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T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde 
Sırbistan’a gerçekleştirdiği  resmi ziyaret kapsamında, DEİK/Türkiye-Sırbistan 
İş Konseyi ve Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası (PKS) işbirliği ile 7 Ekim 2019 
tarihinde, Palace of Serbia’da “Sırbistan-Türkiye İş Forumu” düzenlenmiştir. 16:00-
18:30 saatleri arasında düzenlenen İş Forumu, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, T.C. Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Savunma 
Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Cahit Turan, Sırbistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, İnşaat, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, Başbakan Yardımcısı, Ticaret, Turizm ve 
Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, Ekonomi Bakanı Goran Knezevic ve Maliye 
Bakanı Sinisa Mali’nin onurlandırmaları ve DEİK Başkanı Nail Olpak, Sırbistan 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marko Cadez, DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi 
Başkanı Bayram Akgül ve 130’dan fazla Türk ve 140’tan fazla Sırp iş insanının 
katılımı ile gerçekleştirildi.
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Türkiye ile Sırbistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 140’ıncı yılında 
gerçekleştirilen “Sırbistan-Türkiye İş Forumu” açış konuşmalarında ilk sözü 
Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marko Cadez aldı. Cadez konuşmasına, 
başta Saraybosna-Belgrad otoyolu olmak üzere Sırbistan’da artarak devam 
eden Türk yatırımları için teşekkür ederek başladı. 270’in üzerinde iş insanının 
bu salonda olmasının iki ülke ilişkilerinin çok iyi olduğunu gösterdiğini söyleyen 
Cadez, iki ülke arasında 2017 yılının Ekim ayından bu yana 800 binden fazla 
ekonomik alışveriş yapıldığını söyledi. 1 Haziran’da gümrüksüz gıda protokolünün 
yürürlüğe girdiğini hatırlatan Cadez, 2018 yılından bugüne 213 Türk şirketinin 
Sırbistan’a geldiğini belirtti. Sırbistan’da 10’dan fazla Türk fabrikasının inşa 
edildiğini vurgulayan Cadez, “Sırbistan ekonomisi için Türkiye pazarı fırsatlara 
sahip. İhracatımızı artırmak istiyoruz. Sizlerden destek rica ediyorum. Bu foruma 
katılan Sırp şirketleri daha çok ihracat şirketi. Türkiye piyasasına girmek istiyorlar. 
Biz de yatırımcılara yardımcı olmak için buradayız” dedi. Belgrad’a yakın 16 farklı 
serbest ticaret bölgesi açılması planına değinen Cadez, “Tüm koşullar ve siyasi 
irade mevcut ve bunun için önümüzde engel yok” dedi. 
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Marko Cadez’in ardından sözü alan DEİK Başkanı Nail Olpak ise, “Bugün, bu 
salonda bulunan iki ülke iş insanlarıyla amacımızı net olarak biliyoruz. Hem dostluk 
ilişkilerimizi güçlendireceğiz hem de ekonomik ilişkilerimizi geliştireceğiz” dedi. 
Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminin son 5 yılda yüzde 72 artarak 1,2 
milyar dolara yükseldiğini belirten Olpak, ticaret hacminin bu yıl da artarak devam 
ettiğini vurguladı ve iki ülke arasındaki 5 milyar dolarlık hedef için yeterli seviyede 
olunmadığını söyledi. Sırbistan’daki 800 Türk firmasının toplam 200 milyon dolara 
ulaşan yatırımlarının ise memnuniyet verici olduğunu belirten Olpak, “Elbette, 
Sırbistan iş dünyasının da Türkiye’ye yatırım yapmasını bekliyoruz” dedi. 
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2018 yılında Belgrad’da gerçekleştirilen temasların sonrasında revize Serbest 
Ticaret Anlaşması (STA)’nın yürürlüğe girmesinin her iki iş dünyası tarafından 
memnuniyetle karşılandığını belirten Olpak, “Bunun bir sonucu olarak, 
tohumculuk ve AR-GE konusunda işbirliği yapabileceğimizi görüyoruz. 
Sırbistan’da imalat sanayiinin yanı sıra, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde 
de fırsatlar olduğunu görüyoruz. Bu noktada, müteahhitlerimizin daha fazla iş 
yapabilmeleri için, prosedürlerin ve işçi giriş-çıkış süreçlerinin kolaylaştırılması 
önemlidir” dedi. Sırbistan’da Türkçe bilen ara eleman ihtiyacı sebebiyle çalışma 
vizelerinin kolaylaştırılması ve Türkçe eğitim veren kurumların artırılmasına ihtiyaç 
duyulduğunu belirten Olpak, “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” dedi.
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T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İş Forumu açış konuşmasında, 
“Konsey mekanizması ile gündemimizdeki konuları ele alıyor, karara bağlıyor 
ve hepsinden önemlisi aldığımız kararların sonuçlarını değerlendirme fırsatı 
yakalıyoruz. Bunun yanında, iki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 
ve Kara Ulaştırması Karma Komisyonu gibi ortak mekanizmalar oluşturduk. 
Sırbistan’da Sırp-Türk İş Derneği’nin kurulmasını destekledik” dedi. Bir yerde 
niyet ve inanç var ise imkanın da muhakkak bulunduğunu belirten Erdoğan, 
“Azim ve kararlılık olduğu müddetçe hiçbir engel aşılamayacak kadar büyük 
değildir. Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda ikili münasebetlerin ilerletilmesi 
noktasında çok güçlü bir irade olduğunu biliyoruz. İki ülke olarak, işbirliğimizi 
daha da derinleştirmek, çeşitlendirmek ve yeni alanlara doğru genişletmek 
istiyoruz. Türkiye ile Sırbistan arasında 2010 yılında imzaladığımız Serbest Ticaret 
Anlaşması’nı her iki ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda geçtiğimiz yıl revize ettik. 
Anlaşma, geçen haziran ayında yürürlüğe girdi. Bu anlaşma ile mal ticaretinin 
yanı sıra telekomünikasyon, finans, ulaştırma, elektronik ve tarım gibi alanlarda 
ikili ticaretin ivme kazanmasını bekliyoruz. STA’nın imzalandığı 2010 yılından 
bu yana ikili ticaret hacmimiz yüzde 200 arttı. 2018 yılında ise ticaret hacmimiz 
ivme kazanarak, 1,2 milyar dolar seviyesini yakaladı. 2019 yılının ilk 8 ayında ise 
bu rakam 819 milyon dolara ulaştı.  Bu sene geçen seneki rekorumuzun üzerine 
çıkacağına inanıyorum. Bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolara, daha sonra da 5 
milyar dolar seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi. 
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Ticaret hacmi hedefinin yakalanabilmesi için özellikle iş insanlarına önemli 
görevler düştüğünü belirten Erdoğan, "Biz üzerimize düşeni her iki ülkenin 
cumhurbaşkanı olarak yapmaya hazırız. Siz iş insanlarımızdan da gereken çabayı 
göstermenizi bekliyoruz” dedi. Vucic ile baş başa ve heyetler arası görüşmeleri 
verimli bir şekilde tamamladıklarını ve çeşitli alanlarda 9 anlaşma imzalandığını 
anımsatan Erdoğan, Sırbistan'ın Balkanlar'ın tam merkezindeki stratejik 
konumuyla, iş ortamıyla, uygun ve nitelikli iş gücüyle ve sunduğu teşviklerle 
yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırdığını söyledi. 
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2015 yılı itibarıyla 130 olan Sırbistan'da faaliyet gösteren Türk firması sayısının 
800'ü geçtiğini söyleyen Erdoğan, Sırbistan'da 2011 yılında 1 milyon dolar 
civarında olan Türk yatırımlarının, 2018 yılında 200 milyon dolara ulaştığını 
vurguladı. Türkiye ile Sırbistan'ın ilişkilerini geliştirebileceği alanlardan en 
önemlilerinden birinin de turizm olduğuna dikkat çeken Erdoğan, 2018 yılında 
Sırbistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının yüzde 53 artış göstererek rekor 
kırdığını ve Türkiye’de 225 bin Sırp turistin ağırlandığını bildirdi. Türkiye'den de 
97 binin üzerinde turistin Sırbistan'ı ziyaret ettiğini ifade eden Erdoğan, bu sayının 
bu yıl daha da artacağını kaydetti. Erdoğan, “Sırbistan ile sahip olduğumuz vizyon 
birliği, bölge için büyük bir fırsattır. Gelin Sırbistan ile ilişkilerimizin ekonomik 
boyutunu hep birlikte daha da güçlendirelim. Bizler, iki ülkenin cumhurbaşkanı 
ve hükümetleri olarak siz iş insanlarımızın, girişimcilerimizin her daim yanındayız. 
Her iki ülkenin iş insanlarından, işbirliği içinde iki ülkenin potansiyelinden tam 
anlamıyla yararlanılacak projeler geliştirmenizi bekliyoruz” dedi. 
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İş Forumu açışının son konuşmasını yapan Sırbistan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise, Mustafa Kemal Atatürk’ün modern 
Türkiye'nin kurucusu ve Karacevic'in de yakın arkadaşı olduğunu hatırlarak 
konuşmasına başladı. Atatürk'ün Sırpça konuşabildiğini, Balkan halklarının 
sorunlarını görüp anladığını ve ilişkilerin iyi niyete muhtaç olduğunu 
bildiğini belirten Vucic, bunun 100 yıl sonrasında da Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile tanıştıklarını söyledi. Vucic, “Sırbistan-Türkiye ilişkilerini nasıl 
ileriye taşıyabileceğimiz üzerinde çabalıyoruz” dedi. Erdoğan'ın 2017'de 
Sırbistan ziyareti ile ülkesinde pek çok değişimi getirdiğini belirten Vucic, 
yeni Novi Pazar-Tutin otoyolunun açılacağını söyledi. Birkaç yıl sonra 
çok farklı bir Sırbistan görüleceğini aktaran Vucic, Türk yatırımcılara 
müteşekkir olduğunu ve Türk yatırımcıları Sırbistan’da, Sırp yatırımcıları da 
Türkiye'de yatırım yapmaya davet etti. Erdoğan'ın Türkiye’nin gayri safi 
yurtiçi hasılasını 3 bin 500 dolardan 11 bin 500 dolar seviyesine çıkardığını 
belirten Vucic, “Erdoğan’ın Türkiye'nin gelişmesine ne kadar adandığını 
görüyoruz. Böyle bir gelişimi Avrupa’da görmedik” dedi. 
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İlerleme kaydettikçe ihtiyaç ve taleplerin de arttığını söyleyen Vucic, 
“Bundan korkmamalıyız.  Bu durumun azimle üzerine gitmeliyiz. 
İnanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan ve Tanju Bilgiç de biliyorlar ki 
Sırbistan'daki herbir Türk yatırımcının elini sıktım, bütün Türk yatırımcıları 
şahsen tanıyorum. Her zaman Türk yatırımcıların yanında olmaya devam 
edeceğiz. İstihdam da bizim için çok önemli. Sırp iş insanlarını da 
Türkiye’de yatırıma davet ediyorum. Sırbistan’da spa turizmi için çok güzel 
imkanlar mevcut; ancak tesislerimiz Türkiye’deki jeotermal tesisler kadar 
ileri düzeyde değil. Biz de spa turizmini özelleştirmek istiyoruz. Türkleri 
bu alanlarda da yatırıma davet ediyorum, bunun karşılığını alacaklarına da 
eminim.  Yatırımlarınız sayesinde Sırbistan’da otoyolsuz yer kalmayacak. 
Türk yatırımlarının değerinin farkındayız. Bize desteğe devam ediniz. Yapay 
zeka, robot ve savunma teknolojileri sektörlerinde her iki ülke de büyük 
potansiyele sahip; bu alanlarda da işbirlikleri yapabiliriz.  Sırbistan’a bu 
kadar yakınlık duyduğunuz için teşekkür ediyorum. Sırbistan’ın en ücra 
köşelerine yatırım yapıyorsunuz, bu da bize duyduğunuz güven ve saygıyı 
gösteriyor. Yaşasın Sırbistan-Türkiye dostluğu” dedi.
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Açış konuşmalarının ardından düzenlenen ikili iş görüşmeleri (B2B) 
oturumunda, Türk ve Sırp iş insanları arasında potansiyel işbirlikleri 
ve mevcut ilişkilerin bir üst seviyeye çıkarılması amacıyla görüşmeler 
gerçekleştirildi.
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  River Plaza, Büyükdere Cad. Bahar Sok. No: 13/9-10 Levent 34394 İstanbul, Türkiye

  +90 212 339 50 00     info@deik.org.tr    www.deik.org.tr

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK)
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  Krunska 1, 11000 Belgrad, Sırbistan

  +381 11 3332 400       +381 11 3332 433      embassy.belgrade@mfa.gov.tr

T.C. BELGRAD BÜYÜKELÇİLİĞİ 

T.C. BELGRAD TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

SIRBİSTAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (PKS)

  Maglajska 8/3 Dedinje, 11000 Belgrad, Sırbistan

  +381 11 3676 221       +381 11 3676 219      belgrade@trade.gov.tr 

  Resavska 13-15, 11000 Belgrad, Sırbistan

  +381 80 0808 809       bis@pks.rs  
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  Milutina Milankovica 9e, 11070 Belgrad, Sırbistan

  +381 11 2041 800   

TÜRK-SIRP İŞ DERNEĞİ (TSBA)

SIRBİSTAN KALKINMA AJANSI (RAS)

DEİK/TÜRKİYE-SIRBİSTAN İŞ KONSEYİ
İş Konseyi Koordinatörü: Büşra Şener

  Kneza Milosa 12, 11000 Belgrad, Sırbistan

  +381 11 3398 900       +381 11 3398 550      office@ras.gov.rs

  River Plaza, Büyükdere Cad. Bahar Sok. No: 13/9-10 Levent 34394 İstanbul, Türkiye 

  +90 212 339 50 22      +90 212 270 30 92      bsener@deik.org.tr
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