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HIRVATİSTAN’DAN TÜRKİYE'YE VİZE 

MUAFİYETİ 

Türkiye ile Hırvatistan arasında vize muafiyeti 

sağlandı. Hırvatistan'a 90 gün süreyle yapılacak 

seyahatlerde vizeden muaf olunacak. Hırvatistan 

Bakanlar Kurulu'nun 28 Mart 2013 tarihli kararına 

göre; diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamili 

Türk vatandaşları ile umuma mahsus pasaport hamili 

Türk uçak ve gemilerinin sivil mürettebatı ve acil 

kurtarmada görevli uçakların sivil mürettebatına vize 

muafiyeti sağlandı. Söz konusu karar uyarınca, 

diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamili Türk 

vatandaşları ile umuma mahsus pasaport hamili Türk 

uçak ve gemilerinin sivil mürettebatı ve acil 

kurtarmada görevli uçakların sivil mürettebatı 

vatandaşların Hırvatistan'a 90 gün süreyle yapacakları 

seyahatleri vizeden muaf olacak. Umuma mahsus 

pasaport hamili Türk vatandaşlarının Hırvatistan'a 

yapacakları seyahatlerinde veya transit geçişlerinde 

ise Hırvatistan'ın dış temsilciliklerinden amaçlarına 

uygun vize almaları gerekiyor. 

Kaynak: AB Haber 

 

 

AB DÖNEM BAŞKANI İRLANDA: 22. FASLIN 

TEMMUZ'DA MÜZAKEREYE AÇILMASINI 

BEKLİYORUZ 

AB dönem başkanı İrlanda'nın Başbakan Yardımcısı 

ve Dışişleri Bakanı Eamon Gilmore, katılım 

müzakerelerindeki 'Bölgesel Politika ve Yapısal 

Araçların Koordinasyonu' başlıklı 22. faslın Temmuz 

ayında Türkiye ile görüşmeye açılmasını 

beklediklerini söyledi. Fransa Şubat ayında, AB'ye 

katılım müzakerelerinde 22. fasıl olan 'Bögesel 

Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu' başlığı 

üzerindeki vetosunu kaldıracağını açıklamıştı. 

İrlandalı Bakan, AB ile eşzamanlı olarak Türkiye ile 

ABD arasında da bir anlaşmaya varılmasının Avrupa 

Komisyonu'nda gündeme geldiğini ve Komisyon'un 

Türkiye'ye destek verme konusunda hazır olduğunu 

belirtti. Gilmore, 17-18 Nisan'da AB ticaret 

bakanlarının bir araya geleceğini ve müzakere yetki 

belgesinin Haziran ayına kadar oluşturulmasını 

beldiklerini söyledi. 

Kaynak: Euractiv 

 

TÜRKİYE AB’YE MÜZAKERE 

BAŞLIKLARININ AÇILMASI İÇİN 

BASTIRIYOR  

Hükümet ve sosyal taraflarla Brüksel’e ikna 

çıkarması yapan Türkiye, şu ana kadar devreye 

sokmaya pek sıcak bakmadığı “sosyal politika ve 

istihdam” başlığını açmak istediğini Brüksel’e iletti. 

Avrupa Birliği’yle müzakere sürecinde yaklaşık üç 

yıldır somut bir ilerleme sağlayamayan Türkiye, 

önüne engel koyan başkentlerden gelen olumlu 

sinyallerin ve haziranda yeni bir başlık açacak 

olmanın yarattığı ivmenin kalıcı olmasını sağlamaya 

çalışıyor. Bu çerçevede atılan son adımı Türkiye’nin 

şu ana kadar açmaya pek hevesli olmadığı "sosyal 

politika ve istihdam" başlığı için yapılan girişim 

oluşturdu. Bu çerçevede Avrupa Birliği Bakanı 

Egemen Bağış ile Çalışma ve Soysal Güvenlik 

Bakanı Faruk Çelik, Brüksel'e "ikna çıkarması" yaptı. 

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, TİSK ve TOBB destekli heyetin 

amacı, üzerinde siyasi blokaj olmayan üç başlıktan 

biri olan "sosyal politika ve istihdam" başlığında 

ilerleme sağlamaktı. 

Kaynak: VoA 

 

 

AB-KANADA SERBEST TİCARET 

ANLAŞMASI YAZA KALDI 

Hollanda Maliye Bakanı Lilianne Ploumen, 

Parlamento'ya gönderdiği yazılı açıklamada Avrupalı 

yetkililerin Kanada ile serbest ticaret anlaşmasını 'yaz 

civarında' tamamlamayı beklediğini söyledi. 

Ploumen, aralarında tarımsal ürünler ve bazı hizmet 

sektörleri de bulunan bazı konuların halen 

çözülmediğini belirtti. Taraflar arasında Aralık ayında 

nihai bir anlaşmaya varılması bekleniyordu. Daha 

sonra umutlar Avrupa Komisyonu'nun ticaretten 

sorumlu üyesi Karel De Gucht ile Kanada 

Uluslararası Ticaret Bakanı Ed Fast'in gerçekleştirdiği 

görüşmeye ertelendi. Ancak iki tarihte de nihai bir 

anlaşmaya varılamadı. AB ve Kanada arasındaki 

serbest ticaret anlaşması müzakereleri dört yıldır 

devam ediyor. Anlaşma imzalandığında, AB'nin bir 

G-7 ülkesiyle imzaladığı ilk serbest ticaret anlaşması 

olacak. 

Kaynak: Euractiv 


