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AVRUPA BİRLİĞİ

“AVRUPA DUVARLARINI YÜKSELTTİ”
İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ETIAS uygulamasının vize rejimi olmadığını, 
AB’nin sınır güvenliğini garanti altına almaya odaklı bir bilişim sistemi olduğunu 
hatırlatırken, bu ve benzeri tüm uygulamaların AB’yi daha da kapalılığa ittiğini ve 
Kale Avrupası’nın duvarlarını daha da yükselttiğini ifade etti.

İ ktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ay-
han Zeytinoğlu, yeşil ve gri pasaport 
sahiplerinin AB ülkelerine seyahatle-
rinde muafiyet sınırlaması getirildiği 

yönündeki tartışmalara ilişkin açıklamalarda 
bulundu. 2021 yılı öncesinde veya sonra-
sında gri ve yeşil pasaport sahiplerine vize 
uygulanmasının söz konusu olmadığını 
hatırlatan İKV Başkanı Zeytinoğlu, bahsi 
geçen ETIAS mekanizmasının, Schengen 
sınırlarına giriş yapmak isteyen her üçüncü 
ülke vatandaşının 2021’den itibaren kayıt 
yaptırmakla yükümlü olacağı çevrimiçi bir 
güvenlik sistemi olduğunun altını çizdi. Ni-
tekim İKV Başkanı Zeytinoğlu bu ve benzeri 
uygulamaların AB’yi daha da kapalılığa itebi-

leceği, Türk vatandaşlarının seyahat hakkını 
zedeleyebileceği yönünde kaygılarını da 
ortaya koydu. 

İKV Başkanı Zeytinoğlu sözlerine şöyle 
devam etti: “Türk vatandaşlarının seyahat 
hakkını kısıtlayan her türlü uygulamaya 
karşı olmakla birlikte, kamuoyunda kafa 
karışıklıklarına sebebiyet vermesi muhte-
mel bazı konuları netleştirmek gerektiğini 
düşünüyorum.

Öncelikle, yeşil ve gri pasaport sahiple-
rinin 2021’den itibaren AB’ye vizesiz seyahat 
haklarını olumsuz etkileyecek bir durumun 
mevcut olmadığını belirtmek isterim. Ni-
tekim, Türk vatandaşları ve AB’ye vizesiz 
seyahat hakkı bulunan ABD, Ukrayna, Kana-

da, Yeni Zelanda ve Kuzey Makedonya gibi 
çok sayıda ülkenin vatandaşlarının 2021’den 
itibaren AB’ye seyahatlerinden önce çevri-
miçi ETIAS uygulamasına girip, ilgili başvuru 
formunu doldurup seyahat yetkisi edinmesi 
gerekecek. Avrupa Komisyonu sözcüle-
ri tarafından yapılan açıklamalar, başvuru 
formunun dakikalar içerisinde doldurulabi-
lecek şekilde tasarlandığına ve herhangi bir 
başvuru merkezine gidilmesinin gerekme-
yeceğine işaret ediyor.

Avrupa Komisyonu verileri, gerçekleş-
tirilecek toplam başvuruların yüzde 95’inin 
veya daha fazlasının olumlu sonuçlanaca-
ğını söylüyor. Yani en basit ifadeyle ETIAS 
mekanizması, vize muafiyetine sahip olsun 



91EKONOMİK FORUM

veya olmasın her üçüncü ülke vatandaşının 
AB için risk taşıyıp taşımadığını ayrı ayrı ölçe-
cek bir otomatik bilişim sistemi. ETIAS’ı, her 
geçen gün etkisi artan küresel göç akınlarına 
ve güvenlik tehditlerine karşı AB’nin ken-
dince öne sürdüğü bir önlem gibi görmek 
mümkün. Bu, madalyonun bir yüzü. Nitekim 
madalyonun diğer yüzünün bir hayli karanlık 
olduğunu da üzülerek ifade etmek isterim.”

 İKV Başkanı Zeytinoğlu, ETIAS uygu-
lamasının vize rejimi olmadığı, AB’nin sınır 
güvenliğini garanti altına almaya odaklı bir 
bilişim sistemi olduğunu hatırlatırken; bu ve 
benzeri tüm uygulamaların AB’yi daha da ka-
palılığa ittiğini, Kale Avrupası’nın duvarlarını 
daha da yükselttiğini ifade etti. Zeytinoğlu 
şöyle devam etti: “Bu aşamada; ETIAS ve 
diğer akıllı sınır uygulamaları ile yeni Komis-
yonun göç ve sınır yönetiminde korumacı 
bir tutum sergileyeceğinin işaretini veren 
ipuçları, maalesef ki bizler için olumlu bir 
tablo sunmuyor.

Mevcut Schengen vize rejimi zaten do-
ğurduğu ekonomik, psikolojik, siyasi ve hu-
kuki külfetler sebebiyle Türk vatandaşlarının 
seyahat hakkını önemli ölçüde zedeliyor. 
Schengen vize ücretlerinin 60 Euro’dan 80 
Euro’ya yükseltilmesine onay verilmesi zaten 
başlı başına sorunken, bunun üstüne ETIAS 
başvurularında da 7 Euro ödenecek olması 
AB’nin sosyal ve eşitlikçi kurucu değerlerine 
fazlasıyla aykırı. Bu uygulamalar, vize rejimi 
sebebiyle AB’deki paydaşlarıyla etkileşimleri 
zarar gören Türk iş dünyasını, sivil toplumu-
nu, akademik çevrelerini öte yandan AB’ye 
seyahat etmek arzusundaki Türk vatandaşla-
rını daha da demoralize etme riski yaratıyor.

Bir yandan üyelik müzakereleri ve vize 
serbestliği diyaloğu yürütüp bir yandan 
duvarların daha da yükseldiğini görmek 
muhakkak ki birlikte iş yapma arzusuna ve 
reform motivasyonuna zarar veriyor. Dola-
yısıyla oluşması muhtemel olumsuz algının 
önüne geçilmesi ve Türkiye-AB ilişkilerin-
de belki de her zamankinden fazla ihtiyaç 
duyulan başarı hikâyesinin mevcudiyete 
kavuşması için vize serbestliği diyaloğunun 
teknik kısmının bir an önce başarıyla sonuç-
landırılması şart.”

AB'den kayıt şartı gelmişti
Avrupa Birliği'nin (AB) vize uygulamadığı 

üçüncü ülke vatandaşları bundan böyle Sc-
hengen alanına seyahat öncesinde kendileri 
için özel hazırlanmış bir elektronik sisteme 

kayıt yaptırmak zorunda kalacak. Avrupa 
Parlamentosu (AP) "Avrupa Seyahat Bilgi ve 
Yetkilendirme Sistemi" (ETIAS) adı verilen 
sisteme Strasbourg'da gerçekleşen bir oy-
lamayla onay vermişti.

Yeni sistem esasen AB'nin şu anda vize 
uygulamadığı 60'dan fazla ülkenin vatan-
daşlarının tamamını ilgilendiriyor. Türkiye'de 
ise sadece Schengen vizesinden muaf olan 
hususi damgalı pasaport (yeşil) sahipleri 
ile hizmet damgalı pasaport (gri) sahipleri 
AB'deki bu uygulamadan etkilenecek. Bu 
pasaport sahipleri ETIAS yürürlüğe girdikten 
sonra AB'ye giriş yapmadan önce elektronik 
ortamda kayıt yaptıracak. Türkiye'de yeşil 
pasaport bazı devlet ve memurları ve kamu 
görevlilerine veriliyor. 

Gri pasaport ise kendilerine diplomatik 
veya hususi pasaport verilmesi mümkün 
olmayan kimselere hükümetçe veya bele-
diyelerce resmi vazife ile dış memleketlere 
gönderildiklerinde veya Türkiye'nin üyesi 
olduğu uluslararası kuruluşlarda memur 
statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kuru-
mu ve Kızılay tarafından görevlendirilen-
lere veriliyor. ETIAS, AB'ye giriş yapabilmek 
için Schengen vizesi almak zorunda olan 
umuma mahsus pasaport (bordo) sahibi 
Türk vatandaşları ile diplomatik pasaportu 
olanları kapsamıyor.

ETIAS sisteminin amacı AB'yi "terör, ka-
çak göç, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı, 
çocukların cinsel istismarı ve salgın hasta-
lıklara karşı korumak" olarak gösteriliyor. 
Sistemin 2021 yılında yürürlüğe girmesi 

öngörülmekte. Sistem gereği, Schengen 
vizesi almakla yükümlü olmayan üçüncü 
ülke vatandaşları bundan böyle elektronik 
bir başvuru formu dolduracak. 

Gerekçe "güvenlik"
Bu formda şahsi ve pasaport bilgileri, 

seyahatin amacı, yeri, süresi, sağlık bilgileri, 
varsa sabıka verileri, geçmişte bir savaş ya 
da çatışma bölgesinde bulunulup bulunul-
madığı ve yine başvuran hakkında geçmişte 
AB'ye girişin reddedilmesi veya AB'den sınır 
dışı edilme kararı olup olmadığı konusunda 
sorular yanıtlanacak. Bu kişisel veriler yetkili 
AB organları tarafından incelenecek. Pasa-
port ve kimlik belgelerinin çalınmış olup 
olmadığı araştırılacak. Başvuruda bulunan 
şahısla ilgili AB güvenlik birimlerinin elindeki 
olası bilgiler yoklanacak. AB yetkilileri baş-
vuruda bulunanların büyük çoğunluğunun 
belgeyi derhal elde edeceğini söylüyor.

Türkiye'de Schengen vizesinden muaf 
olan hususi damgalı pasaport ile hizmet 
damgalı pasaport sahipleri AB'deki yeni 
uygulamadan etkilenecek. Schengen vize-
sinden muaf olanlar geçerli ETIAS seyahat 
belgesini edinmeden AB istikametine giden 
uçak veya gemilere binemeyecek. Belge Sc-
hengen kara sınırlarında da gümrük görevli-
lerine gösterilmek zorunda. Geçerlilik süresi 
üç yıl olacak belge için başvuru sırasında 7 
Euro ödenecek. 18 yaş altındakiler ile 70 yaş 
üstündekilerden ücret alınmayacak. Belge 
için başvuran ancak başvurusu reddedilen-
ler ret kararına itiraz edebilecek. 


