
 

 

 
Not Çizelgesi – Schengen Beyaz Listesi Koşulları 

22 Mayıs 2009 

 

Vize muafiyeti sürecinde izlenen yol haritalarının Batı Balkan ülkeleri tarafından 

uygulanışını takip etmekle görevli AB Komisyonu uzman heyetlerinin ziyaretleri ve AB 

Komisyonu’nun iç değerlendirmeleri temel alınarak hazırlanmıştır (18 Mayıs 2009)  
 

 

1. Makedonya  kriterleri yerine getirmiştir not: 1  

2. Karadağ birçok kriteri yerine getirmiştir not: 1.75  

Sırbistan  birçok kriteri yerine getirmiştir not: 1.75 

3. Arnavutluk kriterleri yerine getirmemiştir not: 3  

 Bosna  kriterleri yerine getirmemiştir not: 3 

4. Kosova değerlendirme yapılmadı   not: -  
 

 

Açıklama: Avrupa Komisyonu, değerlendirmesinde, ülkelerin dört ana alanda attığı adımları 

altı kademe üzerinden değerlendirmektedir. Bunlar, kriterleri yerine getirmiştir ile henüz 

kriterleri yerine getirmemiştir arasında değişmektedir. Kademeler aşağıdaki rakamlarla 

kodlanmıştır. 

 

 

1 =  “kriterleri yerine getirmiştir” ve “kriterleri genel hatlarıyla yerine getirmiştir”  

2 =  “kriterlerin büyük çoğunluğunu yerine getirmiştir” ve “pek çok kriteri yerine 

getirmiştir” 

3 =  “doğru yolda, fakat…” ve “kriterleri henüz yerine getirmemiştir” 

 

 

 
 Arnavutluk Bosna-

Hersek 

Makedonya Karadağ Sırbistan 

Belge 

Güvenliği 3 3 1 1 1 
Yasadığı Göç 

Ve Geri Kabul 3 3 1 2 2 
Kamu Düzeni 

Ve Güvenlik 3 3 1  2 2 
Dış İlişkiler 

Ve Temel 

Haklar  
3 3 1  2 2 

 

 



Detaylı Avrupa Komisyonu Değerlendirmesi 

 
24 Kasım 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu, Batı Balkanların vize muafiyeti sürecinde attığı adımlar 

hakkkında bir taslak değerledirme raporunu AB ülkelerinin yetkilileri (Batı Balkanlar Konsey çalışma 

grubu ve adalet ve içişleri çalışma grupları yetkilileri) ile paylaştı. Komisyon’un değerlendirmesi 

neticesinde ülkeler üç gruba ayrıldı. Makedonya en çok ilerleme kaydeden ülke olarak belirlendi ve 

Sırbistan ve Karadağ ikinci grupta yer buldu. Arnavutluk ve Bosna Hersek ise üçüncü gruba dahil 

edildi. Değerlendirme, Batı Balkan ülkelerinin 2008 yılının Eylül ayında hazırlayıp teslim ettiği 

"hazırlık raporları" temel alınarak kaleme alındı. Bilahare, Avrupa Komisyonu daha fazla bilgi, 

açıklama ve güncelleme talebinde bulundu.   

 

Kasım ayında gerçekleşen kapalı oturumda, Avrupa Komisyonu, gerekli ilerlemeyi göstermiş ve 

reformları aynı kararlılıkla sürdürecek ülkelere, vize uygulamasının, 2009 itibariyle kaldırılabileceğini 

belirtti. Genişlemeden sorumlu Komiser Olli Rehn de benzer bir yorumda bulundu. Fakat, özellikle 

Almanya, İspanya ve Belçika’nın başını çektiği bazı üye ülkelerin temsilcileri, 2009’un çok erken 

olduğunu yönünde görüş belirtti. Bunun üzerine Avrupa Komisyonu, AB üye ülkelerinden, Batı 

Balkan ülkelerinin durumunun raporlanması görevini üstlenecek uzmanlar belirlemesini istedi. 

Heyetler araştırmalarını 2009’un Ocak ve Mart ayları arasında gerçekleştirdi. 
 

Bu araştırmaların sonucu oluşturulan raporlar ve Batı Balkan ülkeleri tarafından sunulan ek bilgi ve 

güncellemeler Mayıs 2009’da hazır edilmesi öngörülen bir dizi yeni Avrupa Komisyonu 

değerlendirmesine temel oluşturdu. Bu değerlendirmeler, bugün itibariyle üye ülkeler ile paylaşılmış 

durumdadır. Belge güvenliği, sınır kontrolü, göç yönetimi ve güvenlik konularında şu ana kadar 

yapılanların en kapsamlısı olarak öne çıkan bu değerlendirmeler neticesinde Makedonya’nın vizesiz 

dolaşıma hak kazandığı, Karadağ ve Sırbistan’ın vizesiz dolaşım için kriterlerin pek çoğunu yerine 

getirdiği, Bosna-Hersek ve Arnavutluk’un ise (henüz) vizesiz dolaşım için gerekli kriterleri yerine 

getirmediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Vatandaşları AB’ye seyahat için vizeye tâbi olan altıncı Batı 

Balkan ülkesi olan Kosova ise vize muafiyetine giden bu sürece dahil edilmedi. Bu sebeple Kosova 

bölgedeki gelişmelere kapalı kalma riskiyle karşı karşıya. 

 

Gelecek hafta, 25 Mayıs 2009 Pazartesi günü, Avrupa Komisyonu bulgularını AB üye ülkelerindeki 

yetkililer ile paylaşacak. Şayet AB üye ülkeleri Avrupa Komisyonu’nun değerlendirmelerini izler ve 

içeriği üzerine kendi aralarında uzlaşmaya vardıkları şartları uygularlarsa, bunun sonucunda 

Makedonya’ya vizesiz dolaşım hakkı tanınırken Arnavutluk ve Bosna Hersek, şu an için bu haktan 

mahrum bırakılacak. Karadağ ve Sırbistan için ise Avrupa Komisyonu ve üye ülkeler, her iki ülkenin 

özellikle son aylardaki yükselen performansını dikkate alarak ya ödüllendirmeye gidecek ya da 

kriterlerin her iki ülkede de harfiyen yerine getirilmesini bekleyecektir. İzlenebilecek üçüncü bir 

opsiyon ise, olumsuz bir karar alınmasındansa, Temmuz ayı sonunda son bir değerlendirme daha 

yapmak olarak şekillenmektedir. 

 

Mevcut değerlendirmenin en sorunlu yanıysa, Avrupa Birliği’nin doğrudan sorumluluk aldığı tek Batı 

Balkan ülkesi konumundaki Kosova’yı kapsamıyor olması. Bu durum yalnızca Kosova vatandaşları 

için değil, Sırbistan ve AB için de problem teşkil etmekte. AB’nin Kosova’da denetim, sınır kontrolü 

ve hukukun üstünlüğü gibi konularda atılan adımları teşvik edecek böylesine önemli bir araçtan neden 

faydalanmadığını anlamak ise kolay değil.  

 

 
Daha detaylı bilgi: ESI Beyaz Liste Projesi www.esiweb.org  

 

 

 Arnavutluk Bosna-Hersek Makedonya Karadağ Sırbistan 

Blok 1:  

Belge 3 3 1 1 1 

http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=359
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/582&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=353
http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=353
http://www.esiweb.org/


Güvenliği 

 “Arnavutluk’un 

yol haritasının 1. 

bloğunda 

belirtilen 

kriterleri henüz 

yerine 

getirmediği 

anlaşılmıştır.  

Güvenliği temin 

edilmiş 

kişiselleştirme 

prosedürleri 

sonucu 

hazırlanması 

gereken 

biyometrik 

pasaportların 

verilişi süreci 

ise, henüz çok az 

pasaport 

hazırlandığı için, 

değerlendirme 

kapsamına 

alınmamıştır. 

“Bosna-

Hersek’in yol 

haritasının 1. 

bloğunda 

belirtilen 

kriterleri henüz 

yerine 

getirmediği 

anlaşılmıştır. 

Buna sebep 

olarak, diğer 

faktörlerin yanı 

sıra biyometrik 

pasaport 

hazırlanması 

sürecine Ocak 

2010’dan önce 

geçilmeyecek 

olmasıdır. ” 

 

“Makedonya 

Eski Yugoslav 

Cumhuriyeti’nin 

yol haritası 1 

bloğundaki 

kriterleri yerine 

getirdiği 

anlaşılmıştır.” 

“Karadağ’ın yol 

haritası 1. 

bloğundaki 

kriterleri yerine 

getirdiği 

anlaşılmıştır.” 

 

“Sırbistan’ın 

yol haritası 1. 

bloğundaki 

kriterleri genel 

hatlarıyla 

yerine 

getirdiği 

anlaşılmıştır. 

Kaynak 

belgelerin 

Kosova’da 

yaşayanlara 

tedarik 

edilmesi ve 

izlenen 

prosedürlerin 

güvenliği ve 

doğruluğu 

konularında 

ise daha 

kapsamlı 

araştırma 

yapılması 

gerekmektedir.

” 

Blok 2: 

Yasadışı 

Göç Ve Geri 

Kabul 

3 3 1 2 2 

 “Arnavutluk yol 

haritası 2. 

bloğunda yer 

alan kriterleri 

henüz yerine 

getirmemiştir.  

Sınır kontrolü ve 

göç yönetimi 

konusunda daha 

fazla ilerleme 

kaydedilmesi 

gerektiği 

anlaşılmıştır.” 

 

“Bosna-Hersek 

yol haritası 2. 

bloğunda yer 

alan kriterleri 

henüz yerine 

getirmemiştir. 

Sınır kontrolü ve 

göç yönetimi 

konusunda daha 

fazla ilerleme 

kaydedilmesi 

gerektiği 

anlaşılmıştır.” 

 

 

“Makedonya 

Eski Yugoslav 

Cumhuriyeti 

göçle ilişkili 

konularda 

ilerleme 

kaydetmiş olup 

yol haritası 2. 

bloğunda yer 

alan kriterleri 

genel hatlarıyla 

yerine 

getirmiştir.” 

“Karadağ’ın yol 

haritası 2. 

bloğundaki 

kriterlerin 

büyük 

çoğunluğunu 

yerine getirdiği 

anlaşılmıştır. 

Yabancılar 

Kanunu’nun 

uygulanışı ve 

ülke içinde 

yerinden 

edilmiş kişiler 

ve sığınmacılar 

sorununa 

çözüm üretme 

konusunda daha 

kapsamlı 

araştırma 

yapılması 

gerekmektedir 

.” 

“Sırbistan’ın  

yol haritası 2. 

bloğundaki 

kriterlerin 

büyük 

çoğunluğunu 

yerine 

getirdiği 

anlaşılmıştır. 

Yabancılar 

Kanunu’nun 

uygulanışı ve  

Kosova 

sınırındaki 

yetkililer ile 

daha etkili bir 

işbirliğinin 

geliştirilmesi 

konusunda 

daha kapsamlı 

araştırma 

yapılması 

gerekmektedir.

” 
 

Blok 3: 

Kamu 

Düzeni Ve 

Güvenlik 

3 3 1 2 2 

 “Arnavutluk’un “Bosna “Makedonya “Karadağ’ın yol “Sırbistan’ın 



kamu düzeni ve 

güvenlik 

alanında ilerleme 

kaydetmesine 

rağmen bu 

bloktaki 

kriterleri henüz 

yerine 

getirmediği 

anlaşılmıştır.” 

Hersek’in 

kamu düzeni ve 

güvenlik 

alanında ilerleme 

kaydetmesine 

rağmen 3. 

bloktaki 

kriterleri henüz 

yerine 

getirmediği 

anlaşılmıştır.”  

Eski Yugoslav 

Cumhuriyeti’nin 

yol haritasının 3 

bloğunda yer 

alan kriterleri 

genel hatlarıyla 

yerine getirdiği 

anlaşılmıştır.” 

haritasının 3. 

bloğunda yer 

alan kriterlerin 

büyük 

çoğunluğunu 

yerine getirdiği 

anlaşılmıştır. 

Yeterli 

finansman ve 

insan 

kaynağının 

tahsisi ve yasal 

çerçevenin 

uygulanması 

konularındaysa 

daha fazla çaba 

harcanmalıdır.” 

yol haritasının 

3. bloğunda 

yer alan 

kriterlerin 

büyük 

çoğunluğunu 

yerine 

getirdiği 

anlaşılmıştır. 

Yeterli 

finansman ve 

insan 

kaynağının 

tahsisi ve yasal 

çerçevenin 

uygulanması 

konularındaysa 

daha fazla 

çaba 

harcanmalıdır.

” 

Blok 4: Dış 

İlişkiler Ve 

Temel 

Haklar 

3 3 1 2 2 

 “Arnavutluk’un 

bu bloktaki 

kriterlerin yerine 

getirilmesi 

açısından doğru 

yolda ilerlediği 

anlaşılmıştır.  

Azınlıkların 

korunması ve 

ayrımcılıkla 

mücadele 

konusunda ise 

daha fazla çaba 

harcanmalıdır.” 

“Bosna-

Hersek’in bu 

bloktaki 

kriterlerin yerine 

getirilmesi 

açısından doğru 

yolda ilerlediği 

anlaşılmıştır..Azı

nlıkların 

korunması ve 

ayrımcılıkla 

mücadele 

konusunda ise 

daha fazla çaba 

harcanmalıdır.” 

 

“Makedonya 

Eski Yugoslav 

Cumhuriyeti’nin 

yol haritasının 4. 

bloğunda 

belirtilen 

kriterleri yerine 

getirdiği 

anlaşılmıştır.” 

“Karadağ’ın yol 

haritasının 4. 

Bloğunda 

belirtilen 

kriterlerin 

büyük 

çoğunluğunu 

yerine getirdiği 

anlaşılmıştır. ” 

“Sırbistan’ın 

yol haritasının 

4. Bloğunda 

belirtilen 

kriterlerin 

büyük 

çoğunluğunu 

yerine 

getirdiği 

anlaşılmıştır. ” 

 
 


