
ilgili ülkeler taraf×ndan tamamen karü×land×ù×n× teyit etmeden, ikinci aüamaya geçiü mümkün olmayacakt×r. Bugüne kadar vize serbestliùine yönelik eylem planlar×n×n sunulduùu iki ülke için, ilgili belgelerde söz konusu kriter üu üekilde ifade edilmektedir:
“(…) birinci aüamada yer alan kriterlerin karü×lanmas× yak×ndan takip edilerek, Avrupa Komisyonu ile AB Konseyi’nin onaylamas×n×n ard×ndan, ikinci aüamada yer alan kriterlerin deùerlendirmesine geçilecektir.”87

87
Moldova için vize serbestliùine yönelik eylem plan×, http://www.gov.md/doc.php?l=en&idc=447&id=3397, Sayfa 3;
Ayn× üekilde Ukrayna için vize serbestliùine yönelik eylem plan×, http://novisa.com.ua/upload/Àle/EU-Ukraine-ActionPlan.pdf, Sayfa 3
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Soru 60: Doùu Ortakl×ù× çerçevesinde vize serbestliùi müzakerelerinin yürütüldüùü ülkeler ile
süreç hangi aüamadad×r?
Doùu Ortakl×ù× çerçevesinde vize kolaylaüt×rma ve geri kabul anlaümalar× müzakerelerini en h×zl× tamamlay×p, AB’den vize serbestliùine yönelik eylem plan×n× almaya hak kazanan ilk ülke Ukrayna olmuütur. Ukrayna’y×, Moldova takip etmiütir. Ukrayna’ya eylem plan× Kas×m 2010 tarihinde,
Moldova’ya ise Ocak 2011 tarihinde verilmiütir. Ukrayna ile vize kolaylaüt×rma ve geri kabul anlaümalar× 18 Haziran 2007’de imzalanm×ü, her iki anlaüma 1 Ocak 2008’de yürürlüùe girmiütir. úki y×l
sonras×nda ise Ukrayna vize serbestliùine yönelik eylem plan×n× almaya hak kazanm×üt×r. Moldova
için de her iki anlaüman×n imzalanma ve yürürlüùe girme tarihleri ayn×d×r.
Gürcistan ile vize kolaylaüt×rma ve geri kabul anlaümalar× Mart 2011 de yürürlüùe girmiü, Avrupa Komisyonu, bu ülkeye vize serbestliùine yönelik eylem plan×n× 4 Haziran 2012’de iletmiütir. Doùu Ortakl×ù× çerçevesinde vize serbestliùine en uzak ülkeler ise Beyaz Rusya, Ermenistan ve
Azerbaycan’d×r. Bu ülkeler ile halen vize kolaylaüt×rma ve geri kabul anlaümalar× müzakereleri devam ettirilmektedir (Bkz. Tablo 25).
Tablo 25: Doùu Ortakl×ù× Kapsam×ndaki Ülkeler ile VKA Ve GKA Süreçleri ile Vize Serbestliùine
Yönelik Eylem Planlar×
VKA ve GKA
VKA ve GKA
Vize Serbestliùine yönelik
imzalanma tarihi
yürürlüùe giriü tarihi Eylem Planlar×n×n sunulma tarihi
Ukrayna
18 Haziran 2007
1Ocak 2008
Kas×m 2010
Moldova
10 Ekim 2007
1 Ocak 2008
Ocak 2011
Gürcistan
Mart 2011
Haziran 2012
Azerbaycan Halen devam etmekte Beyaz Rusya Halen devam etmekte Ermenistan Halen devam etmekte Bat× Balkanlar ile bir karü×laüt×rma yap×ld×ù×nda, Bat× Balkanlarda Makedonya ne ise Ukrayna da
bu ülkenin Doùu Ortakl×ù×’ndaki karü×l×ù×d×r. Moldova, S×rbistan ve Karadaù ile benzer ilerleme seviyesi gösterirken; Gürcistan, Arnavutluk ve Bosna Hersek’e yak×n bir seyir izlemiütir. Bat× Balkanlardaki vize serbestliùi sürecinden uzun süre d×ülanan Kosova’n×n kaderini, Doùu Ortakl×ù×’nda üç ülke
paylaümaktad×r: Ermenistan, Beyaz Rusya ve Azerbaycan.
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Soru 61: Moldova’ya verilen vize serbestliùine yönelik eylem plan× ve Avrupa Komisyonu’nun
bu ülkeye yönelik deùerlendirmesinde hangi konular öne ç×kmaktad×r?
7 Mart 2009 tarihinde gerçekleütirilen Prag Doùu Ortakl×ù× Zirvesi sonras×nda, Moldova’ya vize
serbestliùine yönelik eylem plan×n×n verilmesine, 1-2 Mart 2009 tarihinde gerçekleütirilen MoldovaAB úü Birliùi Konseyi (EU-Moldova Cooperation Council) toplant×s×nda karar verilmiütir. Eylül 2010
tarihinde, ilgili dört blok için düzenlenen iki heyet ziyareti sonras×nda haz×rlanan deùerlendirme raporu (Gap Analysis), Moldova’ya verilen vize serbestliùine yönelik eylem plan×n×n temelini oluüturmaktad×r. 25 Ekim 2010 tarihinde toplanan AB Konseyi, söz konusu deùerlendirme raporlar×ndan hareketle Avrupa Komisyonu’ndan, Moldova’ya yönelik taslak eylem plan×n×n haz×rlanmas×n× ve plan×n bu
ülkeye sunulmas×n× istemiütir88. Komisyon’un 16 Aral×k 2010 tarihinde son halini verdiùi eylem plan×, Avrupa Komisyonu’nun úçiülerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmstörm taraf×ndan, 24 Ocak 2011
tarihinde Moldova’ya teslim edilmiütir89.
Moldova Hükümeti, Vize Serbestliùine Yönelik Eylem Plan×’n×n Uygulanmas×na úliükin Hareket
Plan× (National Implementation Plan of the Visa Liberalisation Action Plan) baül×ù×n× taü×yan, kendi
eylem plan×n× 17 ûubat 2011 tarihinde Avrupa Komisyonu’na sunmuü90, Avrupa Komisyonu ise söz
konusu hareket plan×na iliükin ilk deùerlendirme raporunu Eylül 2011 tarihinde91, ikinci deùerlendirme raporunu ise Eylül 2012 tarihinde yay×mlam×üt×r92.
qMoldova’ya iliükin sunulan vize serbestliùine yönelik eylem plan×nda93 ve Komisyonu’nun
Moldova’ya iliükin birinci ve ikinci deùerlendirmelerinde, üu konular gündemin üst s×ralar×na ç×kmaktad×r:
- Moldova vatandaülar×n×n, AB ile Moldova Hükümetinin vize serbestliùi rejimine iliükin yürüttüùü sürecin fark×nda olabilmesi için, tüm Moldova vatandaülar×na biyometrik pasaportlar×n daù×t×lmas× büyük önem arz etmektedir.
- Baüta Ukrayna olmak üzere komüu ülkeler ile olan iü birliùi art×r×lmal×, bu çerçevede özellikle daha iyi s×n×r yönetimi sistemlerinin geliütirilmesi ve göçe iliükin sorunlar×n çözümü konular×nda ortak çal×ümalarda bulunulmal×d×r.
- Yolsuzluk, Moldova’n×n en önemli sorunlar×ndan biri olarak görülmektedir. Ülkede yayg×n
olarak görülen yolsuzluk, bu ülkenin imaj×na da zarar vermektedir. Moldova Hükümeti, ulusal
sivil toplum örgütleri ile ortak bir üekilde yolsuzlukla mücadeleye iliükin kapsaml× programlar oluüturulmal×d×r.
- Moldova Hükümeti, insan haklar× ile az×nl×klar×n korunmas× alanlar×nda daha fazla çaba sarf
etmelidir.
- úlgili reformlar×n uygulanmas× alan×nda en büyük s×k×nt×, ülkede siyasi istikrar×n kurulamamas×d×r. Reform sürecinin devam etmesi için ülkenin bir an önce siyasi istikrara kavuüturulmas×
gereklidir.
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AB Konseyi Sonuç Bildirgesi, 25 Ekim 2010, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/
foraff/117335.pdf
89
Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Resmi Sitesi, 24 Ocak 2011, http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=3400
90
Vize Serbestliùine Yönelik Eylem Plan×’n×n Uygulanmas×na úliükin Hareket Plan× (Moldova), http://www.azi.md/
uploads/docs/11/4d5e41b3ccb3a.pdf php?l=ro&idc=436&id=3400
91
Avrupa Komisyonu’nun Moldova’n×n Hareket Plan×’na iliükin ilk deùerlendirme raporu, Eylül 2011, http://ec.europa.
eu/dgs/home-affairs/news/intro/docs/20110920/md_vlap_1st_progress_report_sec_2011_1075_f_en_document_travail_service.pdf
92
Avrupa Komisyonu’nun Moldova’n×n Hareket Plan×’na iliükin ikinci deùerlendirme raporu, Eylül 2012, http://
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/news/intro/docs/20120209/md_2nd_pr_vlap_swd_2012_12_Ànal.pdf
93
Moldova için vize serbestliùine yönelik eylem plan×, http://www.gov.md/doc.php?l=en&idc=447&id=3397
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Sivil toplum ve medya iü birliùi ile vize serbestliùi sürecine iliükin tüm Moldova vatandaülar×n× kapsayan kampanyalar×n yap×lmas× gereklidir. Söz konusu kampanyalar, ülke vatandaülar×n×n vize serbestliùi rejiminin getireceùi kazan×mlar× göstermesi aç×s×ndan faydal× olacakt×r.
Ayr×ca söz konusu kampanyalar, ülke vatandaülar×n×n reform sürecine olan desteùini de art×racakt×r.
Yasal düzenlemeler konusunda gösterilen çaban×n, uygulamada da gösterilmesi gereklidir.
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Soru 62: Ukrayna’ya verilen vize serbestliùine yönelik eylem plan× ve Avrupa Komisyonu’nun
bu ülkeye yönelik deùerlendirmesinde hangi konular öne ç×kmaktad×r?
7 Mart 2009 tarihinde gerçekleütirilen Prag Doùu Ortakl×ù× Zirvesi sonras×nda, Ukrayna vatandaülar× için vizelerin kald×r×lmas×na yönelik vize diyaloùunun baülat×lmas×na iliükin ilk deùerlendirmeler, 4 Aral×k 2009 tarihinde Kiev’de toplanan AB-Ukrayna Zirvesi’nde yap×lm×üt×r. 9 Haziran 2010
tarihinde AB-Ukrayna úçiüleri Bakanlar× toplant×s×nda konunun yeniden ele al×nmas×n×n ard×ndan, 22
Kas×m 2010 tarihinde Ukrayna’ya vize serbestliùine yönelik eylem plan×, Avrupa Komisyonu taraf×ndan sunulmuütur94.
- Ukrayna Hükümeti, 22 Nisan 2011 tarihinde Vize Serbestliùine Yönelik Eylem Plan×’n×n Uygulanmas×na úliükin Hareket Plan× (National Implementation Plan of the Visa Liberalisation
Action Plan) ad×yla haz×rlad×ù× eylem plan×n×n, Avrupa Komisyonu’na sunmuütur95. Komisyon ise söz konusu hareket plan×na iliükin ilk deùerlendirme raporunu 16 Eylül 2011 tarihinde96, ikinci deùerlendirme raporunu ise 9 ûubat 2012 tarihinde97 yay×mlam×üt×r.
- Ukrayna’ya iliükin sunulan vize serbestliùine yönelik eylem plan×nda ve Komisyonu’nun
Moldova’ya iliükin birinci ve ikinci deùerlendirmelerinde, üu konular gündemin üst s×ralar×na
ç×kmaktad×r:
- Ukrayna’n×n eylem plan×na uyum seviyesi, kimi bloklarda ileri düzeyde olmas×na raùmen birçok blok için halen düüük seviyedir. Bu çerçevede Blok 2 (Yasa D×ü× Göç ve Geri Kabul) ve
Blok 3 (Kamu Düzeni ve Güvenliùi) uyumun en ileri düzeyde olduùu bloklard×r. Ancak Ukrayna, özellikle biyometrik pasaportlar×n tüm Ukrayna vatandaülar×na daù×t×m× konusunda istenilen ilerlemeyi saùlayamam×ü, “D×ü úliükiler ve Temel Haklara” iliükin Blok 4’te de önemli
eksiklikleri bulunmaktad×r.
- Biyometrik pasaportlara iliükin yasa tekliÀnin kabulünde yaüanan s×k×nt×lar nedeniyle Ukrayna, vatandaülar×na ilgili standartlara uyumlu seyahat belgelerinin verilmesi konusunda sorunlar yaüamaktad×r.
- Entegre s×n×r kontrolü kapsam×nda ileri düzeyde uyum saùlanm×ü, Ukrayna Hükümeti entegre s×n×r kontrolüne iliükin Eylem Plan×n× kabul etmiütir. Ayn× üekilde göç politikalar×na iliükin
yasal çerçeve yürürlüùe girmiü, eylem planlar× uygulanmaya baülanm×üt×r.
- Özellikle yolsuzluk ve insan ticareti ile mücadele alanlar×nda daha fazla çaban×n sarf edilmesine ihtiyaç duyulmaktad×r. Özellikle yolsuzlukla mücadeleye iliükin baù×ms×z bir ulusal kurumun oluüturulmas×na iliükin herhangi bir ad×m at×lmam×üt×r.
- Kamu düzenine iliükin olarak, uluslararas× yasa uygulama iü birliùinin geliütirilmesi gereklidir. Bu çerçevede baüta EUROPOL olmak üzere diùer AB kurumlar× ile iü birliùi yap×lmas×na
imkân tan×yan mekanizmalar×n oluüturulmas× gereklidir.
- Her ne kadar Ukrayna, insan haklar×na iliükin uluslararas× sözleümelere taraf bir ülke olsa da
mevcut yasal çerçevenin uygulanmas× alan×nda ciddi s×k×nt×lar yaüanmaktad×r.
- Ayr×mc×l×kla mücadeleye iliükin yasal çerçeve haz×r olmas×na raùmen, konuya iliükin eylem
plan× halen kabul edilmemiütir.
94
Ukrayna için vize serbestliùine yönelik eylem plan×, http://novisa.com.ua/upload/Àle/EU-Ukraine-Action-Plan.pdf,
Sayfa 1-2
95
Vize Serbestliùine Yönelik Eylem Plan×’n×n Uygulanmas×na úliükin Hareket Plan× (Ukrayna), http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/494/2011?test=4/UMfPEGznhh/1D.Zi/WVC1AHI4dQs80msh8Ie6
96
Avrupa Komisyonu’nun Ukrayna’n×n Hareket Plan×’na iliükin ilk deùerlendirme raporu, 16 Eylül 2011, http://
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/news/intro/docs/20110920/ua_vlap_1st_progress_report_sec_2011_1076_f_en_document_travail_service.pdf
97
Avrupa Komisyonu’nun Ukrayna’n×n Hareket Plan×’na iliükin ikinci deùerlendirme raporu, 9 ûubat 2012, http://
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/news/intro/docs/20120209/ua_2nd_pr_vlap_swd_2012_10_Ànal.pdf
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Soru 63: Moldova ve Ukrayna, vize serbestliùi sürecinde hangi aüamada bulunmaktad×r?
Avrupa Komisyonu Kas×m 2010 tarihinde Ukrayna’ya, Ocak 2011 tarihinde ise Moldova’ya vize
serbestliùine yönelik eylem planlar×n× sunmuütur. Sonras×na Komisyon, Eylül 2011 ve ûubat 2012 tarihlerinde Ukrayna’ya, Eylül 2011 ve Eylül 2012 tarihlerinde Moldova’ya yönelik ikiüer deùerlendirme raporu yay×mlam×üt×r. Sunulan son deùerlendirme raporlar×nda, her iki ülkede de yasal çerçevenin
oluüturulmas× ve siyasi planlaman×n yap×lmas×na iliükin birinci aüaman×n (Àrst phase) halen tamamlanmad×ù× ifade edilmekte, dolay×s×yla yasal çerçevenin uygulanmas×na yönelik ikinci aüamaya (second phase) geçilmesi tavsiye edilmemektedir.
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Soru 64: Rusya, AB’nin vize serbestliùi politikas×nda nerede durmaktad×r?
Rusya, bir Bat× Balkan ülkesi deùildir. Rusya, Doùu Ortakl×ù× veya Avrupa Komüuluk Politikas×
dâhilinde bir ülke de deùildir. Ancak vizesiz seyahat, Rusya-AB gündeminin üst s×ralar×ndaki yerini
y×llard×r muhafaza eden konular×n baü×nda gelmektedir. Bu kapsamda AB, Eylül 2007 tarihinden bu
yana Rusya ile “Ortak Ad×mlar Anlaümas×” (Common Steps Agreement) ad× alt×nda vize serbestliùi diyaloùu yürütmektedir. Söz konusu “Ortak Ad×mlar”, vize serbestliùi yol haritas× veya vize serbestliùine yönelik eylem plan×na verilen bir baüka isimdir. úki taraf, Nisan 2011 tarihinde program üzerinde anlaümaya varm×ülard×r.
Rusya ile baülat×lan “Ortak Ad×mlar” program×, içerik olarak Bat× Balkan ülkelerine sunulan yol
haritalar× veya Doùu Ortakl×ù× ülkelerine sunulan eylem planlar× ile benzer özellikler gösterse de vize
serbestliùini uzun vadede öngörmesi sebebiyle, Doùu Ortakl×ù× ülkelerine verilen eylem planlar×na daha yak×n durmaktad×r. AB, Rusya ile yürüttüùü müzakerelerde kriterleri zorlaüt×rarak, ülkedeki
göç, s×ù×nma ve vize politikalar×n× doùrudan etkilemek istemekle birlikte demokratikleüme sürecine
katk× saùlamay× hedeÁemektedir. Ancak Rusya örneùi, diùer tüm coùrafyalardan çok daha farkl×d×r.
Rusya’n×n siyasi geleneùini, Bat× Balkan ülkeleri veya Doùu Ortakl×ù× ülkeleri ile ayn× kefeye koymak mümkün deùildir. Dolay×s×yla demokratik dönüüüm ve Rusya’n×n bu dönüüümde AB’nin oynad×ù×/oynayacaù× rolü kabul ve absorbe etmesi, çok daha zor, çok daha tart×ümal×d×r.
úüte bu noktada Rusya ile yürütülen vize serbestliùi müzakereleri, Ruslara vize muaÀyeti verilip
verilmemesi konusundan çok, ne zaman ve hangi kurallar çerçevesinde bunun gerçekleüeceùi konusuna odaklanm×üt×r. Kriterlerin kolaylaüt×r×l×p, h×zl× bir üekilde Rusya’ya vize serbestliùi verilmesinin
riski, Makedonya ve Moldova ile karü×laüt×r×ld×ù×nda çok daha büyüktür. Diùer yanda kriterlerin s×k×laüt×r×lmas× ve sürecin uzamas×, AB’nin bu coùrafyadaki imaj×na ve Rusya üzerindeki yumuüak gücüne zarar verecektir. Dolay×s×yla AB’nin diùer coùrafyalara uygulad×ù× sürecin bir benzerini Rusya’ya
uygulamas× zordur. Hâlihaz×rda Rus vatandaülar× Schengen vizesi uygulamalar× nedeniyle ciddi s×k×nt×lara maruz kalmakta, vize serbestliùi konusundaki kafa kar×ü×kl×ù× da Rus coùrafyas×nda AB’nin elini zay×Áatmaktad×r.
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Soru 65: AB’nin vize serbestliùi stratejisi, baüar×l× bir d×ü politika arac× m×?
Görüldüùü üzere, AB’nin doùuya doùru geniülemesi ile birlikte Schengen s×n×rlar×ndan Birlik topraklar×na doùru s×ù×nmac× traÀùin kontrolü, hem Birliùi d×ü tehlikelere karü× korumak hem de AB’nin
iç güvenliùini saùlamak için elzem bir gereksinim haline gelmiütir. AB’nin iç ve d×ü güvenliùi aras×nda doùrudan baùlant× kurulmas× ile de bu iki boyut, AB’nin güvenliùinin ayr×lmaz parças× olarak kabul edilmiütir. Böylelikle bu konu, AB’nin Adalet ve úçiüleri gündeminin bir parças× haline gelmiü; çözüm ise vize, s×ù×nma ve göçe iliükin daha kat× kurallar koymaktansa komüu ülkeler ile kurumsal iliükilerin daha fazla geliütirilmesi, s×n×r denetimi ve teknolojik altyap×n×n oluüturulmas× üeklinde gerçekleümiütir. Ayn× zamanda AB, s×n×r komüular×nda ekonomik kalk×nma ve demokratik yönetiüimin geliütirilmesinin güvenli bir ortam hedeÀne ulaümakta temel gereksinim olduùundan hareketle, komüu ülkelere yönelik yepyeni bir stratejinin temellerini atm×üt×r: Vize serbestliùi stratejisi.
Bir d×ü politika arac× olarak vize serbestliùi stratejisi ile AB, bir yanda kendi iç ve d×ü güvenliùini teminat alt×na al×rken, diùer yanda komüu ülkelerdeki demokratikleüme süreçlerini doùrudan etkileme yolunu seçmiütir. AB, geniüleme sürecinde aday ülkelere uygulad×ù× “koüulluluk” mekanizmas×n×n bir benzerini, bu yeni stratejisinde uygulam×üt×r. Kurallar× AB taraf×ndan önceden belirlenmiü bir
süreç karü×l×ù×nda, komüu ülke vatandaülar×na uygulanan vizenin önce kademeli olarak kolaylaüt×r×lmas×, sonras×nda da kalkmas× üeklince iüleyen bu süreç, AB’nin d×ü politikada uygulad×ù× önemli bir
araç haline gelmiütir. Bu araç, AB’nin komüuluk politikas×n×n gücünü aç×k bir üekilde ortaya koyarken, AB’ye yumuüak ve normatif pazarl×k gücü de kazand×rm×üt×r.
Ancak AB’nin yürüttüùü vize serbestliùi sürecinin, komüu ülkelere tepsi içinde sunulan bir hediye olmad×ù× da aüikârd×r. AB, ilgili ülkelerden vizelerin kald×r×lmas× karü×l×ù×nda, vize kolaylaüt×rma
ve geri kabul anlaümalar× ile vize diyaloùu çerçevesinde belirlenen kriterlerin yerine getirilmesini talep etmiütir. Söz konusu kriterler, geri kabule iliükin teknik ayr×nt×lardan biyometrik pasaporta geçiüe,
s×n×r güvenliùinin artt×r×lmas×ndan organize suç, yolsuzluk, insan ticareti ve uyuüturucuyla mücadeleye kadar nihai çözümün daha uzun vadede gerçekleüeceùi alanlarda yasal ve uygulama bazl× ad×mlar×n at×lmas×n× içermektedir. Ayr×ca tüm süreç ve sonras×, ilgili ülkelerin AB’li kurumlar ve Üye Devletler ile daha s×k× bir iü birliùi çerçevesinde çal×ümas×n× öngörmektedir.
Vize serbestliùi süreci bu bak×mdan, AB ile vize kolaylaüt×rma ve geri kabul anlaümalar× imzalayan ülkeler için, baül× baü×na bir mücadele alan× haline gelmiütir. Çünkü ülkeleri yasa d×ü× göçe karü×
önlem almaya teüvik eden ve AB ile üçüncü ülkeler aras×nda imzalanan geri kabul anlaümalar×, bir ülkeyi transit kullanarak AB’ye geçen o ülke veya diùer üçüncü ülke vatandaülar×n×n geri kabulünü düzenler. Baüka bir deyiüle AB ile imzalanan geri kabul anlaümalar× sadece o ülke vatandaülar×n× deùil,
söz konusu ülkeye yasa d×ü× yollar ile giriü yapm×ü diùer üçüncü ülke vatandaülar×n× da kapsar. Dolay×s×yla AB ile imzalanan geri kabulün arkas×nda, diùer ülkelerle de uygun geri kabul süreçlerinin yürürlükte olmas×, yoksa benzer süreçlerin baülat×lmas× gereklidir.
úüte bu yay×nda, AB’nin çok farkl× coùrafyalarda yürüttüùü vize serbestliùi stratejisi, teknik detaylar× ile sorular halinde ele al×nm×üt×r. 4,5 milyon km² alana sahip 500 milyonluk AB, vize serbestliùi
sürecinde 312 milyon nüfuslu ve 18,5 milyon km² alan× kaplayan bir bölge ile müzakere etmektedir.
Baüka bir deyiüle AB’nin vize serbestliùi stratejisi, kendi yüzölçümünün dört kat× büyüklüùünde, nüfusun ise yar×s×ndan fazla bir coùrafyay× kapsamaktad×r. Bu, hiç kolay bir görev deùildir. Dolay×s×yla tüm coùrafyalara uygulanan vize serbestliùi stratejisini “baüar×” olarak nitelendirmek, iyimser olur.
Hiç üüphesiz AB, vize serbestliùinin verildiùi ilk grup ülkelerin ard×ndan (Makedonya, S×rbistan
ve Karadaù), konuyu çok daha dikkatli üekilde takip etmiütir. úlerleyen süreçte diùer ülkeler için kurallar kat×laüt×r×lm×ü ve nihai hedef olan iç güvenliùin saùlanmas×na yönelik, ileri ad×mlar×n at×lmas× beklenmiütir. Baüka bir deyiüle AB, vize serbestliùi stratejisinde zamanla eksiklikleri ve aksamalar× fark ederek, süreci düzeltme yolunu seçmiütir. Her bir ülkeye vize serbestliùi verilmesinin ard×ndan
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evrimleüen bu yaklaü×m, bu yay×nda ele al×nan ve farkl× coùrafyalardaki ülkelere sunulan vize yol haritalar×nda aç×k bir üekilde görülmektedir.
Ancak, bir noktan×n alt×n× çizmekte yarar var: Kurallar×n kat×laü×yor olmas×, vize serbestliùi sürecinde AB’nin baüar×s×zl×ù×n× göstermez, aksine sürecin yeni gereksinimleri karü×lamaya yönelik düzenlenebilmesi aç×s×ndan AB’nin manevra gücünü ortaya koyar. Fakat bir d×ü politika arac× olarak
vize serbestliùinin baüar×l× olup olmad×ù×, farkl× ülkeler ile yürütülen müzakerelerde AB’nin tutumu
ve bu ülkeler için nihai hedef olan vatandaülar×na vize muaÀyeti tan×n×p tan×nmad×ù× ile ölçülebilir.
Bu perspektiften bak×ld×ù×nda;
- Kosova’n×n Balkanlar×n orta yerinde kendi kaderine terk edilmiü olmas× ve yeniden baülayan
süreçte komüu Balkan ülkelerine göre çok daha aù×rlaüt×r×lm×ü, farkl× ve keyÀyete aç×k bir üekilde müzakere ediyor olmas×,
- Doùu Ortakl×ù× çerçevesinde, müzakerelerin yürütüldüùü ülkelerden sadece yar×s× ile belli bir
noktaya gelinmiü iken diùer yar×s× ile sürecin aksam×ü olmas× ve bu ülkeler ile yürütülen süreçlerin öncelikli olarak vize kolaylaüt×rma ve geri kabul anlaümalar×n×n imzalanmas×na dönük olup, vize serbestliùi, uzun vadeli bir hedef olarak belirlenmiü olmas×,
- Rusya ile yürütülen sürecin ise bu ülkenin vatandaülar×na vize muaÀyeti verilip verilmemesi konusundan çok, ne zaman ve hangi kurallar çerçevesinde bunun gerçekleüeceùi konusuna
odaklanm×ü olmas×,
AB’nin bir d×ü politika arac× olarak kulland×ù× vize serbestliùi stratejisinin, baüar× düzeyi ile ilgili soru iüaretlerini art×rmaktad×r.
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AB’NúN ÜÇÜNCÜ ÜLKELER úLE YÜRÜTTÜøÜ VúZE SERBESTLúøú
SÜREÇLERúNúN ÖZETú
AB’nin üçüncü ülke vatandaülar×na yönelik vize uygulamalar× ilk defa, 1992 y×l×nda imzalanan Maastricht Antlaümas× ile Avrupa’n×n gündemine gelmiütir. Söz konusu Antlaüma, Birliùin
d×ü s×n×rlar×ndan geçerken vizeye sahip olmas× gereken ülke vatandaülar×n× aç×k bir üekilde belirlemekte ve sahip olunmas× gereken vizelerde ortak bir standard×n oluüturulmas×n× saùlamaktad×r.
1997 tarihli Amsterdam Antlaümas× ise vize uygulamalar×n×, Birlik çerçevesinde çok daha farkl×
bir konuma getirmekte, AB’nin ortak vize politikas×n×n temelini atmaktad×r. “Vize, S×ù×nma, Göç
ve Kiüilerin Serbest Dolaü×m×na úliükin diùer Politikalar” isimli IV. Baül×k alt×nda, daha önce
Avrupa Topluluùu’nu Kuran Antlaüma’n×n (Roma Antlaümas×) 3. Sütunu alt×nda yer alan “Adalet
ve úçiülerinde úü Birliùi” baül×ù×na ait olan hükümler, Birliùin yasal çerçevesine dâhil edilmiütir.
Ayr×ca Amsterdam Antlaümas×na Ek Protokol ile Schengen müktesebat× da AB yasal çerçevesine
al×nm×üt×r.
Roma Antlaümas×’n×n IV. Baül×ù× alt×nda 62. Madde (62/1), Konsey’e Amsterdam
Antlaümas×’n×n yürürlüùe girmesinden sonraki beü y×l içinde, 14. Madde’ye uygun olarak, Birlik
vatandaülar× veya üçüncü ülke vatandaülar× kiüiler üzerinde herhangi bir kontrol olmaks×z×n iç
s×n×rlar× geçmenin saùlanmas× için gerekli önlemleri alma görevini vermektedir.
62/2 ise, Üye Devletlerin d×ü s×n×rlar×n×n geçilmesinde, kiüiler üzerindeki kontrolün
standard×n× ve usulünü belirleme yetkisini Konsey’e vermektedir. 62/2/b, üç ay× geçmeyen seyahatlere iliükin vize kurallar×n× ve format×n× belirlerken, vizeye tâbi olan veya olmayan üçüncü
devlet vatandaülar×n×n listesini belirleme görevini Konsey’e vermiütir (62/2/b/i).
Konsey, 15 Mart 2001 tarihinde 62/2/2/b/i’ye göre belirlenen listeyi aç×klam×ü; 2 Haziran
2005 tarihinde bu listede deùiüiklik yapm×üt×r (851/2005 say×l× Konsey Tüzüùü). Bu deùiüiklik
ile kendi vatandaülar×ndan vize istenmeyen üçüncü ülke taraf×ndan (EK II), herhangi bir AB üyesi ülke vatandaülar× için vize istenmesi halinde “karü×l×kl×l×k” ilkesine göre önlem al×nmas× (1/4)
ve Birliùe üye olmad×ù× halde Schengen Anlaümas×’na taraf olan úzlanda, Norveç ve úsviçre’nin
durumlar× ele al×nm×üt×r.
539/2001 say×l× ve 15 Mart 2001 tarihli D×ü S×n×rlar× Geçerken Vize Zorunluluùu Olan ve Olmayan Ülkelere úliükin Konsey Tüzüùü’nün 1. Maddesi’nin 1. Paragraf×’nda, Ek I’de belirlenen
ve vize istemine tâbi üçüncü ülke vatandaülar×n×n vize alma zorunluluùundan bahsedilmektedir.
2. Paragraf ise Ek II’de yer alan üçüncü ülke vatandaülar×n×n vizeden muaf olduùunu belirtilmektedir. 1. Madde’nin 4. Paragraf× ise, vize mecburiyeti koüullar×n× belirlemektedir.
*
Bu kitapta, 65 soruda vize serbestliùi sürecini incelediùimiz on üç ülke; Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Karadaù, Kosova, Makedonya,
Moldova, Rusya, S×rbistan, Ukrayna; art× Türkiye; 539/2001 say×l× Konsey Tüzüùü kapsam×nda,
vize zorunluluùu bulunan ve Ek I’de yer alan ülkeler aras×nda bulunmas× kayd×yla, bu ülkelerin
vatandaü× milyonlarca kiüi ile Avrupa aras×nda vize duvarlar× inüa edilmiütir.
Eskiden Avrupa topraklar×na girerken vize alma zorunluluùu olmayan bu ülkelerin vatandaü×
milyonlarca kiüi için vize, uzun y×llar ayr×mc×l×ù×n, aüaù×lanman×n, küçük düüürülmenin,
haks×zl×ù×n ve eziyetin simgesi olmuütur. Bu ülke kamuoylar×nda vize konusunda duyulan öfke
ve k×zg×nl×ù×n Avrupa’ya duyulan karü×tl×k haline de dönüütüùü, reaktif ve duygusal temelli
Avrupa karü×tl×ù×n× tetiklediùi söylenebilir.
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*
4,5 milyon km2 alana sahip 500 milyon nüfuslu AB’nin, yay×nda yer verilen on üç ülke art×
Türkiye ile beraber 312 milyon nüfuslu ve 18,5 milyon km2’ye sahip koca bir coùrafya ile 2000’li
y×llar×n baü×ndan itibaren vize serbestliùi rejimine iliükin çok farkl× format ve h×zda müzakereleri
yürütmesi; öncelikle AB’nin sadece kendi bölgesinde deùil, komüu coùrafyalarda da etkin bir
güç olma çabalar×n×n önemli bir kan×t×d×r. Hiç üüphesiz, kendi yüzölçümünün neredeyse dört kat×
büyüklüùünde bir coùrafya ile ve kendi nüfusunun neredeyse yar×s× büyüklüùünde bir nüfusa
sahip geniü bir toplulukla vize serbestliùinin müzakere ediliyor olmas×, siyasi, teknik, bürokratik,
ekonomik ve sosyal aç×lardan hiç kolay olmayan bir giriüimdir. Ancak son kertede, bu yay×nda
incelenen on üç ülkenin, Türkiye ile beraber ise on dört ülkenin vatandaülar×n×n, bugün itibar×yla
AB s×n×rlar×na giriü koüullar×na bak×ld×ù×nda; 14 ülkeden sadece beü ülkenin vatandaülar×na bu
imkân×n saùland×ù×, geriye kalan dokuz ülkenin vatandaülar×n×n ise halen vize alma mecburiyeti
bulunduùu görülmektedir. Daha aç×k bir üekilde ifade etmek gerekirse,
2000’li y×llar×n baü×ndan beri sürdürülen yoùun çaba,
üretilen yüz binlerce sayfal×k belge,
sarf edilen emek gücü ve sermaye,
on y×l×n sonunda heyecanla Brüksel’de verilecek karar× bekleyen farkl× coùrafyadaki 312
milyon kiüinin sadece yüzde 6 gibi bir k×sm×n× memnun edebilmiütir.
*
Hiç üüphesiz, AB’nin vize serbestliùi politikas×n×n çok basit bir üekilde dört ayr× coùrafyay×
kapsad×ù× söylenebilir: Balkanlar, Doùu Ortakl×ù×, Rusya ve Türkiye.
AB, her bir bölge ve ülkeyle müzakerelere baülam×ü, kimiyle sonland×rm×ü, kimiyle ise halen
müzakerelere devam etmektedir. Bu yay×nda da görüldüùü üzere, vize serbestliùi süreci her ülke
için özel haz×rlanm×ü koüullar× ve karü×lanmas× gereken kriterleri içeren bir süreç olmuütur. Vize
kolaylaüt×rmadan geri kabule, yol haritas×ndan takip sürecine kadar vizelerin kald×r×lmas×na giden yoldaki her aüama, ilgili ülkelerin yasal ve siyasi altyap×s× ve AB ile olan iliükileri çerçevesinde tasarlanm×üt×r. Bu nedenledir ki sunulan her bir yol haritas×, sürecin h×z× ve mevcut durum
ülkeden ülkeye deùiükenlik göstermektedir.
Yine de, 2000’li y×llar×n baü×nda Balkan coùrafyas× ile baülat×lan vize serbestliùi diyaloùu,
ileriki dönemlerde benzer diyaloùun baülat×ld×ù× ülkeler için bir model oluüturmaktad×r. Bunun
nedeni, AB’nin beü Bat× Balkan ülkesi ile iki ila üç y×l gibi k×sa bir sürede neticelendirdiùi vize
serbestliùi sürecinin ulaüt×ù× “baüar×d×r”.
Asl×nda bu “baüar× hikâyesi”ni doùru analiz etmek gerekir: Bir yanda model diùer coùrafyalara
da adapte edilmeye çal×ü×l×rken, bir yanda da daha vize serbestliùi karar×n×n mürekkebi bile kurumadan kimi Üye Devletlerin durumdan duyduklar× rahats×zl×ù× dillendirmeye baülad×klar×
gerçeùi unutulmamal×d×r. Baüka bir deyiüle, bir d×ü politika arac× olarak vize serbestliùi bir
“baüar× hikâyesi” olduùu kadar baüar×s×zl×k olarak da alg×lanabilir.
Bir d×ü politika arac× olarak vize serbestliùini ister bir baüar×, ister bir baüar×s×zl×k serüveni
olarak yorumlayal×m, üu basit gerçeùi deùiütirmemiz mümkün olmaz:
AB’nin Balkan coùrafyas×nda yürüttüùü vize serbestliùi süreci, bir ilktir ve model olarak
diùer coùrafyalarla yürütülen süreçlere ilham vermiütir.
AB, müzakereler sürerken bile süreç ile ilgili eksiklikleri, hatalar× ve yanl×ülar× tespit etmiü,
süreç içerisinde bu eksiklikleri gidermeye çal×üm×üt×r. Vize serbestliùi baüka bir coùrafyaya
kay×nca da Balkan ülkeleri tecrübesinden ç×kart×lan dersler yeni coùrafyaya uygulanm×üt×r. Bu
sebeptendir ki yol haritalar× zamanla isim ve üekil deùiütirmiü, daha s×k×, kat× ve ayr×nt×l× bir hal
alm×üt×r.
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Dolay×s×yla, vize serbestliùi süreci sadece ilgili ülkeler için deùil, AB için de önemli bir
“öùrenme sürecidir.” Bu süreçten hiç üüphesiz ki, her iki taraf da kârl× ç×km×üt×r. Entegre s×n×r
yönetimi, insan haklar×na sayg×, yolsuzluk, insan ticareti, yasa d×ü× göçle etkin mücadele ve diùer
birçoùu, modern ulus devletlerin üzerine inüa edildiùi evrensel standartlard×r. Vize serbestliùi
arac× ile AB’nin, bu standartlar× komüu coùrafyalarda yükseltme arzusu sadece AB’nin deùil, hiç
üüphesiz bu ülkelerin de menfaatinedir.
Ancak kurallar kat×laü×rken, tüm ülkelere karü× âdil ve tarafs×z olma, söz konusu standartlar×n
art×r×lmas× kadar elzem bir unsurdur. Belki de vize serbestliùini bir nevi “baüar×s×zl×k hikâyesi”
olarak gören veya sorgulayan kiüilerin ellerini en fazla güçlendiren unsur budur.
Bu yay×nda aç×k bir üekilde görüldüùü üzere, tüm ülkelere eüit oranda âdil ve hakkaniyetli
davranma konusunda AB baüar×s×z olmuütur;
Balkanlarda Arnavutluk ve Bosna Hersek ile vize duvarlar×, S×rbistan, Makedonya ve
Karadaù’dan tam bir sene sonra kald×r×lm×üt×r,
Yine Balkanlarda Kosova, sürece diùer ülkeler ile beraber baülamas×na raùmen, yaln×z
b×rak×lm×üt×r,
Balkan ülkeleri ile vize duvarlar× kald×r×ld×ktan sonra bile AB, yeni bir tak×m düzenlemeler
ve öneriler ile bu ülkeler için duvar× yeniden örmeye çal×üm×üt×r,
Doùu Ortakl×ù× çerçevesinde tasarlanan ve takip edilen strateji çok daha aç×k uçlu ve çok
daha uzun bir zaman öngörmektedir,
Ve Türkiye ile ilgili strateji, taraÁar×n elli y×l× aüan iü birliùine raùmen daha baülayamam×üt×r.
Yani AB, teknik içerik kapsam×nda, her bir coùrafya ile yürüttüùü müzakerelerden
ç×kartt×ù× yeni dersleri, bir sonraki coùrafyaya aktarmak suretiyle geliütirirken, tüm ülkelere
eüit mesafede durma ve âdil olma konusunda arzu edilen duruüu maalesef sergileyememiütir.
*
Bu noktada, Türkiye gibi sürece ad×m atmaya haz×rlanan bir ülkenin, geçmiü deneyimlerin fark×nda olmas× hiç üüphesiz büyük önem taü×maktad×r. Farkl× coùrafyalarda, daha da
kat×laüan kurallar çerçevesinde iüleyen süreçlerin bilinmesi, Türkiye’ye yolun baü×nda kendi
stratejisini oluüturmas× aç×s×ndan büyük fayda saùlayacakt×r. Nas×l AB her farkl× coùrafyadan
ç×kard×ù× dersler ile süreci kendi yarar×na güncelliyorsa, Türkiye veya AB ile vize serbestliùi
rejimi müzakeresine girecek her bir ülkenin, geçmiü deneyimlerinden kendisine yönelik
dersler ç×kartmas× gerekmektedir.
*
Umuyoruz ki AB, Türkiye ile yürüteceùi süreci âdil ve tarafs×z bir üekilde, zaman×nda Balkan ülkelerine gösterdiùi istek, azim, destek ve kararl×l×kla neticelendirsin.
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AB’NúN ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAûLARINA YÖNELúK VúZE UYGULAMASI
AB’nin üçüncü ülke vatandaülar×na yönelik vize uygulamas×n×n temelleri, 1992 tarihli
Maastricht Antlaümas×’na dayan×r. Sonras×nda Amsterdam Antlaümas× (1997) ile Ortak Vize
Politikas×’na geçilmiütir. Amsterdam Antlaümas×’n×n ekine dâhil edilen Schengen Anlaümas×
ile AB, üçüncü ülke vatandaülar×na yönelik ortak vize uygulamalar×n× Birliùin yasal çerçevesine dâhil etmiütir.
Amsterdam Antlaümas×’n×n yürürlüùe girmesi ile beraber AB Konseyi, Birlik vatandaülar×
veya üçüncü ülke vatandaülar×n×n AB s×n×rlar×ndaki dolaü×m×na iliükin karar verme yetkisine
sahip olmuütur. Bu çerçevede Konsey, iki liste halinde vize istemine tâbi olan ve olmayan
üçüncü ülkeleri, ilk olarak 15 Mart 2001 tarihinde aç×klam×üt×r (539/2001 say×l× Konsey
Tüzüùü). Söz konusu liste 2005 y×l×nda deùiütirilmiü ve 851/2005 say×l× Konsey Tüzüùü
üeklinde yürürlüùe girmiütir.
539/2001 say×l× Vize Zorunluluùu Olan ve Olmayan Ülkelere úliükin Konsey Tüzüùü’nün
1. Maddesi ve 1. Paragraf×’nda bahsedilen Ek I, Beyaz Liste’yi (vize mecburiyeti olmayan
ülkeler), 1. Madde ve 2. Paragraf×’nda bahsedilen Ek II ise Kara Liste’yi (vize mecburiyeti
olan ülkeler) oluüturur.
Bu yay×nda incelenen 14 ülke, 539/2001 say×l× Konsey Tüzüùü’nün ekli Kara Listesi’nde yer
alm×ü/almaktad×r ve vize serbestliùi süreci, teknik olarak bu ülkelerin Kara Liste’den Beyaz
Liste’ye aktar×lmalar×n× öngörür.
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BALKAN COøRAFYASI
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin daù×lmas×n×n ard×ndan, Balkanlarda yaüanan
yirmi y×la yak×n süren kanl× süreç sonras×nda, bölgenin siyasi yap×lanmas×n×n daha belirgin olmaya baülamas× ile birlikte AB, s×n×r komüusu bölgenin demokratikleümesi, siyasi, ekonomik
ve sosyal olarak istikrara kavuümas× için kollar× s×vam×üt×r. Bu ülkeler ile baülat×lan istikrar ve
ortakl×k süreci çerçevesinde, AB’ye üyelik perspektiÀ sunulmuütur.
Bu çerçevede AB, söz konusu ülkeler ve vatandaülar×na vize serbestliùi vaadinde bulunarak,
Balkan coùrafyas×nda yeni baülayan demokratik reform sürecini h×zland×rmay× ve bu ülkeleri
tedricen entegre etmeyi hedeÁemiü, bir anlamda vize serbestliùini bir d×ü politika arac× olarak
kullanm×üt×r.
Balkan coùrafyas×nda vize serbestliùi, AB’nin komüuluk politikas× doùrultusunda bir ödül
ve ceza mekanizmas× olarak kullan×lm×üt×r. Reform sürecini devam ettiren ülkeler vize
serbestliùi ile ödüllendirilmiü, süreçte aksamalar yaüayan ülkelerse cezaland×r×lm×üt×r.
1980’li y×llarda Balkan ülkeleri vatandaülar×na yönelik vize uygulamalar×, bu coùrafyada
vatandaülar×n büyük s×k×nt×lar yaüamas×na sebep olmuütur. Özellikle ülke hükümetleri ve
sivil toplum örgütleri, vize uygulamalar×n× sert dille eleütirmiülerdir.
Vize uygulamalar× sürerken AB, bu üekilde Balkan coùrafyas×ndaki reform sürecine yeterince etkide bulunamayacaù×n× anlam×üt×r. Ayn× zamanda AB, vize uygulamalar×ndaki kat×l×k
nedeniyle artan yasa d×ü× göç ve s×n×r kaçakç×l×ù× ile kendi güvenliùinin tehdit alt×nda
olduùunu fark etmiütir.
2000’li y×llar×n baü×nda bölgede siyasi dengelerin oturmaya baülamas× ile birlikte AB’de,
Balkan ülkelerine vize serbestliùi tan×nmas×na yönelik tart×ümalar h×z kazanm×üt×r.
úlk olarak 2003 y×l×nda Bat× Balkan ülke vatandaülar× için vize serbestliùi verilmesi en yüksek
perdeden telaffuz edilmiütir.
Bu alandaki ilk somut ad×m ise 2005 y×l× sonunda AB Konseyi taraf×ndan Bat× Balkan ülkeleri ile vizelerin kolaylaüt×r×lmas× ve geri kabul anlaümalar×n×n imzalanmas× yönünde al×nan
karar sonras×, 2006 y×l×nda Avrupa Komisyonu’nun yetkilendirilmesi sonucu at×lm×üt×r.
Vize kolaylaüt×rma, uygulamada normal vize rejiminin basitleütirilmesi (talep edilen belge
say×s×nda azalma, vize baüvuru ücretleri, vize baüvuru süreleri ve vize türü ile ilgili düzenlemeler) ile vize sürecinin tüm ülkelerde, tüm vatandaülar için daha standart hale getirilmesini öngörmektedir.
Geri kabul ise yasa d×ü× yollardan AB topraklar×na giriü yapan üçüncü ülke vatandaülar×n×n,
yasal bir zeminde AB s×n×rlar×ndan geçiü yapt×klar× ülkeye iadesini öngörür.
Al×ü×lagelmiü bir yöntem olarak, vize kolaylaüt×rma ve geri kabul birbiriyle iliükilendirilmiü
bir süreçtir. Vize kolaylaüt×rma ile ilgili ülkelerin vatandaülar×n×n karü×laüt×klar× sorunlar giderilirken, yasa d×ü× göç ve s×n×r güvenliùi gibi alanlarda ilerleme saùlanmaktad×r.
Vize kolaylaüt×rma ve geri kabul, vize serbestliùine giden yolun ilk ad×m×n× oluüturmaktad×r.
Bunu vize serbestliùine yönelik bir diyaloùun baülat×lmas×, vize serbestliùine yönelik yol
haritas×n×n oluüturulmas×, vize serbestliùinin verilmesi ve vize serbestliùi sonras× sürecin
takip edilmesi izlemektedir.
Balkan coùrafyas×nda toplam süreç, üç ülke için (Makedonya, S×rbistan ve Karadaù) iki y×l;
iki ülke için (Arnavutluk ve Bosna Hersek) üç y×l sürmüütür. Kosova için süreç baülad×ù× gibi
durmuü, komüu beü ülkenin vatandaülar× vizesiz bir üekilde AB topraklar×na giriü yapmaya
baülad×ktan y×llar sonra yeniden aç×lm×üt×r.
Vize serbestliùine giden yolun ilk ad×m×n× oluüturan vize kolaylaüt×rma ve geri kabul, benzer öùeler içerse de ülke özelinde müzakere edilen konular olmuütur. Özellikle geri kabul
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müzakereleri, ilgili ülkelerin farkl× ilerleme seviyeleri ve farkl× hukuki yap×lar× nedeniyle
deùiükenlik göstermektedir. Her iki anlaüma için de AB taraf×nda müzakereleri Avrupa
Komisyonu yürütürken, karar× AB Konseyi al×r.
Balkan coùrafyas×nda vize kolaylaüt×rma ve geri kabul anlaümalar×n×n imzalanmas×, oldukça h×zl× olmuütur. Takip eden ad×m olan vize serbestliùine iliükin diyaloùun baülat×lmas×
ve noktalanmas× da bir o kadar k×sa sürede gerçekleümiütir. Vize diyaloùunun ard×ndan vize
serbestliùi sürecinin iskeletini oluüturan vize yol haritalar×, Avrupa Komisyonu taraf×ndan
haz×rlan×p 2008 y×l× ortas×nda beü Bat× Balkan ülkesi hükümetine teslim edilmiütir.
Vize yol haritalar×, Avrupa Komisyonu’nun haz×rlad×ù×, tamam× ülke özelinde tasarlanan
belgelerdir. Tüm Bat× Balkan ülkeleri için AB’nin adalet ve içiüleri alan×ndaki mevcut yasal
düzenlemelerin s×raland×ù× dört Blok ile geri kabul ve vize kolaylaüt×rmaya iliükin hükümleri
içerir.
Tüm vize yol haritalar× oldukça teknik düzenlemeleri içeren belgelerdir. AB’nin adalet ve
içiüleri konulu müktesebat×n×n karü×lanmas×na yönelik; belge güvenliùi, s×n×r denetimi ve
yasa d×ü× göç, kamusal alan×n düzeni ve güvenliùi ile d×ü iliükiler ve insan haklar×na iliükin
oldukça geniü yelpazede teknik yükümlülükleri içerir.
Bat× Balkan ülkeleri için say×lar× 40 ila 42 aras×nda deùiüen kriterin karü×lanmas× talep
edilmiütir.
Vize yol haritas× müzakerelerinde teknik süreç, Avrupa Komisyonu taraf×ndan üartlar×n
belirlenmesi, ilgili ülke hükümetlerinin kaydedilen ilerlemeye yönelik süreci raporlamas×,
mevcut durumun uzmanlar taraf×ndan teyit edilmesi ve Avrupa Komisyonu’nun son duruma
yönelik deùerlendirmede bulunmas× üeklinde ilerlemektedir.
úüleyiüte AB taraf×nda uygulama ve müzakereden sorumlu kurum Avrupa Komisyonu’dur.
Komisyon, ilgili kriterlerin tamam×n×n karü×lanmas× halinde 539/2001 say×l× Konsey
Tüzüùü’ne iliükin deùiüiklik önerisini haz×rlar ve AB Konseyi’ne sunar.
Karar alma organ× ise üç Bat× Balkan ülkesi (S×rbistan, Makedonya ve Karadaù) için AB
Konseyi, iki Bat× Balkan ülkesi (Arnavutluk ve Bosna Hersek) için ise AB Konseyi ile birlikte Avrupa Parlamentosu olmuütur. Karar alma merciindeki deùiüikliùin sebebi, 1 Aral×k
2009 tarihinde yürürlüùe giren Lizbon Antlaümas×’d×r.
Lizbon Antlaümas×’n×n yürürlüùe girmesi ile birlikte Avrupa Parlamentosu, herhangi bir ülkeye vize serbestliùi verilmesi karar×nda AB Konseyi’ne eü deùer güce sahip olmuütur. AB
Konseyi vize serbestliùi karar× için nitelikli oy çokluùuna ihtiyaç duyarken, Parlamento’da
basit oy çokluùu üart× aran×r.
Süre olarak bak×ld×ù×nda vize yol haritas× müzakereleri, Makedonya için neredeyse bir y×lda,
Karadaù ve S×rbistan için yaklaü×k iki y×lda, Arnavutluk ve Bosna Hersek için ise üç y×lda
tamamlanm×üt×r.
AB Konseyi beü Bat× Balkan ülkesi için, iki kere 539/2001 say×l× Tüzükte deùiüiklik yapm×ü
ve teknik olarak tüzüùün Kara Liste’sindeki beü ülkeyi, Beyaz Liste’ye aktarm×üt×r.
Vize serbestliùi yol haritas× sürecinde beü Bat× Balkan ülkesi öngörülen kriterleri yerine
getirmek için kapsaml× yasal düzenlemeler yapm×ü, uygulamaya dönük hareket planlar×
oluüturmuü ve farkl× ülkeler ile geri kabul anlaümalar× imzalam×üt×r.
úlgili hükümetler, vize yol haritalar×nda öngörülen kriterlerin karü×lanmas×na iliükin durumu haz×rl×k raporlar× ile Avrupa Komisyonu’na sunmuü, Avrupa Komisyonu bu haz×rl×k
raporlar× ve gerçekleütirdiùi alan ziyaretleri ile durumu teyit etmiütir. Kimi ülkelerden kriterlerin karü×lanmas× için ek bilgi ve düzenlemeler istenmiü, bunlar×n güncellenmiü raporlar ile
sunulmas× talep edilmiütir.
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Bu çerçevede Makedonya, S×rbistan ve Karadaù, Avrupa Komisyonu’na birer haz×rl×k raporu
sunmuütur. Avrupa Komisyonu da Makedonya için bir, Karadaù ve S×rbistan için ise ikiüer
deùerlendirme raporu yay×mlam×üt×r. Bu üç ülke için süreç, söz konusu haz×rl×k raporlar× ve
deùerlendirme raporlar×n×n takas edilmesi ile tamamlanm×üt×r.
Avrupa Komisyonu, 2009 y×l× ortas×nda üç ülke için (Makedonya, S×rbistan, Karadaù)
539/2001 say×l× Konsey Tüzüùü deùiüiklik tekliÀni AB Konseyi’ne iletmiü, Konsey 30 Kas×m
2009 tarihli 2979’uncu toplant×s×nda deùiüikliùi karar baùlam×üt×r.
Deùiüiklik tekliÀnin 19 Aral×k 2009 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yay×mlan×p yürürlüùe
girmesi ile üç Bat× Balkan ülkesinin vatandaülar×na vize mecburiyeti kalkm×üt×r.
Arnavutluk ve Bosna Hersek için ise süreç bir y×l daha uzun sürmüütür. Bunun baül×ca nedenleri aras×nda, 1 Aral×k 2009 tarihinde Lizbon Antlaümas×’n×n yürürlüùe girmesi ile Avrupa
Parlamentosu’nun karar alma mekanizmas×nda AB Konseyi ile eüit rol oynamaya baülamas×;
üç ülkeye vize serbestliùi verilmesi ard×ndan bu ülkelerden AB Üye Ülkelerine olan iltica
baüvuru say×s×ndaki art×ü ve Arnavutluk ile Bosna Hersek’in vize yol haritalar×nda öngörülen
kriterleri karü×lamada gösterdiùi görece yavaü seyir say×labilir.
Arnavutluk ve Bosna Hersek, Avrupa Komisyonu’na tüm süreçte ikiüer haz×rl×k raporu
sunmuütur. Avrupa Komisyonu da her iki ülke için alt×üar deùerlendirme raporu yay×mlam×üt×r.
Arnavutluk ve Bosna Hersek deneyimlerinde Avrupa Parlamentosu, sürecin daha en
baü×ndan, bu iki ülkeye ayr×mc×l×k yap×lmamas× çaùr×s×nda bulunmuü ve bu mesaj× sürekli
tekrarlam×üt×r. Lizbon Antlaümas× sonras×nda gücü artan Parlamento, bu talebini karar alma
sürecinde de göstermiütir.
Avrupa Komisyonu, 2010 y×l× ortas×nda iki ülke için (Arnavutluk ve Bosna Hersek) 539/2001
say×l× Konsey Tüzüùü deùiüiklik tekliÀni AB Konseyi’ne iletmiü, Konsey ise 8 Kas×m 2010
tarihli 3043’üncü toplant×s×nda deùiüikliùi karara baùlam×üt×r.
Deùiüiklik tekliÀnin 15 Aral×k 2010 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yay×mlan×p yürürlüùe
girmesiyle, iki Bat× Balkan ülkesinin vatandaülar×na da vize mecburiyeti kalkm×üt×r.
Beü Bat× Balkan ülkesi için süreç tamamland×ù×nda, vize muaÀyeti, AB genelinde hiçbir
k×s×tlama olmadan serbest dolaü×m anlam×na gelmemektedir. Bu hak sadece biyometrik pasaport sahibi kiüilerin, alt× ayl×k sürede doksan günü aümayan ziyaretleri ile s×n×rl×d×r. Ayr×ca
tüm ülkelerin vatandaülar×, AB s×n×rlar×na giriü ve ç×k×üta Schengen S×n×r Kodu yükümlülüklerini karü×lamakla mükelleftir.
2009 ve 2010 y×llar× sonunda beü Bat× Balkan ülkesi vatandaülar×na vize zorunluluùu kalkarken, sürece bu ülkeler ile ayn× anda baülayan Kosova, bölgede kaderine terk edilen tek
ülke olmuütur. Kosova ile süreç ancak 2012 y×l× ortas×nda yeniden baülat×lm×üt×r.
Kosova’n×n özel durumu ile doùrudan baùlant×l× olan bu “yaln×z b×rak×lma” sonras×nda, ülkeye yol haritas×n×n verilmesi ile süreç baülat×lm×üt×r. Ancak Kosova’ya iletilen yol haritas×,
diùer komüu ülkelere sunulan haritalar ile karü×laüt×r×ld×ù×nda, büyük farklar içermektedir.
AB, yeniden baülayan süreçte Kosova’n×n daha fazla kriteri yerine getirmesini talep etmiütir.
Bunun nedenleri aras×nda Kosova’n×n vize serbestliùine iliükin daha s×n×rl× haz×rl×ù×n×n
bulunmas×, AB’nin vize duvarlar×n× yeni doùmuü bir ülke için kald×rma niyetinin olmamas×
ve Avrupa Komisyonu’nun daha kat× ve s×k× kurallar belirleyerek, birinci ve ikinci dalga vize
serbestliùinden üikâyetçi olan Üye Devletleri rahatlatmak istemesi say×labilir.
Kosova özelinde ayr×ca, yol haritas×n×n tüm Üye Devletlere müzakerelere kat×lma ve müzakerelerde doùrudan söz hakk×na sahip olma yetkisi vermesi, belki de bu ülke özelinde
haz×rlanan yol haritas×n×n en tart×ümal× konusudur. Böylece, siyasi olarak bu ülkeyi tan×mlayan
Üye Devletlerin bile gerektiùinde vize serbestliùi sürecini bloke etmesi söz konusu olmuütur.
145

O

O

O

O

O

O

146

Beü Bat× Balkan ülkesine serbestliùin verilmesi sonras× dönem, belki de sürecin tamam×ndan
çok daha tart×ümal× geçmiütir. Birinci dalga vize serbestliùinin hemen ard×ndan kimi Üye
Devletler, üç Bat× Balkan ülkesinden kendilerine yap×lan yüksek say×daki iltica baüvurusu
nedeniyle, durumdan duyduklar× tedirginliùi dile getirmeye baülam×üt×r. Bu ülkelerin baü×n×
Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika ve úsveç çekmektedir.
Gerçekten de ilk vize serbestliùi dalgas× sonras×nda, özellikle Makedonya ve S×rbistan’dan
AB Üye Ülkelerine yap×lan s×ù×nma baüvurular×nda h×zl× bir yukar× seyir gözlemlenmiütir.
Bununla birlikte, as×ls×z iltica baüvurular× say×s×nda da yüksek bir art×ü olmuütur.
Avrupa Komisyonu, artan tedirginlikleri gidermek için tüm Bat× Balkan ülkelerinde vize
serbestliùi sürecinin yak×ndan takip edileceùi bir izleme mekanizmas× kurulmas×n× önermiütir.
úzleme mekanizmas× çerçevesinde, baüta Avrupa Komisyonu olmak üzere tüm Avrupal× kurumlar, Üye Devletler ve ilgili Balkan ülkelerinin hükümetlerinin kat×l×m×yla bir acil dan×üma
mekanizmas× tasarlanm×ü ve Üye Devletlerin, iltica baüvurular×nda h×zl× art×ü olmas× halinde
süreci ask×ya alabilmesine bile olanak saùlayan bir emniyet düùmesi oluüturulmuütur.
úzleme mekanizmas× çerçevesinde Avrupa Komisyonu, 2012 y×l× sonu itibar×yla Bat× Balkan
ülkelerine dönük üç takip raporu yay×mlam×üt×r. Yay×mlanan her rapor, Avrupa Komisyonu,
Üye Devlet, Bat× Balkan ülkeleri hükümetleri ve ilgili kurumlar×, AB Dönem Baükanl×klar×,
FRONTEX, EUROPOL, PCC SEE ve EUROJUST temsilcilerinden oluüan geniü kat×l×ml×
heyetlerin görüüleri ile oluüturulmuütur.
May×s 2011’de yay×mlanan ilk rapordan Aùustos 2012’de yay×mlanan son rapora kadar
Avrupa Komisyonu, kimi Üye Devletlerin artan s×ù×nmac× talepleri say×s× ile as×ls×z iltica
baüvurusundaki s×çramadan kaynaklanan endiüelerini gidermeye çal×üm×üt×r. Bunun için her
takip raporunda, bir öncekinden daha kat× izleme ve kontrol mekanizmalar×na yer verilmiütir.
Böylece Komisyon, sürecin devam ederken, kontrolün hala kendi elinde olduùu izlenimini
Balkan ülkelerine göstermeye çal×üm×üt×r.
Hiç üüphesiz May×s 2011 tarihli ilk takip raporunun yay×mlanmas×ndan sadece bir hafta önce
(baüka bir deyiüle ikinci vize serbestliùi dalgas×n×n baülamas×ndan alt× ay sonra), 539/2001
say×l× Konsey Tüzüùü’ne eklenen “Koruma Maddesi”, Komisyon’un Bat× Balkan ülkelerine
deyim yerindeyse “aba alt×ndan sopa göstermek” için icat ettiùi en kritik tedbirdir. “Koruma
Maddesi”ne takip raporlar×nda yap×lan at×Áar, her seferinde daha sert bir hal alm×üt×r.
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DúøER COøRAFYALAR
AB’nin Balkan coùrafyas×nda yürüttüùü vize serbestliùi süreci, ilerleyen y×llarda AB’nin
Komüuluk Politikas× çerçevesinde yak×nlaümaya baülad×ù× diùer coùrafyalarda da uygulanmaya baülanm×üt×r. Bu kapsamda AB, Doùu Ortakl×ù× çerçevesinde alt× ülke ile (Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna) vize serbestliùi diyaloùu
baülatm×üt×r.
Balkan ülkeleri ile Doùu Ortakl×ù× ülkelerine yönelik vize serbestliùi stratejilerindeki en temel fark, AB’nin doùu komüusu alt× ülke için aç×k uçlu ve nihai hedef olan vize serbestliùinin
daha uzun vadede gerçekleüeceùi bir süreci öngörmüü olmas×d×r. Doùu Ortakl×ù× ülkelerine
iletilen yol haritalar×na “vize serbestliùine yönelik eylem plan×” ad× verilmesi bile bunun bir
göstergesidir. AB ayr×ca, söz konusu ülkeler için tasarlad×ù× süreçte, Balkan coùrafyas×ndan
farkl× olarak iki aüamal× bir strateji öngörmüütür. Bu strateji ile AB, önce söz konusu ülkelerdeki yasal deùiüiklikleri görüp teyit etmek, ard×ndan uygulanmas×n× yak×ndan takip etmek
istemiütir. Hatta Komisyon, bir aüamadan bir diùerine geçiü karar×n× bile Konsey’e b×rakarak,
bu kararda Üye Devletlerin söz hakk×na sahip olmalar×n× istememiütir.
Aynen Balkan coùrafyas×nda olduùu gibi Doùu Ortakl×ù× ülkelerinde de süreç, ülkelerin
farkl× ilerleme h×zlar×na baùl× olarak deùiükenlik göstermektedir. Bu çerçevede Ukrayna ve
Moldova, en fazla ilerlemeyi gösteren ülkeler olmuütur ki sadece bu iki ülke Komisyon’dan
eylem planlar×n× alabilmiütir. Geriye kalan dört ülke ile süreç halen vize kolaylaüt×rma ve geri
kabul anlaümas× müzakereleri noktas×nda bulunmaktad×r.
Ukrayna ve Moldova’ya sunulan eylem planlar× ve Komisyon’un bu iki ülkeye yönelik deùerlendirmeleri göz önüne al×nd×ù×nda ise Kosova ile baülayan “kurallar×n daha
s×k×laüt×rmas×” ilkesinin devam ettiùi görülmektedir. Komisyon, bu iki ülkeden daha fazla
ve daha ayr×nt×l× kriterlerin yerine getirilmesini talep etmekle beraber, izleme ve takip süreçlerini de s×k×laüt×rmaktad×r.
AB, Doùu Ortakl×ù× ve Avrupa Komüuluk Politikas×’na dâhil olmamakla birlikte Rusya ile
de vize serbestliùine iliükin müzakereleri sürdürmektedir. Ancak bu ülke ile yürütülen süreç,
Balkan ülkelerine göre teknik olman×n ötesinde, çok daha siyasi bir hal alm×üt×r.
Ayn× üekilde AB’nin Türkiye ile yürütmeye baülayacaù× sürecin de teknik boyutu, daha
üimdiden siyasetin gölgesinde kalm×üt×r. Baüka bir deyiüle teknik müzakereler bürokrasinin
ve diplomasinin temel malzemesi haline gelmiütir.
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Türk vatandaülar× 30 y×l× aük×n bir süredir AB topraklar×na girerken vizeye tâbidir.
Zaman×nda geçici bir tedbir olarak uygulanmaya baülayan vize, art×k bizlerin ve Avrupal×lar×n
normalleütirdiùi bir uygulama halini alm×üt×r.
AB topraklar×nda yasal bir dakika geçirmek için Türk vatandaülar×; iü insanlar×, öùrenciler,
akademisyenler, kamu görevlileri, emekliler... AB’nin bundan 30 y×l önce inüa ettiùi vize
duvarlar×n× aümak zorundad×r.
Bu duvar, her geçen gün biraz daha kal×nlaümakta, aü×lmas× zor bir hal almaktad×r.
Hâlbuki kâù×ttan duvarlar×n aü×lmas×, geçilmesi gerekir. Çünkü ancak duvarlar aü×ld×ù×nda,
kiüi, içinde bulunduùu toplumu ve beraberinde tüm insanl×ù× deùiütirebilir.
Duvarlar× aüabilmek ise ancak karü×l×kl× konuüma ile olur: Duvarlar×n arkas×ndan
konuümakla olmaz.
úüte bu yay×n; duvarlar× aüabilmek için son 30 y×l×n× duvarlar×n arkas×ndan konuüarak müzakere eden bir ülkenin, yak×n gelecekte karü×laümas× muhtemel senaryolardan bir veya birkaç×n×n
hikâyesidir.
Bu yay×n; duvarlar×, duvarlar olmadan konuüarak aüabilen beü Bat× Balkan ülkesinin hikâyesidir.
Bu yay×n; bir yanda AB’nin duvarlar× kald×r×rken diùer yanda yeni duvarlar örmek istemesinin hikâyesidir.
Bu yay×n; yüzy×llar boyunca bireyleri, aileleri, toplumlar× birbirinden ay×rmak için inüa edilen duvarlar×n, modern bir hikâyesidir.
Bu yay×n; modern çaù×n kâù×t duvarlar×n×n hikâyesidir.
Hiç üüphesiz, AB’nin son on y×lda komüu coùrafyalar ile yürüttüùü vize serbestliùine yönelik
süreçler siyasetin, diplomasinin, bürokrasinin, ekonominin ve kültürel etkileüimin en canl×, en
hareketli ve en tart×ümal× konular×ndan biridir.
Hiç üüphesiz, AB’nin yürüttüùü süreç kimine göre baüar×n×n; kimine göre ise ayr×mc×l×ù×n
hikâyesidir.
Ancak her ne olursa olsun Balkan deneyimi, önümüzdeki dönemde Avrupa’n×n mevcut ülkeler ile veya yeni coùrafyalarda yürütmeye devam edeceùi müzakereler için bir yol haritas×; bir
modeldir.
Bu çerçevede, bu modelin iyi alg×lanmas× ve anlaü×lmas×, bu müzakereleri halen yürüten veya
ileride yürütmesi muhtemel ülkeler için önemli bir gereksinimdir.
Hiçbir süreç mükemmel deùildir ve mükemmel olmas× da beklenmemelidir.
Zaten süreç, özünde ileriye gitmeyi, deùiüimi, giderek mükemmelleütirmeyi içerir. Dolay×s×yla
Balkan ülkelerine yönelik bu süreci, “kutsal kitap” olarak kabul etmeyerek; ancak geçmiü deneyimlerden dersler ç×kartarak ilerlemek gerekir.
Bizim bu uzun ve halen mükemmel olmayan süreçten ç×kartt×ù×m×z dersler bunlar.
Her okuyan×n yeni dersler ç×kartmas× ve süreci lay×k olduùu mükemmelliùe ulaüt×rmas× temennisiyle…
Melih Özsöz
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Henüz söylenmedi...
Keüke söylenseydi…

Keüke bir son söz yaz×p vize dosyam×z×n kapand×ù×n× duyurabilseydik. Ama ne yaz×k ki
Türkiye’nin vizesiz dolaü×m sürecine iliükin olarak AB taraf×ndan haz×rlanan yol haritas×n×n
×ü×ù×nda, diùer ülkelerin yol haritalar×n×n irdelendiùi bu çal×ümadan benim ç×kard×ù×m tek bir
sonuç var: Türk vatandaülar×n×n AB ülkelerine vizesiz giriüi için uzunca bir süre daha beklememiz ve her zaman olduùu gibi diùer ülkelerden daha fazla gayret sarf etmemiz gerekecek.
Yine de kat edilen yol az×msanmamal×. úktisadi Kalk×nma Vakf× olarak, vize konusunu
öncelikli dosyalar×m×z aras×na ald×ù×m×z 2007 y×l×nda, toplum olarak, “vize sorunu” olarak
adland×rd×ù×m×z konunun tam tan×m×n× ve boyutlar×n× dâhi bilmiyorduk. Oysa bugün geldiùimiz
noktada, deùil kendi vize sorunumuza tüm boyutlar×yla hâkim olmak, AB’nin politika ve
uygulamalar×n×, yani bir anlamda diùer ülkelerin vize sorunlar×n× da karü×laüt×rmal× olarak
deùerlendirip, hakk×yla eleütiren çal×ümalar haz×rlayabiliyoruz. Toplumumuz, bu konuda daha
bilinçli ve bilgili; siyasetimiz ve bürokrasimiz konuyla daha ilgili ve haliyle AB üzerinde daha
güçlü bir bask× oluüturma imkân×na sahibiz.
Tam üyelik hedeÀ ötelendikçe, vizesiz dolaü×m vatandaülar×m×z aç×s×ndan daha da fazla istenir oldu. Bu konuda hem hukuki hem de siyasi alanda ×srarl× çabalar sürdürülüyor ama bir üeyi
unutmayal×m: Nihai karar siyasi alanda al×nacak. AB siyasetinin, Türkiye’nin avantaj kazanmaya baülad×ù× hukuki alan× etkileme çabas× içinde olduùunun dâhi iüaretlerini al×yoruz. Konunun teknik, bürokratik, diplomatik, adli yönleri ile ilgili en mükemmel çal×ümalar× tamamlasak
dâhi, siyasi ortam müsait olmad×ù× takdirde AB, Türk vatandaülar× için vizesiz dolaü×m hakk×n×
tan×mayacakt×r. Ve yine ne yaz×k ki, bugün bu olumlu siyasi ortam×n çok uzaù×nday×z.
M. Haluk Nuray
úktisadi Kalk×nma Vakf× Brüksel Temsilcisi
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AB KONSEY TÜZÜKLERİ
TARİH
KAYNAK
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TARİH KAYNAK
2007
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21 Haziran 2003
5 Kasım 2004
13-14 Kasım 2006
18 Haziran 2007
10 Aralık 2007
25 Ocak 2008
24 Kasım 2009
30 Kasım 2009
8-9 Kasım 2010
10 Haziran 2011
7 Mayıs 2009

AB-Batı Balkanlar Zirvesi

AB Liderler Zirvesi

AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi

AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi

AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi

AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi

AB Bakanlar Konseyi Kararı

AB Adalet ve İçişleri Konseyi

AB Adalet ve İçişleri Konseyi

AB Adalet ve İçişleri Konseyi

Prag Doğu Ortaklığı Zirvesi

TARİH

Ortak Deklarasyon

Lahey Programı

www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/107589.
pdf

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
jha/122516/pdf

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
jha/117609.pdf

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-09-355_en.htm

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st15/st15521.en09.pdf

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/
gena/98460.pdf

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/
gena/97556.pdf

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/
gena/94804.pdf

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/
gena/91641.pdf

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
ec/82534/pdf

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/
misc/76291.pdf

KAYNAK

ANTLAŞMALAR

Selanik Gündemi

İÇERİK
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Komisyon Değerlendirmesi (Arnavutluk)

24 Kasım 2008

19 Kasım 2009

SEC(2009)/1611

24 Kasım 2008

Komisyon Değerlendirmesi (Karadağ)

Komisyon Değerlendirmesi (Karadağ)

19 Kasım 2009

Komisyon Değerlendirmesi (Sırbistan)

18 Mayıs 2009

18 Mayıs 2009

Komisyon Değerlendirmesi (Sırbistan)

Komisyon Değerlendirmesi (Karadağ)

24 Kasım 2008

Komisyon Değerlendirmesi (Sırbistan)

SEC(2009)/1611

18 Mayıs 2009

Komisyon Değerlendirmesi (Makedonya)

24 Kasım 2008

SEC (2011)

Komisyon Değerlendirmesi (Makedonya)

5 Mart 2008
2011

COM (2008) 127

Batı Balkanlar: Avrupa Perspektiﬁnin
Güçlendirilmesi

6 Kasım 2007

http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20
-%20Commission%20Assessment%20Albania.pdf

http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20
-%20Commission%20assessment%20Montenegro%20and%20Serbia%20-%2019%20November%202009.pdf

http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20
-%20Commission%20Assessment%20Montenegro.pdf

http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20
-%20Commission%20Assessment%20Montenegro.pdf

http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20
-%20Commission%20assessment%20Montenegro%20and%20Serbia%20-%2019%20November%202009.pdf

http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20
-%20Commission%20Assessment%20Serbia.pdf

http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20
-%20Commission%20Assessment%20Serbia.pdf

http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20
-%20FYROM%20updated%20visa%20assessment%2018%20May.pdf

http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20
-%20Commission%20Assessment%20FYROM.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=SEC:2011:0211:FIN:EN:PDF

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/balkans_communication/western_balkans_communication_050308_en.pdf

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2007/nov/strategy_paper_en.pdf

KAYNAK

AVRUPA KOMİSYONU
TARİH

AB Geri Kabul Anlaşmalarının
Değerlendirmesi, Avrupa
Komisyonu’ndan Avrupa Parlamentosu
ve AB Konseyi’ne Tebliğe eşlik eden
Komisyon Personeli Çalışma Belgesi

COM(2007) 663

Genişleme Stratejisi ve 2007-2008
Dönemindeki Temel Zorluklar

BELGE NUMARASI
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27 Kasım 2009

19 Nisan 2010

Komisyon Değerlendirmesi
(Bosna-Hersek)

Komisyon Değerlendirmesi
(Bosna-Hersek)

19 Kasım 2009

Komisyon Değerlendirmesi
(Bosna-Hersek)

SEC(2009)/1611

18 Mayıs 2009

Komisyon Değerlendirmesi
(Bosna-Hersek)

14 Eylül 2010

Komisyon Değerlendirmesi
Arnavutluk)
24 Kasım 2008

2 Eylül 2010

Komisyon Sözlü Değerlendirmesi
(Arnavutluk)

Komisyon Değerlendirmesi
(Bosna-Hersek)

19 Nisan 2010

Komisyon Değerlendirmesi (Arnavutluk)

Sec(2010)/1085

27 Kasım 2009

Komisyon Değerlendirmesi (Arnavutluk)

19 Kasım 2009

Komisyon Değerlendirmesi (Arnavutluk)

SEC(2009)/1611

18 Mayıs 2009

Komisyon Değerlendirmesi (Arnavutluk)

http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20
-%20Bosnia%20assessment%2019%20April%202010.pdf

http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20
-%20Bosnia%202009%20Visa%20Road%20Map%20assessment%20
-%20November.pdf

http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20
-%20Commission%20assessment%20Montenegro%20and%20Serbia%20-%2019%20November%202009.pdf

http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20
-%20Albania%20updated%20visa%20dialogue%20assessment%20
18%20May.pdf

http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20
-%20Commission%20Assessment%20Bosnia.pdf

http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20
-%20Albania%20and%20Bosnia%20assessment%2014%20September%202010.pdf

http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_Albania%20
-%20Summary%20of%20achievements%20-%20February%202010.
pdf

http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20
-%20Albania%20assessment%2019%20April%202010.pdf

http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20
-%20visa%20assessment%20Albania%20271109.pdf

http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20
-%20Commission%20assessment%20Montenegro%20and%20Serbia%20-%2019%20November%202009.pdf

http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20
-%20Albania%20updated%20visa%20dialogue%20assessment%20
18%20May.pdf
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SWD(2012) 10
SEC(2011) 1075

SWD(2012) 12

Komisyon Değerlendirmesi (Ukrayna)

Komisyon Değerlendirmesi (Moldova)

Komisyon Değerlendirmesi (Moldova)

Eylül 2012

Eylül 2011

9 Şubat 2012

16 Eylül 2011

SEC(2011) 1076

28 Ağustos
2012

Komisyon Değerlendirmesi (Ukrayna)

COM(2012) 472

Üçüncü Vize Serbestliği Sonrası Takip
Raporu

9 Aralık 2011

20 Eylül 2011

SEC(2011) 1570

İkinci Vize Serbestliği Sonrası Takip
Raporu

30 Mayıs 2011

Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden
Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström’ün
mektubu

10997/11

14 Eylül 2010

Komisyon Değerlendirmesi
(Bosna-Hersek)

Birinci Vize Serbestliği Sonrası Takip
Raporu

2 Eylül 2010

Komisyon Sözlü Değerlendirmesi
(Bosna-Hersek)

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/news/intro/docs/20120209/
md_2nd_pr_vlap_swd_2012_12_ﬁnal.pdf

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/news/intro/docs/20110920/
md_vlap_1st_progress_report_sec_2011_1075_f_en_document_travail_service.pdf

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/news/intro/docs/20120209/
ua_2nd_pr_vlap_swd_2012_10_ﬁnal.pdf

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/news/intro/docs/20110920/
ua_vlap_1st_progress_report_sec_2011_1076_f_en_document_travail_service.pdf

http://www.statewatch.org/news/2011/nov/eu-ngos-letter-commissioner-malmstrom-visa-wb.pdf

http://euro-lex.europa.eu/LexUniServ/LexUniServ.do?uri=.
com:2012:0472:FIN:EN:PDF

http:// register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18399.en11.pdf

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st10/st10997.en11.pdf

http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20
-%20Albania%20and%20Bosnia%20assessment%2014%20September%202010.pdf

http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=480
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Avrupa Parlamentosu Oylama

Avrupa Parlamentosu Sivil Haklar ve
Özgürlükler Komitesi Tarafından Avrupa
Komisyonu’na Gönderilen Mektup
Avrupa Parlamentosu Oylama

Avrupa Parlamentosu Deklarasyonu

Avrupa Parlamentosu Görüşü

12 Kasım
2009

7 Ekim 2010

TARİH
12 Kasım
2009
12 Kasım
2009
23 Şubat
2010

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TC+P7-TC1COD-2010-0137+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20101007&secondR
ef=ITEM-009-02&language=EN&ring=A7-2010-0256

http://www.europarl.europe.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dsee/
dv/0421_13_/0421_13.en.pdf.

AVRUPA PARLAMENTOSU
KAYNAK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-20090062&language=EN&ring=A7-2009-0042#BKMD-1
http://www.europarl.europo.eu/sides/getDoc.do?language=EN&reference=A7-0256/2010
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Karadağ
Arnavutluk
Arnavutluk

Seyahat Belgeleri Yasası

Devlet Sınırlarının Kontrolü ve Denetimi Yasası

Yabancılar Yasası

Arnavutluk
Arnavutluk

İkinci Hazırlık Raporu

İkinci Hazırlık Raporu İlk Güncellemesi

Yeni Yabancılar Yasası
Arnavutluk
2010-2015 Dönemi İçin Geri Kabul Kapsamında Arnavutluk
Arnavutluk’a İade Edilen Arnavutluk
Vatandaşlarının Yeniden Entegrasyonuna İlişkin
Strateji
Birinci Hazırlık Raporu İlk Güncellemesi
Arnavutluk

Karadağ
Karadağ
Karadağ

Sırbistan
Sırbistan
Sırbistan

Sırbistan

Seyahat Belgeleri Yasası
Yabancılar Yasası
Geri Kabul Kapsamında Sırbistan’a İade Edilen
Kişilerin Yeniden Entegrasyonuna İlişkin Strateji
ve Eylem Planı
Yabancılar Yasası
Yabancılar Yasası (Tadil Edilmiş)
Sınır Kontrolleri Yasası

Yabancılar Yasası
2004 Tarihli Seyahat Belgeleri Yasası’nda
Yapılan Değişiklikler
Devlet Sınırları Yasası

TARİH
Makedonya
Makedonya

http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_Albania%20Additional%20Information%20%2812%20Jan%202009%29%20%28annexes%20included%29.pdf
http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_Albania%20Additional%20Information%20%2812%20Jan%202009%29%20%28annexes%20included%29.pdf
http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_Albania_VL_report_2_November_2009.pdf

http://www.questionnaire.gov.me/Annexes/Annex172.pdf
http://www.questionnaire.gov.me/Annexes/Annex172.pdf
http://www.skupstina.me/cms/site_data/22/ZAKON%20O%20GRANICNOJ%20KONTROLI.pdf
http://www.skupstina.me/cms/site_data/23_%20SAZIV%20ZAKONI/ZAKON%20O%20
PUTNIM%20ISPRAVAMA.pdf
http://www.asp.gov.al/images/pdf/eng_ligje/24.01.2008Law_on_State_Border_Control_
and_Surveillance-ENG.pdf
http://www.asp.gov.al/index.php?option=com_content&view=article&id=299:ligj-per-tehuajt&catid=95:kuﬁri-a-migracioni&Itemid=262
http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/6685
http://www.esiweb.org/pdf/schengen_whitelist_project_Strategy%20on%20Reintegration%20of%20Returned%20Albanian%20Citizens%202010-2015.pdf

ÜLKELERE AİT KAYNAKLAR
KAYNAK
http://www.mvr.gov.mk/Uploads/zakon%20za%20strancite.pdf
http://www.mvr.gov.mk/Uploads/izmenuvanje%20i%20dopolnuvanje%20na%20pravilnikot%20za%20obrascite%20na%20patnite%20ispravi%20i%20vizi.pdf
http://imldb.iom.int/viewDocument.do?id=%7B0D19C408-EFCB-4F4B-BA9861449B6472D9%7D
http://www.mup.gov.rs/domino/zakoni.nsf/Law%20on%20Travel%20Documents.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/type,LEGISLATION,,SRB,4b5d715a2,0.html
http://www.kirs.gov.rs/docs/Readmission_strategy.pdf
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Bosna-Hersek
Bosna-Hersek

İkinci Hazırlık Raporu İlk Güncellemesi

Kalan Kriterlere Yönelik Bosna-Hersek Hükümeti
Raporu
Kalan Kriterlere Yönelik Bosna-Hersek Hükümeti
Raporu
Kalan Kriterlere Yönelik Bosna-Hersek Hükümeti
Raporu
Kalan Kriterlere İlişkin Gelişmeler

Vize Serbestliğine Yönelik Eylem Planı’nın
Uygulanmasına İlişkin Hareket Planı
Vize Serbestliğine Yönelik Eylem Planı’nın
Uygulanmasına İlişkin Hareket Planı

Bosna-Hersek

İkinci Hazırlık Raporu

Moldova

Ukrayna

Bosna-Hersek

Bosna-Hersek

Bosna-Hersek

Bosna-Hersek

http://www.granpol.gov.ba/propisi/zakoni/?cid=30,1,1
http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_BiH%20Additional%20Report%20%2810%20Jan%202009%29.pdf
http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_BiH%202nd%20readiness%20
report%20for%20visa%20liberalisation.pdf
http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_UPDATED%202nd%20READINESS%20REPORT%20FOR%20VIZA%20LIBERALIZATION.pdf
http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_bosnia_UPDATE%20OF%20FURTHER%20MEASURES.pdf
http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_Bosnia%20visa%20update%20
9%20March%202010.pdf
http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_Bosnia%20visa%20update%20
April%202010.pdf
http://www.esiweb.org/pdf/schengen_whitelist_project_BiH%20report%2025%20
June%202010.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/494/2011?test=4/UMfPEGznhh/1D.Zi/WVC1AHI4dQs80msh8Ie6
http://www.azi.md/uploads/docs/11/4d5e41b3ccb3a.pdf

Bosna-Hersek

Bosna-Hersek
Bosna-Hersek

Bosna-Hersek

Seyahat Belgeleri Yasası (Tadil Edilmiş)

http://www.ecoi.net/ﬁle_upload/1504_1216737749_law-on-movement-and-stay-ofaliens-and-asylum.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/topic,4565c2252,459d2f5b2,4d36b5fd2,0,,,BIH.html

Arnavutluk

Kalan Kriterlere İlişkin Gelişmeler

Bosna-Hersek

Arnavutluk

Blok 1 ve Blok 2’ye ilişkin gelişmeler

http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_ALBANIA%20ﬁnal_report_
VL_16_November_2009.pdf
http://www.esiweb.org/pdf/schengen_white_list_project_VL_Albania_updated_report_29_
January_2010_block_2_3_with_annexes.pdf
http://www.esiweb.org/pdf/schengen_whitelist_project_Report%2025%20June%20
VL%20en.pdf
http://mup.ks.gov.ba/sites/mup.ks.gov.ba/ﬁles/Zakon%20o%20putnim%20ispravama%20
BiH.pdf
http://www.msb.gov.ba/Zakoni/zakoni/?id=3512

Yabancıların ve Mültecilerin İkamet ve Hareketine İlişkin Yasa (Tadil Edilmiş)
Yabancıların ve Mültecilerin İkamet Ve Hareketine İlişkin Yasa
Yabancıların Bosna-Hersek Topraklarından
Çıkartılması ve Denetimine İlişkin İç Tüzük
Sınır Kontrolleri Yasası
Birinci Hazırlık Raporu İlk Güncellemesi

Arnavutluk

İkinci Hazırlık Raporu İkinci Güncellemesi

158

TARİH
“Does it really matter? Visa facilitation in the ECAS
Western Balkans: Monitoring of the New
Agreements”
“Lets abolish visas”
Citizens’ Pact for
South Eastern
Europe
İkinci Hazırlık Raporu İlk Güncellemesi
İKV
http://www.ikv.org.tr

http://www.citizenspact.org/new/index.php?option=com_content&task=category&sectio
nid=4&id=19&Itemid=31

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
KAYNAK
http://www.ecas-citizens.eu/content/view/138/146/

159

Vize Serbestliğine İlişkin Yol Haritası
(Arnavutluk)
Vize Serbestliğine İlişkin Yol Haritası
(Bosna-Hersek)
Vize Serbestliğine İlişkin Yol Haritası
(Sırbistan)
Vize Serbestliğine İlişkin Yol Haritası
(Karadağ)
Vize Serbestliğine İlişkin Yol Haritası
(Makedonya)
Vize Serbestliğine İlişkin Yol Haritası
(Kosova)
Vize Serbestliğine Yönelik Eylem Planı
(Moldova)
Vize Serbestliğine Yönelik Eylem Planı
(Ukrayna)
2010

2011

2012

2008

2008

2008

2008

TARİH
2008

http://novisa.com.ua/upload/ﬁle/EU-Ukraine-Action-Plan.pdf

DİĞER BELGELER
KAYNAK
http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20-%20Roadmap%20
Albania.pdf
http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20-%20Roadmap%20
Bosnia.pdf
http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20-%20Roadmap%20
Serbia.pdf
http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20-%20Roadmap%20
Montenegro.pdf
http://www.esiweb.org/pdf/White%20List%20Project%20Paper%20-%20Roadmap%20
Macedonia.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/documents/eu_travel/visa_liberalisation_with_
kosovo_roadmap.pdf
http://novisa.com.ua/upload/ﬁle/EU-Ukraine-Action-Plan.pdf
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Haziran 2012

CHACIPE

“Selective Freedom: The visa
liberalisation and restrictions
on the right to travel in the
Balkans”

“Macedonian Asylum Seekers Arrive
From France”

http://www.balkaninsight.com/en/
article/group-of-macedonian-asylumseekers-arrives-from-franc

“Europe hit by scores of Western Balkan Kasım 2010
asylum seekers”

“Serbia, Macedonia’s EU Visa freedom
under threat”

ALSAT.COM

Şubat 2011

EURACTIV.COM

DPA.COM

Haziran 2011

2011

5 Mart 2008

Şubat 2011

“Rejected asylum-seekers attack media
on return to Macedonia”

EUBUSINESS.COM

TARİH

BAŞLIK

KAYNAK

http://www.romarights.ﬁles.
Worldpress.com/2012/07/
chachipe_visa_liberalisation_report_270612.pdf.

http://visa-free-europe.
eu/2011/03/learning-fromthe-western-balkans-experience/

http://www.fride.org/
publication/901/visa-freetravel:-is-it-working-as-aneu-foreign-policy-tool

KAYNAK

http://www.dpa.com

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=SEC:2011:0211:FIN:EN:PDF

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/balkans_communication/western_balkans_communication_050308_en.pdf

http://www.eubusiness.com/news-eu/macedonia-germany.8k0

KAYNAK

GAZETELER

Mart 2011

Batory Foundation

“Learning from the Western
Balkans experience”

Nisan 2011

Alexandra
Stiglmayer

FRIDE

“Visa-free travel: Is it working as an EU foreign policy
tool”

TARİH

Zeynep Özler
İlke Toygür

KAYNAK

MAKALELER
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