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Sırbistan-Türkiye İş Forumu
7 Ekim 2019, Belgrad

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan,
Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Aleksandar Vucic,
Sayın Bakanlarımız, Büyükelçilerimiz,
Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanımız Bayram Akgül,
Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marko Cadez,
Türkiye ve Sırbistan İş Dünyasının Başkan ve Temsilcileri,
Değerli Basın Mensupları,

Günün her saati yaşayan bir başkent olan Belgrad’daki İş
Formumuzda, Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası (PKS) ve Türkiye-Sırbistan
İş Konseyimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri, Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK adına saygıyla selamlıyorum.
Türkiye ile Sırbistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 140.
yılında,

Cumhurbaşkanımızın
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ayıracağı,

“yoğun

mesaisinin
diplomasi

önemli

bir

dönemi’’

bölümünü

Ekim

ayının

dış
ilk

seyahatindeyiz.
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Nobel Ödüllü yazar İvo Andriç, “Drina Köprüsü” adlı eserinde,
‘’Önemli olan, bir insanın çabuk gitmesi değil, nereye gittiğini ve ne
yapmaya gittiğini bilmesidir.’’ der.
Bugün, bu salonda bulunan Türk tarafından 150 ve Sırbistan
tarafından 150 iş insanıyla, amacımızı net olarak biliyoruz. Hem, dostluk
ilişkilerimizi güçlendireceğiz, hem de ekonomik ilişkilerimizi geliştireceğiz.
Ivo Andriç’in sözüne ilave olarak, tüm bunları da hızlı gerçekleştirmek için
buradayız.
Devlet Başkanlarımız ve iş dünyamız arasındaki uyum, ekonomik
ilişkilerimize pozitif anlamda etki ediyor.
Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi son 5 yılda %72 artarak 1,2
milyar $’a yükseldi, artarak da devam ediyor. Ama ikili ticaret hedefimiz
olan önce 2, sonra 5 Milyar $ için yeterli seviyede değil.
Sırbistan’daki 800 Türk firmasının 200 Milyon $’a ulaşan yatırımları
ise, memnuniyetimizin bir başka unsuru. Elbette, Sırbistan İş dünyasının da
Türkiye’ye yatırım yapmasını bekliyoruz.
Daha fazla iş ve yatırım yapmak için, iş dünyası olarak, her
zamankinden daha fazla cesur olmalıyız. Devlet Başkanlarımızın da
önümüzü daha fazla açmalarını istemeliyiz. Çünkü, savaşların şekil
değiştirerek, ticaret alanına kaydığı günümüzde, bu destek gerekli.
Şimdi izninizle, bir kaç hususu dile getirmek istiyorum:
 Geçtiğimiz yılki Belgrad temaslarımızın sonrasında, revize STA
anlaşmasının

yürürlüğe

girmesini,

iş

dünyası

olarak

memnuniyetle karşılıyoruz.
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 Bunun bir sonucu olarak, tarım, tohumculuk ve AR-GE
konusunda iş birliği yapılabileceğimizi düşünüyoruz.
 Sırbistan’da, imalat sanayinin yanı sıra, inşaat ve gayrimenkul
sektöründe de fırsatlar olduğunu görüyoruz. Bu noktada,
müteahhitlerimizin daha fazla iş yapabilmeleri için, prosedürlerin
ve işçi giriş çıkış süreçlerinin kolaylaştırılması önemlidir.
 Sırbistan’da, Türkçe bilen ara eleman ihtiyacı sebebiyle,
çalışma vizelerinin kolaylaştırılması ve Türkçe eğitim veren
kurumların arttırılmasına ihtiyaç vardır.
 Türkiye’den Sırbistan'a ilaç ihracatı, bir başka başlık olup, bunu
sağlamak için, iki ülke kurumlarının atacağı adımlar önemlidir.
 İki ülke arasında ortak sanayi bölgesi kurulması da, üzerinde
çalışılabilecek bir başka başlıktır.

Sayın Cumhurbaşkanlarım, Değerli Misafirler,
Sözlerimi bitirmeden, sizlere, kısaca DEİK’i de anlatmak isterim.
Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 34
yıldır, çalışmalarını gönüllülük esasıyla sürdüren, bir iş platformu. Ülkeler
arası yatırım ve ticareti artırmak için “ticari diplomasi” anlayışıyla
çalışmalarımızı

sürdürüyoruz.

Faaliyetlerimize,

Cumhurbaşkanımızın

liderliğinde, Bakanlarımızın destek ve koordinasyonuyla devam ediyoruz.
Tüm dünyaya yayılmış, 146 iş konseyimiz var. Bugün, bilgi ve
networkun daha fazla önem kazandığı dünyamızda, tüm dünyaya yayılmış
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olan bu iş konseyi ağımızın, çok önemli bir güç olduğuna inanıyor ve Türk,
Sırp, Japon, Fransız ayırımı yapmadan, tüm iş insanlarımızı, bu önemli
networkumuzdan faydalanmaya çağırıyorum.
2002 yılında kurulan Türkiye - Sırbistan İş Konseyimiz de, Bayram
Akgül Başkanlığındaki faaliyetlerine, karşı kanadı Sırbistan Ticaret ve
Sanayi Odası ile, ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırımları artırmak
amacıyla devam ediyor.
Hz. Mevlana, “İnsanın kanadı, gayretidir.” der.
Kanadı gayreti olan iş insanları olarak, kurduğumuz iş birliklerimizle,
daha fazla gayret ve sabırla, başarıyı yakalayacağımıza inanıyor ve bu
duygularla, programımızı teşrif eden, başta Sayın Cumhurbaşkanlarımız ve
Bakanlarımız olmak üzere, tüm katılımcılara ve hazırlanmasında emeği
geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.
Nail OLPAK
DEİK Başkanı
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