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Elektronik vize uygulaması kullanıma açıldı
Sınır kapılarında 
bandrol veya 
kaşe vize 
alma hakkına 
sahip 94 ülke 
vatandaşının, 
Türkiye’ye giriş 
işlemlerini 
kolaylaştırmak 
amacıyla e-vize 
uygulaması 
hayata geçirildi. 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in katılımlarıyla 24 Nisan 2013’te elektronik vize (e-vize) konusunda 
bir tanıtım toplantısı düzenledi. Tanıtım toplantısında ayrıca, Dışişleri Bakanlığı ve 

THY arasında e-vizenin uygulanmasına dair protokol, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi 
Naci Koru ile THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu tarafından imzalandı.

Sınır kapılarında uygulanan bandrol vizenin yerini alacak e-vizenin çağdaş ve insan onuruna 
yakışır bir uygulama olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Davutoğlu, uygulamanın devrim 
mahiyetinde olduğunu kaydederek halihazırda bu uygulamayı bu çapta yapan herhangi bir 
ülke bulunmadığını vurguladı. 94 ülkenin e-vizeden yararlanacağına dikkat çeken Davutoğlu, 
e-vizenin devletin kendine güvenini yansıtan bir uygulama olduğunu ve dışarıdan gelen 
herkesi tehdit veya potansiyel risk unsuru gibi görmeyen bir yaklaşımı yansıttığını söyledi. 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Koru, e-vizenin işleyişine dair yaptığı sunumda Bakanlık ile 
protokol imzalamış havayolu şirketleri üzerinden Türkiye’ye gelen birçok yabancı ülkenin 
vatandaşlarının bundan böyle isterlerse Türkiye’ye varışlarında havaalanından bandrol 
vize almak yerine, bulundukları ülkeden veya İnternet bağlantısı olan herhangi bir yerden 
elektronik ortamda vizelerini alarak Türkiye’ye giriş yapabileceğini dile getirdi. Vizelerin 
yüzde 95’inin havaalanlarında verildiğini bundan dolayı yığılmalar yaşandığını belirterek 
e-vize uygulamasının bunu ortadan kaldıracağını kaydetti. 

Artık pasaportlardaki çipler okutularak tüm bilgiler alınabilecek

İçişleri Bakanı Güler, bandrol ve kaşe çalışmasının zamanla ortadan kalkabileceğini dile 
getirerek, vize kuyruklarının emniyet teşkilatı personeli açısından son derece sıkıntılı bir ortam 
oluşturduğunu kaydetti.
Güler, yeni uygulama kapsamında, pasaportlardaki çiplerin polis memurlarınca otomatik 
makinelerde okutulacağını belirterek “Artık pasaportlardaki çipler okutularak tüm bilgiler 
alınabilecek. Pasaportlardaki bilgiler sınırlı ancak çipten okuduğunuz zaman bütün bilgileri 
alıp, isim karışıklıkları gibi birçok mahsur ortadan kaldırılacak” diye konuştu.

Elektronik devrim

Maliye’de bir zihniyet devriminin yaşandığına 
işaret eden Şimşek, beyannamelerin yüzde 99’unu 
elektronik olarak aldıklarını belirterek “Hemen 
hemen tüm işlemleri elektronik ortama taşıyoruz. 
Yakında elektronik defter, elektronik fatura, 
elektronik denetim her şeyi biz elektronik ortama 
taşıyacağız” açıklamasında bulundu.
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