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AB TÜRKİYE RAPORU 16 EKİM’DE 

AÇIKLANACAK MI? 

Avrupa Komisyonu’nun daha önce 16 Ekim’de 

açıklayacağı Türkiye raporu ile ilgili kapalı kapılar 

ardında tartışmalar sürüyor. Türkiye’nin raporun 

açıklanmasının bir hafta ertelenmesi talebi AB’de 

Türkiye gerçeğinin bir kez daha ortaya çıkmasına yol 

açtı. ABHaber’e konuşan Avrupa Komisyonu 

bürokratı,''Türkiye’nin önerisine ilk başta olumlu 

yaklaşıldı. Ancak daha sonra maalesef AB’de Türkiye 

gerçeği karşımıza çıktı.’’ dedi. AB bürokratı, 

‘raporun açıklanması Kasım ayı sonuna kadar (AB 

Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi) ertelenebilir, 

yeterince zaman var sorun yok'' diye konuştu. 

Kaynak: AB Haber  

 

AB, SİNGAPUR İLE SERBEST TİCARET 

ANLAŞMASINI TAMAMLADI 

Avrupa Birliği ve Singapur, serbest ticaret 

anlaşmasına ilişkin detayları tamamladı. AB, 

anlaşmanın diğer Güney Doğu Asya ekonomileriyle 

yapılacak anlaşmalara öncü olmasını hedefliyor. 

Avrupa Birliği, Singapur ile varılan anlaşmanın 10 

ülkenin yer aldığı Güneydoğu Asya Ülkeleri 

Birliği'ndeki diğer ülkelerle de serbest ticaret 

anlaşmalarının kapısını açmasını umuyor. 

Anlaşmanın Singapur, 28 AB ülkesinin tamamı ve 

Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması 

gerekiyor ve 2014 sonu ya da 2015 başında yürürlüğe 

girmesi öngörülüyor. 

Kaynak: Euractive   

 

ABD İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI 

GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI 

ABD’de temaslarda bulunan Ekonomi Bakanı Zafer 

Çağlayan, Washington görüşmeleri kapsamında ABD 

Ticaret Bakanı Penny Pritzker ve ABD Ticaret 

Temsilcisi Michael Froman ile bir araya geldi. 

Görüşmelerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 

ABD ziyareti sırasında gündeme gelen Türkiye - 

ABD Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ve ABD’ye 

ihracat yapan Türk firmalarının karşılaştığı vergi 

zorlukları gündeme geldi. Çağlayan’ın ziyareti ile 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan 

Barack Obama tarafından iki ülke arasında STA  

 

müzakerelerini yapmak üzere görevlendirilen Yüksek 

Düzeyli Komite’nin ilk görüşmesi gerçekleştirildi. 

Görüşmelerde taraflar STA konusundaki 

beklentilerini dile getirdi. Nasıl bir çalışma metodu 

izleneceği karara bağlandı. Bu konuda hazırladıkları 

çalışma programını ABD Ticaret Temsilciği’ne 

(USTR) sunduklarını ifade eden Çağlayan, ABD 

tarafının da bu ay sonuna kadar çalışmalarını bitirip 

kendilerine ileteceklerini ifade etti. Komitenin ana 

gayesinin Türkiye ile Amerika arasında olabilecek 

serbest ticaret anlaşmasının ülkeler arasında 

irdelenmesi ve incelenmesi olduğunu ifade eden 

Çağlayan, bir diğer boyutun ise müzakerelerine 

başlanmış olan ABD ile AB arasındaki Transatlantik 

Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) anlaşması ile 

ilgili konulardan Türkiye’nin nasıl etkileneceğinin 

tespiti olduğunu söyledi. 

Kaynak: Akşam Gazetesi 

 

UKRAYNA’DAN AB YOLUNDA BÜYÜK ADIM 

Ukrayna, Avrupa Birliği’ne giden yolda önemli bir 

adım attı. Kiev yönetimi Ortaklık Anlaşması’nın 

taslağını onayladı. Söz konusu anlaşmanın 28- 29 

Kasım’da Vilnius’ta gerçekleştirilecek Doğu 

Ortaklığı Zirvesi’nde onaylanması bekleniyor. Ancak 

AB delegasyonundan Jan Tombinski, Ukrayna’nın 

tam üye olabilmesi için vermesi gereken birçok sınav 

olduğunu belirtiyor: “Halen adli sistemde 

düzeltilmesi gereken noktalar var özellikle de 

başsavcılık makamında. Bu Ukrayna’nın yargı 

sistemini daha adil ve hilekarlığa karşı daha dirençli 

bir hale getirmekle ilgili. Aynı zamanda bazı münferit 

davalar hakkında da soru işaretleri kalkmış değil, 

mesela Timoşenko davası gibi.” Avrupa Birliği ile 

serbest ticareti öngören bu anlaşmayla, Ukrayna’ya 

Avrupa Birliği pazarı açılacak. Ancak euronews 

muhabiri Maria Korenyuk, Ukrayna halkının 

beklentilerinin çok daha fazla olduğunun altını 

çiziyor: “Ortaklık Anlaşması taslağının yüzde 90’ı 

Avrupa Birliği işe Ukrayna arasındaki ticaret 

ilişkilerini ele alıyor. Ancak Ukraynalılar bu 

anlaşmadan daha çok şey bekliyor: vize serbestisi, 

yolsuzlukların azaltılıp kanunların işlemesi ve 

demokrasi gibi.” 

Kaynak: Euronews    


