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TÜRKİYE ile TİCARET  

Genel Durum Genel olarak Karadağ bütün ihtiyaçlarını dışarıdan ithalat yolu ile karşılamak 

durumundadır. Halen serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecini yaşamakta olan Karadağ 

ekonomisinin giderek büyüyeceği beklenmektedir. Yeniden yapılanma sürecinde olan 

Karadağ pazarının yeni ürün ve markalara açık konumda olması ve pazarın henüz doyum 

noktasına ulaşmamış olması ihracatçılarımız için fırsat sunmaktadır.  

Karadağ ile bir serbest ticaret alanı kurulmasına dair sürdürülen müzakereler sonunda 

TürkiyeKaradağ Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 26 Kasım 2008 tarihinde İstanbul’da 

imzalanmıştır. Söz konusu Anlaşma metni 14 Ocak 2010 tarihli ve 27462 (Mükerrer) sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Mart 2010 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.  

Anılan STA ile ihracatçılarımıza, Karadağ pazarında Avrupa Birliği ihracatçıları ile eşit rekabet 

imkânı sağlanmıştır. Sanayi mallarında, Karadağ-AB İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasında 

düzenlenen tercihli rejim Türkiye-Karadağ STA’sına aynen yansıtılmıştır. Bu çerçevede, 

Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte; Karadağ menşeli tüm sanayi mallarının Türkiye’ye 

ithalatında uygulanan gümrük vergileri sıfırlanmıştır. Anlaşmada ayrıca, ülkemiz menşeli 

sanayi mallarına Karadağ tarafınca AB’ye tanınan tavizlerin gerisinde bir tercihli rejim 

uygulanmayacağı da hükme bağlanmıştır. Anlaşmanın tarım ürünlerine ilişkin bölümünde, 

seçilmiş birkaç tarım ürününde taviz değişimi konusunda mutabakata varılmış, taraflar 

birbirlerine sınırsız miktarda veya tarife kontenjanları dâhilinde vergiden muaf olarak veya 

MFN vergi indirimi şeklinde tavizler tanımıştır. 
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TCMB verilerine göre Türkiye'nin 2020 yılında yurtdışına gerçekleştirdiği 43 

milyar dolar değerindeki toplam yurtdışı doğrudan stok yatırımda Karadağ, 151 

milyon dolar ile 30. sıradadır (TCMB).  

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre Karadağlı firmaların 

Türkiye’de herhangi bir yatırımları bulunmamakta olup, Ülkemizde sadece 7 

adet Karadağ sermayeli firma faaliyet göstermektedir.  

T.C. Podgorica Ticaret Müşavirliği tarafından firmalarımız için önerilen 

potansiyel yatırım alanları: 

 * Turizm (Yaz ve Kış turizmi),  

* Enerji (HES ve yenilenebilir enerji teknolojileri) ve madencilik,  

* Müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörü,  

* Sağlık sektörü,  

* Yolcu ve yük taşımacılığı sektörü,  

* Havalimanı işletmeciliği,  

* Film/dizi sektörü,  
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* Büyükbaş/küçükbaş hayvancılık ve ürünlerinin üretimi,  

* Tarım (özellikle organik tarım),  

* Gıda ürünleri üretimi (özellikle süt ve süt ürünleri),  

* Orman ve ormancılık ürünleri işletmesi (her türlü mobilya imalatı),  

* Tekstil (hazır giyim ve döşemelik), 

* Ayakkabı üretimi olarak belirtilmektedir. 


