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TÜRK-HIRVAT KARMA EKONOMİK KOMİSYONU
ÜÇÜNCÜ DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLU
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Şubat 1996 tarihinde
imzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nın IX. Maddesi uyarınca kurulan Türk-Hırvat Karma Ekonomik
Komisyonu’nun Üçüncü Dönem Toplantısı 24 Haziran 2002 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.
Türk Heyetine, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Recep Önal, Hırvat Heyetine, Hırvatistan
Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Sayın Hrvoje Vojkoviç başkanlık etmişlerdir.
Her iki Heyetin üyeleri Ek:I ve Ek:II’de yer almaktadır.
Ekonomi Bakanı Sayın Hrvoje Vojkoviç, Ankara’da bulunduğu süre içerisinde, Sanayi ve Ticaret Bakanı
Sayın A. Kenan Tanrıkulu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Zeki Çakan ile görüşmelerde bulunmuştur.
Açılış oturumunda, her iki Heyetin Başkanları, 13-14 Eylül 1999 tarihlerinde Zagreb’te yapılan Karma
Ekonomik Komisyon’un son toplantısından bu yana, ülkelerinde meydana gelen ekonomik gelişmeler ve uygulanan
politikalar ile, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerde kaydedilen gelişmelerle ilgili kapsamlı değerlendirmelerde
bulunmuşlardır. Heyet Başkanları, ayrıca, ekonominin çeşitli alanlarındaki ikili işbirliğinin, iki ülke özel sektör
firmaları arasında kurulacak ortak yatırımlar yoluyla derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi yönündeki arzularını ifade
etmişlerdir.
Karma Ekonomik Komisyonun Üçüncü Dönem Toplantısı, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin
daha da geliştirilmesini teminen, pratik, uygulanabilir ve etkin yolların bulunması yönünde, her iki ülkenin istek ve
kararlılığını yansıtan karşılıklı anlayış ortamında gerçekleştirilmiştir.
Komisyon görüşmelerinin sonuçları aşağıda özetlenmiştir:
I. TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER
1. İkili Ticari İlişkiler
Taraflar, Karma Ekonomik Komisyon’un son toplantısından bu yana, ikili ticari ilişkilerinde kaydedilen
gelişmeleri gözden geçirmişler ve ticaret seviyesinin iki ülkenin gerçek potansiyellerini yansıtmadığını not etmişlerdir.
Taraflar, ekonomilerinin tamamlayıcı yapısını ve potansiyellerini dikkate alarak, ticaretin karşılıklı yarar
esasına göre daha üst seviyelere çıkarılması ve çeşitlendirilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini
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vurgulamışlardır.
Taraflar, bu amaca yönelik olarak, ticaret rakamlarına ilişkin olarak madde bazında istatistiki bilgi teatisi
yapmayı kararlaştırmışlardır.
Taraflar, 13 Mart 2002 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti arasındaki
Serbest Ticaret Anlaşması’nın, iki ülke arasındaki ikili ticari ilişkilere katkıda bulunması yönündeki beklentilerini
ifade etmişlerdir. Taraflar, Anlaşmanın en kısa sürede yürürlüğe konulması için her türlü çabayı gösterme hususunda
anlaşmışlardır.
2. Ticareti Geliştirme Faaliyetleri
Taraflar, ticari ilişkileri artırma ve çeşitlendirme amacıyla,
- Mümkün olan en üst seviyede diyalogun sürdürülmesi,
- İş çevreleri arasındaki temasların artırılması,
- Ticaret ve ekonomi heyetleri programlarının düzenlenmesi,
- Ülkelerinde düzenlenen uluslararası fuar, sergi, sempozyum, seminer ve konferanslara katılım sağlanması
için her türlü çabayı gösterme hususunda anlaşmışlardır.
Taraflar, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin artırılmasında iş çevreleri arasındaki temasların önemini not
etmişlerdir.
Taraflar, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Hırvatistan Ticaret Odası arasındaki Türk-Hırvat
İş Konseyi’nin faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Türk Tarafı, Türk-Hırvat İş Konseyi’nin
Beşinci Toplantısının 2002 yılı içerisinde, üzerinde daha sonra mutabık kalınacak bir tarihte yapılması yönündeki
arzusunu ifade etmiştir.
Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Zagreb Uluslararası Fuarı’na ve Hırvatistan Cumhuriyeti’nin de İzmir
Uluslararası Fuarı’na düzenli katılımını memnuniyetle not etmişlerdir. Türk Tarafı, 16-22 Eylül 2002 tarihleri arasında
Zagreb’te düzenlenecek olan Uluslararası Moda Fuarı’na Türkiye Cumhuriyeti’nin milli düzeyde katılacağını
bildirmiştir.
Türk Tarafı, Türk Serbest Bölgelerinde sağlanan teşvik ve avantajlar konusunda Hırvat Tarafını bilgilendirmiş
ve Hırvat firmalarını bu imkanlardan yararlanmaya davet etmiştir.
Hırvat Tarafı, Hırvatistan serbest bölgeler kanunu hakkında Türk Tarafını bilgilendirmiş ve Türk firmalarını,
Rijeka Limanı’nın ve Hırvatistan’daki mevcut serbest bölgelerin imkanlarından yararlanmaya davet etmiştir.
Taraflar, serbest bölgeler alanındaki işbirliğinin, tecrübe, bilgi ve uzman teatisinin yanı sıra, ilgili iş çevrelerini
serbest bölgelerince sağlanan ticari avantajlar hakkında bilgilendirmek amacıyla karşılıklı ziyaretlerin teşvik edilmesi
yoluyla geliştirilmesi hususunda anlaşmışlardır.
Taraflar, Hırvat Tarafının talebini göz önünde bulundurarak, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nin (İGEME)
Hırvatistan’a teknik destek sağlamasının yanı sıra, ticareti geliştirme faaliyetleri ile ilgili tecrübelerini aktarmak üzere
bir seminer organize etmesini kararlaştırmışlardır.
II. EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
Taraflar, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin önemini vurgulayarak, aşağıdaki alanlarda işbirliğini
artırmak amacıyla, ilgili kuruluşlarını daha da teşvik etme yönünde anlaşmışlardır:
1. Enerji
Türk Tarafı, Türkiye’nin doğusunda yer alan ülkelerden sağlanacak doğal gazının Avrupa pazarlarına
iletilmesi çalışmaları kapsamında, Hırvatistan’ın potansiyel bir talep merkezi olarak değerlendirilebileceğini
belirtmiştir.
Türk Tarafı, Hırvatistan Tarafından, Türkiye’nin Avrupa’ya doğal gaz iletilmesi ile ilgili stratejisini
desteklemesini talep etmiş ve muhtemel bir geçiş ülkesi olabilecek Hırvatistan ile işbirliği ve ortak çalışmaların
başlatılması yönündeki arzusunu ifade etmiştir.
Hırvat Tarafı, bu itibarla, doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya dağıtımı hususunu değerlendirme ve
destekleme yönündeki arzusunu belirtmiştir.
Türk Tarafı, Türk Elektrik Sistemi’nin Batı Avrupa Elektrik Sistemi (UCTE) kuralları doğrultusunda uygun
teknik standartlara sahip olduğunu vurgulamıştır. Türk Tarafı, UCTE sistemi ile bağlantısına verdiği büyük önemi
belirtmiş ve SUDEL’in (Güneydoğu Avrupa Elektrik Enerjisi Şebekeleri Üretim ve İletim Koordinasyonu Bölgesel
Grubu) bu amaçla yaptığı katkılardan ve UCTE’nin ve SUDEL’in üyesi olan Hırvat Tarafının desteğinin devamından
duyduğu memnuniyeti vurgulamıştır.
Taraflar, Güneydoğu Anadolu Projesi çerçevesinde, elektrik enerjisi üretimi ve iletimi, su arama ve
düzenlemesi, sulama, tarımsal üretim ve çiftçilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini kararlaştırmışlardır.
2. Sanayi ve Gemi İnşa
Taraflar, sınai işbirliğinin daha da geliştirilmesi için aşağıdaki alanları öncelikli alanlar olarak kararlaştırmışlar
ve ilgili kuruluşlarını ve firmalarını bu alanlarda daha fazla işbirliği yapmak üzere teşvik etmek hususunda
anlaşmışlardır:
- Tekstil ve diğer hafif sanayi,
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- Gıda işleme sanayi,
- Şeker sanayi,
- Elektronik ve elektrikli ev eşyaları sanayi,
- Otomotiv ve otomotiv yedek parçaları sanayi,
- Kimya sanayi,
- Yapı malzemeleri sanayi,
- Tarımsal endüstri,
- El sanatları sanayi,
- Gemi inşa sanayi.
Taraflar, ortak yatırımlar ve iki ülke arasındaki yatırımlar açısından gelecek vadeden bir alan olarak
değerlendirilen gemi inşa sanayindeki işbirliğini geliştirme hususunda anlaşmışlardır. Taraflar, aşağıdaki alanlarda
işbirliği başlatmak yönündeki arzularını ifade etmişlerdir:
- Türk tersaneleri ve Hırvat armatörlük kuruluşları arasındaki işbirliği imkanlarının araştırılması,
- Ana makine, teçhizat imalatçıları, yüzer ve kuru havuz alanlarında işbirliği imkanlarının araştırılması,
- Hırvat tersane kuruluşları ile know-how değişimi ve teknoloji transferi konularının görüşülmesi ve işbirliği
olanaklarının araştırılması,
- Gemi inşa ile ilgili olarak üçüncü ülkelerden gelebilecek taleplerle ilgili işbirliği imkanlarının araştırılması,
- Yeni bina, off-shore, bakım ve onarım konularındaki piyasa taleplerine cevap verebilmek amacıyla finans
kaynaklarının araştırılması için ortak çaba gösterilmesi.
3. Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlar Arasında İşbirliği (KOBİ’ler)
Taraflar, KOBİ’lerin ekonomilerindeki önemli rolüne atıfla, ticari ve ekonomik faaliyetlerin daha da
artırılması amacıyla, iki ülke KOBİ’leri arasındaki temasların geliştirilmesi, faaliyetlerinin desteklenmesi ve ilgili
kuruluşlar ve Bakanlıklar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için her türlü çabanın gösterilmesini kararlaştırmışlardır.
Türk Tarafı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi’nin (KOSGEB), Hırvatistan
Cumhuriyeti El Sanatları, Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlar Bakanlığı ile aşağıdaki alanlarda işbirliği yapmaya hazır
olduğunu ifade etmiştir:
• KOBİ’lere destek veren kamu kuruluşları arasında bilgi ve tecrübe değişimi,
• KOBİ’lerle ilgili veri tabanlarının karşılıklı kullanımı,
• Her iki ülkede düzenlenecek olan fuarlarla ilgili bilgi değişimi.
4. Ulaştırma
Taraflar, ilgili makamları arasındaki işbirliğini geliştirme yönündeki arzularını ifade etmişler ve Türk-Hırvat
Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyonu’nun 11-12 Mart 2002 tarihlerinde Zagreb’te yapılan son
toplantısından bu yana kaydedilen mevcut gelişmeler çerçevesinde, uluslararası karayolu taşımacılığının düzgün
işlemesi ve iyi bir performans göstermesi için gerekli rejimin iyileştirilmesi yönündeki kararlılıklarını belirtmişlerdir.
Türk Tarafı, Maribor-Wells hattında, kapasiteyi artıran üçüncü trenin 28 Mayıs 2002 tarihinden itibaren
işlemeye başladığını Hırvatistan Tarafına bildirmiştir.
Türk Tarafı, Avusturya’ya yönelik olarak, Hırvatistan-Macaristan (Gorican-Letenye) üzerinden transit olan
alternatif güzergahın da, Türk nakliyecilerince eşya taşımacılığı için kullanılabileceği hususunda Hırvat Tarafını
bilgilendirmiştir.
Türk Tarafı, gümrük hizmetlerinin 24 saat esasında sağlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmiş ve
Hırvat Tarafından gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasını talep etmiştir.
Taraflar, yukarıda bahsi geçen Protokolun 2. Maddesinin 5. Paragrafında yer alan "Türk Tarafının talebi
üzerine, Hırvatistan, Hırvat nakliyecilerinin Ljubliana ve Maribor’dan Avusturya’ya mevcut demiryollarını
kullanmasının Türk nakliyecilerce engellenmemesi şartı ile EURO izin belgesi kotasını artıracaktır" hükmüne atıfla,
bir çözüm bulunması amacıyla, kara ulaştırmasına ilişkin bütün konuların Kara Ulaştırması Karma Komisyonunun
gelecek toplantısında müzakere edilmesini kararlaştırmışlardır. Taraflar, bu itibarla, kara ulaştırmasının yakın
gelecekte serbestleştirilmesi kavramında anlaşmışlardır.
Türk Tarafı, Hırvatistan Demiryolları İdaresi’nin (HZ), TEA (Avrupa-Asya) Tarifelerine üyeliğinin, iki ülke
arasındaki demiryolu taşımacılığının ve transit trafiğin geliştirilmesine olumlu katkılar sağlayacağını belirtmiştir.
Türk Tarafı, X. Koridor’un yeniden faaliyete geçmesinin, ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesinde büyük önem
taşıdığını belirtmiştir.
Taraflar, T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) ile Hırvatistan Demiryolları İdaresi (HZ) arasında 26 Ekim 2001
tarihinde Zagreb’te gerçekleştirilen toplantıdan duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.
Taraflar, yukarıda belirtilen toplantıda alınan kararlar çerçevesinde, X. Koridorun yeniden ticari olarak
faaliyete geçmesi amacıyla, bir ortak tarifenin belirlenmesi için ortak çaba gösterme hususunda anlaşmışlardır.
Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti arasındaki Hava Ulaştırması Anlaşmasının 12
Nisan 1994 tarihinde imzalandığını ve Hırvatistan Tarafınca 31 Mart 1995 tarihinde onaylandığı hususunu not
etmişlerdir. Türk Tarafı, sözkonusu Anlaşmanın, onay işlemi için Türk Parlamentosu’nun gündeminde yer aldığını
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Hırvat Tarafına bildirmiştir.
Taraflar, Güneydoğu Avrupa’daki ticari ilişkilerin yakın gelecekte gelişeceğini öngörmüş ve bu nedenle,
Hırvat ve Türk limanları arasında düzenli ro-ro hizmetlerinin kurulması için koşulların oluşturulması yönünde, özel
sektör firmalarını destekleme arzularını ifade etmişlerdir.
Hırvat Tarafı, Hırvatistan ve Merkezi Avrupa’ya yönelik Türk kargo taşımalarında Rjeka Limanının
kullanımını artırmaya yönelik ilgisini ifade etmiştir.
Hırvat Tarafı, Türk Tarafını, Vulkovar ve Osijek iç limanlarının, Türkiye’den eşya taşımacılığında
kullanılması imkanlarının yanı sıra, bu limanlar ile Türkiye’nin Karadeniz’deki limanları arasındaki işbirliği
potansiyeli hakkında bilgilendirmiştir.
5. Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri ve Yatırımlar
Taraflar, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurgulamışlar
ve her iki ülkede ve üçüncü ülkelerdeki iş imkanlarının, ortak yatırım projeleri ve teknik danışmanlık faaliyetleri
yoluyla araştırılmasını teminen, ülkelerindeki iş çevrelerini daha yakın temaslar kurmaları yönünde teşvik etme
hususunda anlaşmışlardır.
Hırvat Tarafı, özellikle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) çerçevesinde, Türkiye’deki elektrik enerjisi,
sulama ve altyapı tesislerinin inşaası ve teçhizat teminine katılma yönündeki ilgisini ifade etmiştir.
Türk Tarafı, Türk firmalarının, ortak yatırımlar ve konsorsiyumlar şeklinde, üçüncü ülkelerin yanı sıra
Hırvatistan’da gerçekleştirilecek altyapı, konut, otoyol projelerinde ve turizm yatırımlarında yer almaları yönündeki
isteklerini ifade etmiştir.
Taraflar, iki ülke arasında 15 Mayıs 1999 tarihinde Ankara’da imzalanan Hırvatistan’ın Altyapısının
Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolu’ndan duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.
Türk Tarafı, sözkonusu Protokol hükümlerine işlerlik kazandırılmasını teminen, yukarıda belirtilen Protokol
çerçevesinde kurulan müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri alanındaki Ortak Çalışma Grubu Toplantısının
gerçekleştirilmesi ve ayrıntılı bilgi ve dokümanları içeren otoyol projelerine ilişkin dosyaların tevdi edilmesi
yönündeki beklentisini ifade etmiştir.
Türk Tarafı, yukarıda belirtilen dosyaların alınmasını müteakip, sözkonusu Protokol hükümlerine işlerlik
kazandırmak ve bu alanda öngörülen işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere, Türk müteahhitlik ve müşavirlik
firmalarının, Hırvatistan’a bir ziyaret düzenlemesi yönündeki niyetini ifade etmiştir.
Taraflar, her iki ülkede devam eden özelleştirme sürecini göz önünde bulundurarak, özelleştirme süreci
hakkında bilgi teatisinde bulunulması ve iki ülke iş çevreleri arasında karşılıklı ziyaretler düzenlenmesi amacıyla ilgili
makamlarını toplantılar düzenlemek üzere teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.
6. Bankacılık ve Kredi İlişkileri
Taraflar, Hırvatistan’da Türk firmalarınca üstlenilecek Türk Eximbank’ın mali kriterlerine uygun olan
projelerin Türk Eximbank tarafından finanse edilmesine imkan sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 30 Nisan 1993 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı’na işlerlik
kazandırılmasına yönelik kararlılıklarını vurgulamışlardır.
Hırvat Tarafı, 30 Nisan 1993 tarihli Mutabakat Zaptı’nda belirtilen Zagrebacka Bank’ın yerine, Hırvatistan
Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası’nın (HBOR) atandığını ifade etmiştir.
7. Turizm
Taraflar, turizmin, iki ülke arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir
faktör olduğunu memnuniyetle not etmişler ve bu alanda, ilgili kurum ve kuruluşlarını, yatırımlar, promosyon
faaliyetleri, eğitim ile bilgi ve uzman teatisi konularında işbirliği yapmak üzere teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.
Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 19 Haziran 1996
tarihinde Ankara’da imzalanan Turizm İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, daha önce 2000 yılında yapılması öngörülen
Türk-Hırvat Ortak Turizm Komitesi’nin Birinci Toplantısı’nın, diplomatik kanallardan karşılıklı olarak mutabık
kalınacak bir tarihte, Zagreb’te gerçekleştirilmesini kararlaştırmışlardır.
8. Bilimsel İşbirliği
Taraflar, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Hırvatistan Cumhuriyeti Bilim ve
Teknoloji Bakanlığı arasında, 16 Nisan 1998 tarihinde Ankara’da imzalanan Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği
Protokolu çerçevesinde halihazırda sürdürülen işbirliğini memnuniyetle not etmişlerdir. Türk Tarafı, sözkonusu
Protokola işlerlik kazandırmak ve uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, TÜBİTAK’ın bir Uygulama Programı
imzalama arzusunu ifade etmiş ve Hırvat Tarafına, incelenmek üzere bir taslak metin tevdi etmiştir.
9. Diğerleri
Türk Tarafı, gıda, yem, hayvancılık, hayvan sağlığı ve balıkçılık alanlarında, ilgili kuruluşlar arasında bilgi
alışverişi, bilimsel ve teknik doküman teatisi yoluyla tarım alanındaki işbirliğinin geliştirilmesini önermiştir.
Taraflar, Türk-Hırvat Karma Ekonomik Komisyonunun Dördüncü Dönem Toplantısının, diplomatik kanallarla
belirlenecek bir tarihte Zagreb’te yapılmasını kararlaştırmışlardır.
24 Haziran 2002 tarihinde, Ankara’da, her ikisi de aynı derecede geçerli, İngilizce iki orijinal nüsha olarak
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hazırlanmış ve imzalanmıştır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA

HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA

Recep Önal
Devlet Bakanı

Hrvoje Vojkovic
Ekonomi Bakanı

EK I
TÜRK HEYETİ LİSTESİ
Recep Önal

: Heyet Başkanı,
Devlet Bakanı

Baki Alkaçar

: Teknik Heyet Başkanı,
Müsteşar Yardımcısı,
Dış Ticaret Müsteşarlığı

Tevfik Mengü

: Genel Müdür Yardımcısı,
Anlaşmalar Genel Müdürlüğü,
Dış Ticaret Müsteşarlığı

Mehmet Gücük

: Genel Müdür Yardımcısı Vekili,
Dışişleri Bakanlığı

Ayşegül Barkçin

: Daire Başkanı,
Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Müsteşarlığı

Sefa Öngelen

: Daire Başkanı,
AB Koordinasyon Genel Müdürlüğü,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Ateş Yurttaş

: Daire Başkanı,
Türk Eximbank
EK II
HIRVATİSTAN HEYETİ LİSTESİ

Hrvoje Vojkovi´c

: Ekonomi Bakanı

Olgica Spevec

: Bakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanlığı

Renata Draˇci´c

: Daire Başkanı, Ekonomi Bakanlığı

Lazar Neˇzi´c

: Daire Başkanı, Ekonomi Bakanlığı

Sanja Bach

: Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü

Kitica Slade Paviˇci´c

: Kıdemli Müşavir, Ekonomi Bakanlığı

Faik Beˇsirevi´c

: Çevirmen

Rudolf Sabolovi´c, Ph.D.

: Bakan Yardımcısı, Denizcilik, Ulaştırma ve
Haberleşme Bakanlığı

Miroslav Vilhar

: Daire Başkanı, Maliye Bakanlığı

Blanka Beloˇsevi´c

: Daire Başkanı, Turizm Bakanlığı

Frane Mitrovi´c

: Elçi, Dışişleri Bakanlığı

Dunja Konjevod

: Uluslararası İlişkiler Bölümü Müdürü,
Hırvatistan Ticaret Odası
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Mr. Amir Muharemi

: Hırvatistan’ın Ankara Büyükelçisi

Mr. Hrvoje Dusper

: Müşavir, Hırvatistan Büyükelçiliği

Mrs. Ivana Bokatic-Pozaric

: I. Katip, Hırvatistan Büyükelçiliği

Özel Sektör Temsilcileri
Mr. Davor Fliker

: Yönetim Kurulu Başkanı,
ASTRA INTERNATIONAL d.d. Zagreb

Mr. Danko Seletkovi´c

: Genel Müdür, CROSCO d.o.o., Zagreb

Mr. Dubravko Kuzmanovi´c

: Baş Mühendis, CROSCO d.o.o., Zagreb

Mr. Josip Debeljak

: Yönetim Kurulu Üyesi, GEOTEHNIKA d.d., Zagreb

Mr. Dalibor Mikuli´c

: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, GEOFIZIKA d.d., Zagreb

Mr. Marino Verani´ˇc

: İşletme Müdürü, LUKA Rijeka Limanı

Mrs. Radosna Mulc Ivo´ˇsevi´c

: Pazarlama Müdürü, LUKA Rijeka Limanı

Mr. Nenad Bobanac

: Genel Müdür, BRODARSKI INSTITUT (Gemicilik Enstitüsü)
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PROTOCOL
OF THE THIRD SESSION OF THE
TURKISH-CROATIAN JOINT ECONOMIC COMMISSION
The Turkish-Croatian Joint Economic Commission established in accordance
with Article IX of the Agreement on Trade and Economic Cooperation between the
Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of
Croatia signed on February 12, 1996, held its third session on June 24, 2002,
in Ankara.
The Turkish Delegation was led by H.E. Recep Önal, Minister of State of
the Republic of Turkey and The Croatian Delegation was led by H.E. Hrvoje
Vojkovic. Minister of Economy of the Republic of Croatia.
The members of the two Delegations are listed in Annexes I and II.
During his stay in Ankara, H.E. Hrvoje Vojkovic, Minister of Economy, had
talks with H.E. A. Kenan Tanrıkulu, Minister of Trade and Industry and H.E.
Zeki Çakan, Minister of Energy and Natural Resources.
At the Plenary Session, the Heads of the two Delegations presented
comprehensive reviews regarding the economic developments and policies
prevailing in their respective countries and the improvements in the overall
bilateral economic and commercial relations, since the last session of the
Joint Economic Commission held in Zagreb, between September 13-14, 1999. They
also expressed their willingness to deepen and strengthen bilateral
cooperation in various fields of economy through the joint ventures to be
established between the private sector companies of both countries.
The Third Session of the Joint Economic Commission was conducted in an
atmosphere of mutual understanding reflecting the desire and determination of
the two countries to find practical, feasible and effective ways for further
developing bilateral trade and economic relations between the two countries.
The results of the deliberations of the Commission are summarized as
follows:
I. TRADE AND ECONOMIC RELATIONS
1. Bilateral Trade Relations
The two Sides reviewed the developments in their bilateral trade since the
last Session of the Joint Economic Commission and noted that the level of
trade failed to reflect the real potentials of the two countries.
The two Sides, taking into account the complementary structure and
potentials of their economies, emphasized the need for further efforts to
increase and diversify trade to a higher level on a mutually beneficial basis.
The two Sides, to this end, decided to exchange statistical information
regarding the trade figures on product basis.
The two Sides expressed their expectation that the Free Trade Agreement
between the Republic of Turkey and the Republic of Croatia signed on March 13,
2002, would contribute to the bilateral trade relations between the two
countries. The two Sides agreed to exert every effort to put the Agreement
into force as soon as possible.
2. Trade Promotion Activities
The two Sides agreed to exert every effort in order to increase and
diversify trade relations through:
- Continuing the permanent dialogue at the highest level possible,
- Increasing the contacts between their business communities,
- Organizing trade and economic missions,
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- Participating in international fairs, exhibitions, symposiums, seminars
and conferences organized in their respective countries.
Both Sides noted the importance of the contacts between their business
communities in enhancing bilateral trade and economic relations.
Both Sides expressed their satisfaction with the activities of the
TurkishCraotia Business Council between the Foreign Economic Relations Board
of Turkey (DEİK) and the Croatian Chamber of Commerce. The Turkish Side
expressed its willingness to hold the fifth meeting of the Turkish-Croatia
Business Council in 2002 on a date to be duly determined.
The two Sides noted with satisfaction the regular participation of the
Republic of Turkey in the Zagreb International Fair and the regular
participation of the Republic of Craotia in the İzmir International Fair. The
Turkish Side informed that the Republic of Turkey would participate in the
International Fashion Fair to be organized in Zagreb between September 16-22,
2002, at national level.
The Turkish Side informed the Croatian Side on the incentives and
advantages offered in Turkish Free Zones and invited Croatian firms to make
use of these opportunities.
The Croatian Side informed the Turkish Side about the Croatian Law on free
zones and invited Turkish companies to use facilities of the Port of Rijeka
and existing free zones in Croatia.
Both Sides agreed to develop cooperation in the field of free zones
through the exchange of experience, information and expert and the promotion
of reciprocal visits in order to enlighten their respective business
communities on the commercial advantages provided by their free zones.
Both Sides, taking into consideration the request of the Croatian Side,
decided that the Turkish Export Promotion Center (IGEME) would provide
technical assistance to Croatia as well as to organize a seminar in order to
transfer its experience regarding the trade promotion activities.
II. ECONOMIC COOPERATION
Both Sides, stressing the importance of economic cooperation between the
two countries, agreed to further encourage their respective organizations to
enhance cooperation in the following fields:
1. Energy
The Turkish side expressed that Croatia can be evaluated as a potential
demand point within the framework of the studies conducted on transportation
of natural gas from the countries located in the East of Turkey to the
European Market.
The Turkish Side requested the Croatian Side to support Turkey's strategy
regarding the transportation of natural gas to Europe and stated its
willingness to initiate cooperation and joint studies with Croatia as a
probable transit country.
The Croatian Side, in this context, expressed its willingness to consider
and support the natural gas delivery via Turkey to Europe.
The Turkish Side stressed the adequate technical standards of the Turkish
Power System in line with the UCTE (Union for the Coordination of Transmission
of Electricity) regulations. The Turkish Side expressed its particular
interest attached to the integration with the UCTE network and emphasized its
appreciation for the contribution of SUDEL (Regional Group for the
Coordination of Transmission of South-Eastern European Power Grids) in this
respect, and for the continuation of the support of the Croatian Side which
holds the membership of both UCTE and SUDEL.
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Both Sides agreed to develop cooperation within the framework of the
Southeast Anatolian Project in the fields of production and transmission of
electrical energy, exploration and regulation of water, irrigation,
agricultural production and farming.
2. Industry and Shipbuilding
The two Sides agreed on the following fields as priority areas for further
development of industrial cooperation and decided to encourage their relevant
institutions and companies to further cooperate in these areas:
- Textile and other light industry,
- Food processing industry,
- Sugar industry,
- Electronics and electrical household appliances industry,
- Automotive and automotive spare parts industry,
- Chemical industry,
- Construction materials industry,
- Agricultural industry,
- Crafts industry,
- Shipbuilding industry.
Both Sides agreed to develop their collaboration in the shipbuilding
industry which is considered as a promising field regarding to the joint
ventures and investments between the two countries. Both Sides expressed their
willingness to initiate cooperation in the following fields:
- Exploration of cooperation possibilities between the Turkish shipyards
and Croatian shipowners organizations,
- Exploration of cooperation possibilities in the fields of principal
machinery, equipment manufacturers and floating docks on dry docks,
- Negotiations with the Croatian shipyards authorities regarding to the
exchange of know-how and transfer of technology and exploration of cooperation
possibilities,
- Exploration of cooperation possibilities regarding to the possible
shipbuilding demands of third countries,
- Joint efforts for searching the financing sources in order to meet the
market demands of new buildings, off-shore, maintenance and repair.
3. Cooperation between Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)
Both Sides, referring to the vital role of the SMEs in their respective
economies, agreed to exert every effort in order to improve contacts between
the SMEs of both countries, support their initiatives and develop cooperation
between the relevant organizations and Ministries with the view to further
promote commercial and economic activities
The Turkish Side expressed the readiness of the Small and Medium Sized
Enterprises Administration of the Republic of Turkey (KOSGEB) to cooperate
with the Ministry of Crafts, Small and Medium Size Enterprises of the Republic
of Croatia in the following fields:
- Exchange of information and expertise between the public organizations
supporting SME's,
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- Reciprocal utilization of databases related to SMEs,
- Exchange of information regarding the fairs to be organized in both
countries.
4. Transportation
Both Sides expressed their willingness to develop the cooperation between
their competent authorities and stated their determination to improve the
regime for the smooth functioning and well performance of international road
transport in line with the current developments recorded since the last
meeting of the Turkish- Croation Joint Commission on International Road
Transportation on March 11-12, 2002 in Zagreb.
The Turkish Side informed the Croatian Side regarding the third train
increasing the capacity started to operate in Maribor-Wells line since May 28,
2002.
The Turkish Side informed the Croatian Side that the alternative route for
Austria which is in transit through Croatia to Hungary (Gorican-Letenye) could
also be used by the Turkish hauliers for the goods transport.
The Turkish Side expressed its appreciation for the provision of customs
services on a 24-hour base and requested the Croation Side to facilitate the
customs procedures.
Both Sides referring to the Article 2 Paragraph 5 of the above-mentioned
Protocol stating that "the Croatian Side shall increase the EURO permit quota
upon the request from the Turkish Side, under the condition that the Turkish
hauliers shall not obstruct the use by the Croatian hauliers of the existing
rolling roads from Ljubljana and Maribor to Austria, decided that all the
subjects related with road transport would be discussed in the forthcoming
meeting of the Joint Commission on International Road Transportation, in order
to find a solution. In this context, both Sides, agreed on the concept of the
liberalization the road transport in near future.
The Turkish Side stated that the membership of the Croation Railway
Authority (HZ) to the TEA (Europe Asia) Tariffs would provide positive effects
for improving the railway transportation and transit traffic between the two
countries.
The Turkish Side expressed that the reactivation of the Corridor X is of
utmost importance in order to develop bilateral commercial relations.
Both Sides expressed their satisfaction with the meeting held between the
Turkish State Railways (TCDD) and the Croatian Railway Authority (HZ) on
October 26, 2001 in Zagreb.
Both Sides, in line with the decisions taken at the above-mentioned
meeting, agreed to make joint effort in the determination of a common tariff
rate in order to commercially reactivate the Corridor X.
The two Sides took note of the fact that the Agreement on Air Transport
between the Republic of Turkey and the Republic of Croatia was concluded on
April 12, 1994 and ratified on March 31, 1995, by Croatian Side. The Turkish
Side informed the Croatian Side that the above-mentioned Agreement is in the
Agenda of Turkish Parliament for the ratification.
The two Sides envisage that the trade relationships in southeast Europe
will be growing in the near future and are therefore willing to support their
private companies in creation of conditions for establishing regular ro-ro
services between Croatian and Turkish ports.
The Croatian Side expressed the interest to increase the use of the Port
of Rjeka for Turkish cargo transports to Croatia and Central Europe.
The Croatian Side informed the Turkish side on the possibilities to use
inland ports Vukovar and Osijek in goods transport from Turkey, as well as the
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potentials for cooperation of these ports with the Turkish Black Sea ports.
5. Contracting and Consultancy Services and Investments
Both Sides underlined the importance of promoting cooperation in the field
of contracting and consultancy services, and agreed to further encourage their
respective business communities to establish closer contacts with the view to
explore business opportunities in both countries and in third markets through
joint investment projects and technical advisory activities.
The Croatian Side expressed its interest in taking part in the
construction and equipping of electric energy, irrigation and infrastructure
facilities in Turkey, especially within the framework of the Southeastern
Anatolia (GAP) Project.
The Turkish Side expressed the willingness of Turkish companies to
participate in infrastructure, housing, highway projects and tourism
investments to be realized in Croatia as well as in third countries in the
form of joint ventures or consortia.
The two Sides noted with satisfaction the Protocol on Cooperation in the
field of the Construction of Infrastructure in Croatia signed on May 15, 1999
in Ankara between the two countries.
The Turkish Side, in order to activate the provisions of the Protocol,
expressed its expectation to realize the meeting of the Joint Working Group in
the field of construction and contracting services established in accordance
with the above mentioned Protocol and to receive the files related to the
highway projects comprising detailed information and documents.
The Turkish
contractors and
files mentioned
to evaluate the

Side stated its intention to organize a visit of the Turkish
consultancy companies to Croatia after the receipt of the
above in order to activate the provisions of the Protocol and
cooperation possibilities foreseen in this field.

The two Sides, taking
both countries, agreed to
meetings with the purpose
privatization process and
both countries.

into account the ongoing privatization process in
encourage their respective authorities to realize
of exchanging information regarding to the
to organize reciprocal visits of business circles of

6. Banking and Credit Relations
Both Sides emphasized their determination to activate the Agreed Minutes
signed on April 30, 1993 between the Government of the Republic of Turkey and
the Government of the Republic of Croatia, enabling Turk Eximbank to provide
financial support for the projects to be undertaken by the Turkish contractors
in Croatia, which would be in compliance with the financing criteria of Turk
Eximbank.
The Croatian Side stated that Croatian Bank for Reconstruction and
Development (HBOR) was nominated instead of Zabrebacka Banka as mentioned in
the Agreed Minutes dated April 30, 1993.
7. Tourism
Both Sides noted with satisfaction that tourism is a major factor in
enhancing economic, social and cultural relations between the two countries
and agreed to encourage their relevant authorities and organizations for the
cooperation in investments, promotion activities, training and exchange of
information and experts in this field.
Within the framework of the Tourism Cooperation Agreement signed on June
19, 1996 in Ankara between the Government of the Republic of Turkey and the
Government of the Republic of Croatia, the two Sides agreed to hold the First
Session of the Turkish-Croatian Joint Committee on Tourism in Zagreb on a date
to be mutually agreed upon through diplomatic channels which was supposed to
be held in the year 2000.
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8. Scientific Cooperation
The Parties noted with satisfaction the already existing cooperation
between the Scientific and Technical Research Council of Turkey (TÜBİTAK) and
the Ministry of Science and Technology of the Republic of Croatia within the
framework of the Protocol on Cooperation in the field of Science and
Technology signed on 16 April 1998 in Ankara. The Turkish Side, in order to
activate and facilitate the implementation of this Protocol, expresed the
willingness of TÜBİTAK to sign an Executive Programme and submitted a draft
text to the Croatian side for consideration.
9. Others
The Turkish Side proposed to develop cooperation in agriculture through
the exchange of information, scientific and technical document between the
relevant institutions in the fields of food, fodder, husbandry, animal health
and fisheries.
The two Sides agreed to hold the Fourth Session of the Turkish-Croatian
Joint Economic Commission in Zagreb at a date to be determined through
diplomatic channels.
Done and signed on June 24, 2002 in Ankara, in two originals in the
English language, both texts being equally authentic.
FOR THE GOVERNMENT OF
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF TURKEY
THE REPUBLIC OF CROATIA

Recep Önal
Minister of State

Hrvoje Vojkovic
Minister of Economy

12

ANNEX I
LIST OF TURKISH DELEGATION
H.E. Recep Önal
Baki Alkaçar
Tevfik Mengü
Mehmet Gücük
Ayşegül Barkçin
Sefa Öngelen
Ateş Yurttaş

: Head of Delegation, State Minister
: Head of Technical Delegation, Deputy Undersecretary,
Undersecretariat of Foreign Trade
: Deputy Director General,
General Directorate of Agreements,
Undersecretariat of Foreign Trade
: Acting Deputy Director General,
Ministry of Foreign Affairs
: Head of Department, General Directorate of Agreements,
Undersecretariat of Foreign Trade
: Head of Department,
General Directorate of EU Coordination,
Ministry of Industry and Trade
: Head of Department, Turkish Eximbank
ANNEX II

LIST OF CROATIAN DELEGATION
H.E. Mr. Hrvoje Vojkovic
:
Mrs. Olgica Spevec
:
Mrs. Renata Dracic
:
Mr. Lazar Nezic
:
Mrs. Sanja Bach
:
Mrs. Kitica Slade Pavicic
:
Mr. Faik Besirevic
:
Mr. Rudolf Sabolovic, Ph.D.
:
Mr. Miroslav Vilhar
Mrs. Blanka Belosevic
Mr. Frane Mitrovic

:
:
:

Mrs. Dunja Konjevod

:

Mr. Amir Muharemi
Mr. Hrvoje Dusper
Mrs. Ivana Bokatic-Pozaric

:
:
:

Private Sector Representatives
Mr. Davor Fliker
Mr. Danko Seletkovic
Mr. Dubravko Kuzmanovic
Mr. Josip Debeljak,
Mr. Dalibor Mikulic
Mr. Marino Veranic
Mrs. Radosna Mulc Ivosevic
Mr. Nenad Bobanac

Minister Of Economy
Assistant Minister, Ministry of Economy
Head of Department, Ministry of Economy
Head of Department, Ministry of Economy
Spokeswoman, Ministry of Economy
Senior Counsellor, Ministry of Economy
Translator
Assistant Minister, Ministry of Maritime Affairs,
Transportation and Communications
Head of Department, Ministry of Finance
Head of Department, Ministry of Tourism
Plenipotentiary Minister, Ministry of Foreign
Affairs
Director of International Relations Department,
Croatian Chamber of Commerce
Ambassador of the Republic of Croatia in Ankara
Councellor, Embassy of Republic of Croatia in Ankara
First Secretary, Embassy of Republic of Croatia

: President of the Board,
ASTRA INTERNATIONAL d.d. Zagreb
: Executive Director, CROSCO d.o.o., Zagreb
: Head Engineer, CROSCO d.o.o., Zagreb
: Member of the Board GEOTEHNIKA d.d., Zagreb
: Vice President of the Board, GEOFIZIKA d.d. Zagreb
: Operative Director, LUKA Rijeka (Rijeka Port)
: Marketing Manager, LUKA Rijeka (Rijeka Port)
: Director General, Brodarski Institute (Shipping
Institute)
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