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AB VE ABD, SERBEST TİCARET ANLAŞMASI 
GÖRÜŞMELERİNİ DEĞERLENDİRİYOR 

ABD Ticaret Temsilcisi Miriam Sapiro'nun açıkladığına 
göre Avrupa Birliği ve ABD, iki taraf arasında eskiden beri 
anlaşmazlık kaynağı olan tarım dahil olmak üzere tüm 
sektörleri kapsayacak bir serbest ticaret anlaşması 
imzalama konusunu ciddi olarak değerlendiriyor. ABD ve 
AB'nin 27 ülkesi arasındaki ticari bağlar, halihazırda 
dünya üzerindeki en güçlü ekonomik bağlar. İki taraf 
arasındaki ticaret hacmi 2011 yılında 490 milyar Euro'yu 
bulurken iki tarafın birbirine yaptığı yatırımların toplamı 2 
trilyon Euro seviyesini gördü. Ancak Çin, Brezilya ve 
Hindistan gibi ülkeler rekabette atağa kalkınca ABD ve 
Avrupalı liderler Kasım ayında ABD Ticaret Temsilcisi 
Ron Kirk ve Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu 
üyesi Karel De Gucht tarafından başkanlık edilecek üst 
düzey bir çalışma grubu kurmuştu. Grubun amacı, 
okyanusun iki tarafındaki ekonomileri birbirine daha sıkı 
bir şekilde bağlamak ve iş imkanları yaratmak. Grubun, 
Haziran ayına kadar bir ön rapor hazırlaması, yıl sonuna 
kadar da önerilerini sunması bekleniyor. Uzun zamandır 
AB'nin tarım pazarına ulaşamamaktan şikayetçi olan ABD 
tarım sektörü temsilcileri ise, tarım sektörünün gelecekte 
AB ile ABD arasında oluşturulacak bir ticaret anlaşmasına 
dahil edilmeyeceğinden endişe ediyor. 
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VİZE KOLAYLIĞININ ÇERÇEVESİ BELİRLENDİ, 
5 YILLIK VİZE YOLDA 

AB Komisyonu, 26 Nisan'daki toplantı öncesi Türklere 
getirilecek 'vize kolaylığı'nın çerçevesini belirledi. İşadamı, 
sanatçı, sporcuya 5 yıllık vize yolda. Ücret 65'ten 35 
euroya iniyor. 26 Nisan'daki toplantı öncesi yol haritası 
hazırlanırken, AB Komisyonu toplantısı öncesi 'kolay 
vize'nin şartları belirlendi. Avrupa Birliği Komisyonu 
üyeleri Türkiye'ye vize kolaylığı getirecek kararların 
alınacağı toplantı öncesi genel çerçeveyi belirledi. Akşam 
Gazetesi'nde Ercan Sarıkaya'nın haberine göre AB ile 
müzakere sürecini yaşayan Türkiye, Türklere uygulanan 
vizenin kaldırılmasını istiyordu. AB Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış, AB Adalet Divanı ve üye 
ülkelerin mahkemelerinde 'Türklere vize 
uygulanamayacağına yönelik' alınan kararları hatırlatarak 
'vizeleri kaldırın' mesajı yollamıştı. Bağış, AB'nin vize 
rejiminin son 10 yılda Türkiye'de yaşanan ekonomik 
büyümeyle anlamsız hale geldiğini belirterek, 'Mevcut 
uygulamalar STK'lar ve gençlerin AB fonları ve 

projelerinden faydalanabilmeleri açısından engel 
oluştururken, Türk işadamlarının da Gümrük Birliği 
çerçevesinde yararlanmaları gereken adil rekabet ortamına 
zarar veriyor' demişti. AB Komisyonu'nun İçişlerinden 
Sorumlu Temsilcisi Cecilia Malmström ise AB'nin 
vizelerin kaldırılması konusunda 'yeni bir perspektif' 
sunduğunu, bir 'yol haritası' çizileceğini belirterek, 
bundan önce de vize alımını kolaylaştırmak için bir 
uygulama başlatılacağını söylemişti. 26 Nisan'daki AB 
Komisyonu toplantısı öncesi 'kolay vize'nin şartları 
belirlendi. 
*İşadamları, sanatçılar, sporcular, gazetecilere 2 ila 5 yıllık 
vizeler verilecek 
*Emekliler, gazeteciler, 12 yaş altındakiler, STK-dernek 
yöneticileri vize ücreti ödemeyecek  
*Vize başvuruları 15 günde sonuçlandırılacak 
*Başvuru reddedilirse nedeni yazılı olarak bildirilecek. 
*Dava açma hakkı olacak. 
*Avrupa'da yaşamış Türklere vize gerekmeyecek. 
*Vize ücretleri 60 eurodan 35 euroya düşecek. 
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AB DÖNEM BAŞKANLIĞI TAKVIMI 
 
Geçtiğimiz hafta başında Brüksel'de yapılan AB Dışişleri 
Bakanları Konseyi toplantısında 2018’in ilk yarısına kadar 
AB Dönem Başkanlığı takvimi belirledi. Buna göre 
Temmuz-Aralık 2012 döneminde AB dönem Başkanlığını 
Danimarka’dan devralacak olan Kıbrıs Rum tarafı 
üstlenecek. Altı ay boyunca dönem başkanlığının bir başka 
üye ülkeye geçtiği AB’de, bir yıl süresince iki ülke dönem 
başkanlığını yürütüyor. 2018’in ilk yarısına kadar sırasıyla 
şu ülkeler AB dönem başkanlığını yürütecek: 
2006:Avusturya/Finlandiya  
2007: Almanya/Portekiz  
2008: Slovenya/Fransa 
2009: Çek Cumhuriyeti/İsveç 
2010: İspanya/Belçika 
2011: Macaristan /Polonya  
2012: Danimarka/Kıbrıs Rum Kesimi 
2013: İrlanda/Litvanya  
2014: Yunanistan/Italya  
2015: Letonya/Luksemburg  
2016: Hollanda/Slovakya 
2017: Malta/İngilitere  
2018: Estonya 30 Hazirana kadar yapacak. 
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