
1 
 

SIRBİSTAN 

 

 

 

  



2 
 

Dış Ticaret 

 

 



3 
 

 

 



4 
 

 

 

TÜRKİYE ile TİCARET  

Genel Durum Gerek ikili ekonomik ilişkiler gerekse Türk ürünlerinin AB’ye 

ulaşımı açısından Sırbistan Türkiye için kilit bir ülke konumundadır. 2010 yılında 

iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması gereği 2015 yılından bu 

yana sanayi ürünlerinin karşılıklı ithalatı gümrüksüz yapılmaktadır. Tarım 

ürünlerinde ise gümrük vergileri kalmakla birlikte, belirlenen bazı ürünlerde “en 

fazla tercihe şayan ülke” (Most Favored Nation-MFA) statüsü uygulanmaktadır. 

 Anlaşma, sanayi ürünlerindeki gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ve eş etkili 

vergi ve önlemlerin kaldırılması başta olmak üzere, ticarette teknik engeller, 

tarım ürünlerindeki taviz değişimi, hayvan ve bitki sağlığı önlemleri, iç 

vergilendirme, yapısal uyum, damping, acil durumlar, devlet tekelleri, korunma 

önlemleri, ödemeler, menşe kuralları, devlet yardımları, fikri, sınai ve ticari 

mülkiyet hakları, kamu ihaleleri ve kurumsal hükümler konularında 

düzenlemeler içermektedir. İki Ülke arasındaki STA, 2018 yılında revize edilerek 

kapsamına hizmet ticareti eklenmiş ve tarım tavizleri her iki taraf için 

genişletilmiştir. Revize STA 1 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Sırbistan’a ihraç ettiğimiz ürünler arasında kumaş, elektriksiz makineler, 

kabuklu meyveler, örme eşya, yaş meyve sebze, plastik ve plastik eşya, 
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otomotiv ana ve yan sanayi, demir çelikte eşya, kağıt ürünleri bulunmaktadır. 

İthalatımızdaki önemli ürünler ise; demir çelik, petrol yağları, sentetik kauçuk, 

arıtılmış bakır, bakır alaşımlarıdır. 
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Türkiye'nin 2020 yılında yurtdışına gerçekleştirdiği 43 milyar dolar değerindeki 

toplam yurtdışı doğrudan stok yatırımda Sırbistan, 209 milyon dolar ile 25. 

sıradadır (TCMB).  

Sırbistan Merkez Bankası’nın verilerinde ülkeye giren doğrudan yabancı 

yatırımların payı dikkate alındığında Türkiye 25. sırada yer alırken, Sırbistan 

Kalkınma Ajansı’nın proje sayısı bazındaki hesaplamalarına göre Türkiye %4,1 

pay ile 6. ülke olarak görülmektedir.  

İki ülke arasındaki STA ve iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerde 

altın dönemi yaşanıyor olması, Türk yatırımlarının bu ülkede artmasına da ivme 

kazandırmaktadır. 

Otomotiv yan sanayii ve inşaat malzemeleri başta olmak üzere imalat sanayii, 

müteahhitlik, hazır giyim mağazacılığı, Horeca sektörü (otelcilik, gastronomi, 

catering), tarım ve hayvancılıkta entegre tesisler, 

bilgi/iletişim/telekomünikasyon hizmetleri, atık yönetimi ve geri dönüşüm gibi 

alanlarda Türk firmalarımızın yatırım yapma potansiyelinin bulunduğu 

düşünülmektedir. Enerji ve Covid-19 salgını ile ön plana çıkan sağlık ve sağlık 

turizmi sektörleri halihazırda ağırlıklı olarak devlet elindeki alanlar olduğundan 

yatırım potansiyeli bulunmakla birlikte, gelişmelere bağlı değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 


