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Türkiye-Bosna-Hersek İş Konseyi Çalışma Yemeği 

7 Nisan 2016, Ankara 

Ömer Cihad Vardan – DEİK Başkanı 

 

Sayın Başbakanım; 

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Sayın Denis Zvizdić; 

Değerli Bakanlarım; 

Türk ve Bosna Hersek İş Dünyasının Saygın Temsilcileri; 

Hanımefendiler, Beyefendiler; 

Öncelikle sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK adına 

saygıyla selamlıyorum. 

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Sayın Denis Zvizdić’in ziyareti 

vesilesiyle düzenlediğimiz Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi Çalışma 

Yemeği’ne hepiniz hoş geldiniz; sefalar getirdiniz. 

 

Sayın Başkan, Kıymetli Katılımcılar; 

Bu salondaki herkes, güçlü akrabalık bağları ile bağlandığımız Bosna 

Hersek’in, Türk halkının kalbinde müstesna bir yere sahip olduğunu çok iyi 

biliyor.  

DEİK mensupları olarak bizler de, tarihi, kültürel ve sosyal ilişkilerimizin 

çok derin olduğu ülkenizle, birçok alanda ticaret ve yatırım ilişkilerimizi 

her bakımdan geliştirmek arzusu içerisindeyiz.  

Peki biz kimiz?  

Biz, 1986 yılında Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütmek 

üzere kurulmuş bir kurumuz. Başta TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD olmak 
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üzere ülkemizin en prestijli ve büyük iş örgütleri, bizim kurucu 

kuruluşlarımız. 

Faaliyetlerimizi 30 yıldır iş konseylerimiz vasıtasıyla yürütüyoruz. Şu an 

124’ü ülke bazlı, 131 İş Konseyi’miz var. Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi 

de bunlardan biridir ve Dayton Anlaşması’nın imzalandığı 1995 yılında 

kurulmuştur. 

Bugün de burada, ülkenizle iş ilişkisi olan, iş ve yatırım yapmayı arzulayan 

Türk şirketlerinin değerli temsilcileri ile birliktesiniz. 

Hiç şüphesiz sizlerin katılımı ve yakın ilgileri, Türk işadamlarımızın ve 

girişimcilerimizin ülkenizde ticaret ve yatırım yapmaları için motive edici 

olacaktır. 

Hem zat-ı Alinize, hem de tüm yaşamında Bosna Davasına gönül verdiğini 

bildiğimiz, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’na; bugün bizlerle birlikte 

olduğunuz için şükranlarımızı arz ediyorum.  

 

Sayın Başbakanlarım; 

Değerli Katılımcılar; 

Biz Türk iş dünyasının Bosna Hersek’in NATO ve AB yolunda süratle 

ilerlemesini arzuluyoruz.  

Bu bağlamda, 67 yıllık bir NATO ülkesi olarak bizler, Bosna Hersek’in bu 

örgüte katılımına her zaman destek olduk; bundan sonra da olacağız.  

Öte yandan, 50 yılı aşkın bir süredir Avrupa ile entegrasyon sürecinde olan 

bizler, Bosna Hersek ile AB’ye üye olma yolunda benzer bir mücadelenin 

içerisindeyiz. Bu konuda tecrübelerimizi sizlere paylaşmaktan asla geri 

durmayacağız.  

Çünkü Türk iş dünyası olarak şuna yürekten inanıyoruz: 
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NATO ve AB rotasına yerleştiği andan itibaren, Bosna Hersek’in taşı toprağı 

çok daha değerli olacak. 

Avrupa’nın tam kalbinde; 

AB ile bütünleşmiş; 

Kural ve standartları Avrupa’ya uyumlu; 

NATO şemsiyesi altında güvenlik ve istikrarı yakalamış; 

Tereddütlerin kalktığı, güvenin tesis edildiği bir Bosna Hersek, 

Türk özel sektörünü temsil eden bizlerin en büyük arzusu. 

Öyle olunca ülkenize, Türkiye’den yatırımcıların, işadamlarının koşarak 

geleceğine ve yatırım için yarışacağına inanıyorum.  

 

Sayın Başbakanlarım; 

Değerli Katılımcılar; 

Bosna Hersek ile ticari ilişkilerimizi derinleştirirken,  

Ülkelerimiz arasında imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması ile ikili 

ticaret hacmimiz artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.  

Ticaretimiz, uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar dengede, yani ihracat ile 

ithalat birbirini yakaladı. Bu çok olumlu bir gelişme, çünkü Bosna Hersek 

ekonomisinin gelişimi için bu önemli. 

Ancak 1 milyar dolar ticaret hacmine ulaşma hedefi için daha çok 

çalışmalıyız.  

Bunun için de, Serbest Ticaret Anlaşmamızın, hizmetleri de içerecek 

şekilde bir an önce revize edilmesini talep ediyoruz.  

Bugüne kadar 77 Türk şirketi, Bosna Hersek’te 300 milyon doların üzerinde 

yatırım yapmış durumda. Özellikle son dönemde, katma değeri yüksek 



4 
 

ürünlere yapılan yatırımların orta ve uzun vadede Bosna Hersek ihracatına 

katkı sağlayacağını görüyoruz. 

Türk işverenler, yaklaşık 5 bin Bosnalıya istihdam sağlıyor. 

Türk müteahhitlerimiz, Bosna Hersek’te 500 milyon dolara yakın 16 proje 

tamamladı.  

Bundan sonrası için de Kamu - Özel Sektör İşbirliğine (PPP) daha fazla 

ehemmiyet vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. DEİK olarak bizler bu alanda 

son yıllarda ciddi bir tecrübeye kavuştuk. Bunu sizlerle paylaşmaya her 

zaman hazırız. 

 

Sözlerimin sonunda, bu akşam bizler ile aynı sofrayı paylaştığınız için 

öncelikle Sayın Başbakanlarım sizlere; 

Ve bizleri yalnız bırakmayan değerli iş adamlarımıza teşekkür ediyor; 

Toplantımızın her iki ülke için de hayırlara vesile olmasını temenni 

ediyorum.  

 


