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Sayın üyemiz,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan alınan 17/08/2022 tarih AVP/2022-0726 sayılı
yazıda;
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna Hersek, Sırbistan ve
Hırvatistan’a gerçekleştireceği resmi ziyaretler kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) ve söz konusu ülkelerde bulunan karşı kanat kuruluşlarımız iş birlikleri ile 6-7-8
Eylül 2022 tarihleri arasında Saraybosna, Belgrad ve Zagreb’de İş Forumları
düzenlenmesinin planlanmakta olduğu, son yıllarda özellikle Türk yatırımcılar için cazip bir
pazar haline gelen Balkanların, kalifiye iş gücü, iş dostu yatırım ortamı ve yatırımcılara
sağladığı vergisel ve finansal teşvikler ile dikkat çektiği, coğrafi konumu ile Türkiye’nin
Avrupa Birliği’ne açılan kapısı olan bölge, sunduğu çeşitli imkanlar nedeniyle ihracata
yönelik yatırım yapmak isteyen firmalar için bir üretim üssü olma yolunda hızla ilerlemekte
olduğu belirtilmektedir.
Aynı yazıda devamla, ziyaret vesilesiyle gerçekleştirilecek programlara iştirak etmek
isteyenlerin, bağlantıda yer alan kayıt formunu 24 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar
doldurup avans bedelini ödemesi gerektiği, ülkemiz ile Bosna Hersek ve Sırbistan arasındaki
mevcut anlaşmalar gereği T.C. vatandaşları bu ülkelere seyahatlerinde 3 ay süreyle vizeden
muaf iken Hırvatistan’a girişte, çoklu girişli Schengen veya Hırvatistan vizesi zorunluluğunun
olduğu ifade edilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
İrtibat: DEİK/ Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Direktörlüğü
E-posta: eu@deik.org.tr,
Telefon: 0212 339 50 62 - 0212 339 50 22 - 0212 339 50 79
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VİZE BİLGİ NOTU
BOSNA HERSEK
Bosna Hersek’e girişlerde Covid- 19 aşısı, testi ve karantina koşulları bulunmamaktadır.
Türk pasaportuna (diplomatik, hizmet, resmi ve hususi) sahip vatandaşlar 6 aylık dönem içinde Bosna
Hersek’e 90 gün vizesiz giriş yapabilmektedir.
Bununla birlikte, Bosna Hersek’e seyahat edecek vatandaşlarımızın pasaportlarının en az 6 ay geçerli
olması tavsiye edilmektedir.
SIRBİSTAN
Sırbistan’a girişlerde Covid- 19 aşısı, testi ve karantina koşulları bulunmamaktadır.
Türk pasaportuna (diplomatik, hizmet, resmi ve hususi) sahip vatandaşlar 6 aylık dönem içinde
Sırbistan’a 90 gün vizesiz giriş yapabilmektedir.
Bununla birlikte, Sırbistan’a seyahat edecek vatandaşlarımızın pasaportlarının en az 6 ay geçerli
olması tavsiye edilmektedir.
Sırbistan’a seyahat edecek vatandaşlarımızın geçerli sağlık seyahat sigortasının bulunması
gerekmektedir.
HIRVATİSTAN
Hırvatistan’a girişlerde Covid- 19 aşısı, testi ve karantina koşulları bulunmamaktadır.
Schengen Bölgesinde geçerliliği bulunan geçerli çift ya da çok girişli C vizeye sahipseniz ve vizenizin
geçerlilik süresi sizin Hırvatistan seyahatinizi kapsıyorsa Hırvatistan’a Schengen vizenizle giriş
yapabilirsiniz. Ayrıca, geçerli çoklu Bulgaristan veya Romanya vizesiyle aynı şekilde ülkeye giriş
yapmak mümkündür.
Geçerli tek girişli Schengen vizesine sahipseniz Hırvatistan’a giriş yapamazsınız. Tek girişli Schengen
vizesine sahipseniz ve vizenizi Schengen bölgesinde kullanmadan Hırvatistan’a giriş yapmayı
düşünüyorsanız vizeniz geçersiz sayılacaktır. Hırvatistan’a sadece çift ya da çok girişli Schengen vize
sahipleri giriş yapabilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Hususi (Yeşil), Diplomatik (Kırmızı) ve Hizmet (Gri) pasaport hamili
vatandaşlardan Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarında 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan süre
zarfında girmek ve kalmak veya transit geçiş yapmak için vizeye gerek yoktur.
Söz konusu İş Forumu katılımcılarının Hırvatistan vizesine başvuruda bulunmaları için;
https://crovisa.mvep.hr/VisaRequestFormPage1.aspx web sitesi üzerinden form doldurmaları, 1
adet biyometrik fotoğraf ve pasaport fotokopisi eklemeleri, Hırvatistan'daki kalış tarihlerini
kapsayacak şekilde seyahat sağlık sigortası yaptırmaları (Hırvatistan Schengen bölgesi üyesi değildir.
Bu nedenle vize başvurularında kullanılacak olan sigortanın Hırvatistan, Avrupa ya da tüm dünya
ülkelerini kapsamasına özellikle dikkat edilmelidir.) ve 80 Euro'luk vize harcını Başkonsolosluğun İş
Bankası'ndaki banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
Foruma katılacak ve Hırvatistan vizesi alacak olan katılımcıların Hırvatistan Başkonsolosluğu'na en
azından bir kere şahsen gitmeleri gerekmektedir.

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7810644172022818101025. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7810644172022818101025. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7810644172022818101025. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7810644172022818101025. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

