10 Ekim 2017
Belgrad, Sırbistan
SIRBİSTAN İLE TİCARET HACMİNDE YENİ HEDEF 3 MİLYAR ABD DOLARI
Sırbıstan-Türkiye İş Forumu, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sırbistan Başbakan
Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve İletişim Bakanı Rasim Ljajić, TİM Başkanı ve DEİK Başkan
Yardımcısı Mehmet Büyükekşi, DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Aleksandar
Medjedovic, Sırbistan Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Marko Čadež’in katılımları ile 10 Ekim
2017 tarihinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirildi.
T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Ekim 2017 tarihinde Sırbistan’ı kapsayan resmi
ziyaretleri çerçevesinde düzenlenen İş Forumuna, yaklaşık 700 Türk ve Sırp iş dünyası temsilcisi
katıldı.
T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’ın Balkanlar’da istikrarın kilit ülkesi
olduğunu söyledi. Sırbistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi konusunda
iradenin mevcut olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu ziyaret ilişkilerimize verdiğim önemin ispatı. Şu
anda İş Forumu’nda yaklaşık 700 iş adamı bulunuyor. Bu tablo ilişkilerimizi daha ileri taşıma
arzumuzun ifadesidir” dedi. Türkiye’nin 2011-2015 yılları arasında yüzde 7 ve 2017 senesinin ilk
yarısında yüzde 5 büyüme gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Yap-İşlet-Devret’
modeliyle özel sektörün önünün açıldığını ifade etti. Türkiye’nin Balkanlar ile bütünleşmek istediğini
vurgulayan Erdoğan, ‘kazan-kazan’ esasına göre çalışmaların sürdürüleceğini ve birikimlerin
paylaşılacağını ifade etti.
Sırbistan’ın gerçekleştirdiği önemli ekonomik reformlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Kaliteli işgücü ve sağlanan kolaylıklar sayesinde bu ilgi kısa sürede somut kazançlara dönüşecek.
Karşılıklı ekonomik ilişkileri geliştirmek için hukuki altyapıyı kurduk. İkili ticaret hacminin istikrarlı bir
şekilde arttığını görüyoruz. Ticaret hacmi 2017 yılı sonuna kadar 1.2 milyar ABD Dolarına ulaşabilir.
İki ülke olarak bu hacmi 3 milyar ABD Dolarına çıkartalım” dedi. İki ülke hükümetlerinin üzerine
düşeni yapacağını vurgulayan Erdoğan, iş dünyası temsilcilerinin de yatırıma yöneleceğini ifade etti.
Halk Bankası’nın ekonomik ilişkiler açısından önemli katkı sağladığını ve 30 şube ile Sırbistan’da
hizmet verdiğini vurgulayan Erdoğan, ayrıca Sırp Hükümeti tarafından verilen desteklerin de
sürmesi gerektiğini belirtti. Altyapı, turizm ve hizmet sektörlerinde fırsatlara işaret eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak tarihi ve kültürel bağlar ile ilişkiler geliştikçe ekonomik ve ticari
ilişkilerin de artacağını söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Sırbistan ve Türkiye’nin üçüncü ülkelerde yatırım
imkanı bulacağına inandığını belirtti. Vučić, “Balkanlar bölgesinde kim size daha iyi şart verirse siz
gelin, biz size daha iyisini vereceğiz” dedi. Sırbistan’ın daha fazla yatırımcı çekmek ve çalışmak
amacında olduğunu ifade eden Vučić, “İlk defa Sırbistan’ın bütçesinde açık yok. Kamu borcumuzu
azaltıyoruz. İşsizlik yüzde 11,8’e indi. Refah seviyesini Türk iş dünyası temsilcileri sayesinde
artırdık. Türkler kendilerini adayarak çalışıyor” dedi.
T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, ‘Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan’ üçlü mekanizmasının
başarıyla işlediğini belirterek, bu siyasi iklim ve dostluk ilişkisinin sürdürülmesi gerektiğine dikkat
çekti. Zeybekci, “Uzun çalışmalara vesile olan bir dönem sonucunda Serbest Ticaret Anlaşmasını
olması gerekene çok yakın bir hale getirdik. 2020 yılı sonuna hedefimiz ticaret hacminin 3 milyar
ABD Doları olması” dedi. Serbest Ticaret Anlaşması’nın kamu alımları ve elektronik ticaret
alanlarında güncellenmesi için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bakan Zeybekci, Bosna-Hersek
ile STA’nın bitirildiğini ve böylece üç ülke arasında köprü niteliği taşıyan bir anlaşmanın devreye
alınacağını açıkladı.

Yatırımların karşılıklı korunması ve garanti altına alınması için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade
eden Zeybekci, “Türkiye ve Sırbistan arasında ilişkilerimiz katlanarak devam edecek. Bizim işimiz
hukuki güvenceyi sağlamak, sonrası siz iş dünyası temsilcilerine kalıyor. Aralık ayı başında TürkiyeSırbistan-Bosna-Hersek Üçlü Komite Toplantısını ve iş forumunu Belgrad’da gerçekleştireceğiz”
dedi.
Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve İletişim Bakanı Rasim Ljajić, iki ülke
ilişkilerinin gelinen en iyi nokta olduğunu söyledi. Türkiye ile Sırbistan’ın stratejik ortaklık seviyesine
ulaştığını belirten Ljajić, ilişkilerde dönüm noktasının Halkbank’ın Sırbistan’a gelmesi ve bugün
gerçekleşen İş Forumu olduğunu söyledi. İş Forumu’na geniş katılıma dikkat çeken Ljajić, iş
fırsatlarından faydalanılması ve değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türk iş dünyası
temsilcilerine Sırbistan’da oldukları sürece ilgilenerek, destek vereceklerini söyledi.
TİM Başkanı ve DEİK Başkan Yardımcısı Mehmet Büyükekşi, “İş insanları olarak, iki dost ülke
arasındaki ilişkileri daha da yukarıya taşımak istiyoruz” dedi. Sırbistan’da iki ay önce Tarım İş
Forumunun gerçekleştirildiğini hatırlatan Büyükekşi, “Tekstilden inşaata, turizmden bilişime geniş bir
yelpazede iş insanlarımız buradalar. Forum öncesinde firmalarımız ikili iş görüşmelerini
gerçekleştirdi. Yeni ortaklıkların ve başlangıçların temeli atıldı” dedi. Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci’nin yoğun gayretleriyle İstanbul’da Bosna Hersek-Sırbistan Ticaret Ofisi’nin açıldığını
hatırlatan Büyükekşi sözlerine şöyle devam etti: “Ticaret Ofisi, 2016’dan bu yana, aramızdaki ticareti
artırmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Komite toplantılarının en büyük kazanımının ise; Üçlü
Serbest Ticaret Anlaşması olacağına inanıyoruz.” Türkiye’nin Sırbistan’a ihracatının son 10 yıllık
dönemde yüzde 22 arttığını söyleyen Büyükekşi, ihracatın 2016 yılında 582 milyon ABD Doları
seviyesine geldiğini; fakat istenilen seviyelerde olmadığını vurgulayarak, hedefin karşılıklı ticareti
çok daha yukarılara taşımak olduğunu belirtti.
Sırbistan Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Marko Čadež, genişletilmiş STA’nın imzalanmasının
önemini vurgulayarak, yatırım yolundaki bütün engellerin aşılması konusunda iki hükümetin
desteklerini hatırlattı. Čadež, “iki ülke iş dünyasına bundan sonrası için güvenin”dedi.
Türkiye-Sırbistan Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2016)
Toplam dış ticaret hacmi: 870 milyon ABD Doları
Türkiye’den Sırbistan’a yapılan ihracat: 582 milyon ABD Doları
Başlıca ihracat kalemleri: Örme mensucat, otomobil ve motorlu taşıtlar, karayolu taşıtları için
aksam ve parçaları, turunçgiller, kağıt ve karton torba.
Türkiye’nin Sırbistan’dan yaptığı ithalat: 288 milyon ABD Doları
Başlıca ithalat kalemleri: Ham bakır, kauçuktan yeni dış lastik, demir-çelik yassı mamülü, otomobil
ve motorlu taşıt, sıvılar için pompa.
Dış ticaret dengesi 293 milyon ABD Doları

