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Şahap AKTAŞ
Proje Başkanı
RUMELİSİAD Başkan Yardımcısı

Balkan ülkelerinin ekonomik ve sosyal yaşamına 
yön veren çok değerli sanayiciler, işadamları, si-
yasetçi ve bürokratları ile değerli hemşehrilerimiz.
Bizler, kökleri Balkanlar’da bulunan Bursalı sana-
yici ve işadamları olarak her daim, çatısı altında 
toplandığımız RUMELİSİAD aracılığıyla hem yaşa-
dığımız ülkeye, hem de ekonomik, sosyal ve kültü-
rel bağlarımız bulunan 11 Balkan ülkesine yönelik 
çalışıyoruz. 2012 yılı Balkanlar’dan ayrılışımızın 
100. yıldönümüydü. Balkan ülkeleriyle tarihten ge-
len yakınlıklarımız, kültürel bağlarımız, ne yazık ki 
ekonomik ilişkilerimize birebir yansımamaktadır. 
Bu tespitle yola çıkarak gerçekleştirdiğimiz 1. RU-
MELİSİAD Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi ile 
amacımız, ülkemizin Balkan ülkeleri ile arasındaki 
ticari ilişkileri geliştirerek, ulusların refah düzeyinin 
yükselmesine katkıda bulunmak. Zirvemize, başta 
Ekonomi Bakanlığımız olmak üzere, Yurtdışı Tükler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Bursa Valili-
ği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası, Uludağ İhracatçı Birlikleri’ne, tüm 

sponsorlarımıza destek ve katkılarından ötürü şük-
ranlarımızı sunuyoruz. Olumlu sonuçlarını, Türkiye 
ile Balkan ülkeleri arasındaki ticari, sosyal ve kül-
türel ilişkilerin gelişmesiyle göreceğimiz zirvemizi 
onurlandıran Kosova Başbakan Yardımcısı Mimoza 
Kusari-Lila ve Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent 
Arınç’a da teşekkür ediyoruz. Bu kitapçıkta, 1. RU-
MELİSİAD Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi’nin 
açılış konuşmaları ile ülke oturumlarında yapılan 
konuşmaların birebir dökümlerini bulacaksınız. 11 
Balkan ülkesinin ekonomik ve sosyal tablosunu 
çıkardığımız zirve, Balkan ülkeleriyle ticaret yapan 
işadamlarımıza, yatırımcılarımıza önemli bir rehber 
olacaktır. Bizler RUMELİSİAD yöneticileri olarak 
şimdiden ikinci zirvenin hazırlıklarına başladık. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü olan 
2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefine 
ulaşmamızda, Balkan ülkelerine yönelik atılımları-
mızın da önemli rol oynayacağını biliyoruz.

2. RUMELİSİAD Uluslararası Balkan Ekonomi 
Zirvesi’nde görüşmek dileğiyle.
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RUMELİSİAD tarafından proje-
lendirilen, Başbakanlık Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı, Bursa Ti-
caret ve Sanayi Odası ile Ulu-
dağ İhracatçı Birlikleri tarafın-
dan desteklenen RUMELİSİAD 
Uluslararası Balkan Ekonomi 
Zirvesi’ne hoş geldiniz.
Bugün birliktelik, bugün kardeş-
lik, bugün işbirliği günüdür. Bal-
kan coğrafyasında yer alan tüm 
ülkeler için bugün çok önemli 
bir gün. Bursa’da ilk defa ger-
çekleştirilen bu önemli zirvenin, 

önemli bir başlangıç olmasını 
diliyorum. Önemli bir başlangıç 
dedim çünkü biz işadamları ola-
rak artık geçmişi, savaşları ve 
hüzünleri değil; biz artık ekono-
mik işbirliklerini, yeni yatırımla-
rı, istihdam artışını ve kardeş-
liği konuşmak istiyoruz. Bizler 
geleceği, ekonomik işbirlikleri 
üzerine inşa etmeyi hedefliyo-
ruz. Çünkü ekonomik işbirlikleri 
hem ülkeleri hem de bölgede 
yaşayan kardeşlerimizi refaha 
ulaştıracak, ancak bu şekilde 
istikrarlı bir yaşam şekli kurula-
caktır. Ancak bu şekilde bağlar 

Mustafa KIRCI
RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
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sıkılaşacak. Attığımız her adımda, yaptığı-
mız her projede bizler iş insanları olarak bu 
bakış açısını göz önünde bulunduruyoruz.
RUMELİSİAD olarak bölgede sürekli aktif ola-
rak yer almak çabasındayız. Makedonya’da 
hayata geçirdiğimiz Bursa RUMELİSİAD 
Okulu projemiz, Kosova İpek’te restorasyo-
nunu üstlendiğimiz okulumuz, Arnavutluk’ta 
hayata geçirdiğimiz eğitim projemiz, Bul-
garistan’daki sosyal sorumluluklarımız ve 
daha birçoğu hep bu çabanın bir sonucu…
Türkiye ve Bursa sanayisinin, ticaretinin ve 
hizmet sektörünün sürdürülebilir kalkın-
ması, sosyoekonomik yaşamın ve Balkan 
ülkeleriyle dış ticaretin gelişmesi için ça-
lışan, ülke çapında tanınan saygın bir sivil 
toplum örgütü olmak vizyonu ile çalışmala-
rını sürdüren RUMELİSİAD’ın en önemli pro-
jelerinden birisi olan RUMELİSİAD Balkan 
Ekonomi Zirvesi de, gelişen, sınırları kalkan 
dünyada önemli bir açılım yaratacaktır diye 
düşünüyoruz. Balkanlar ile ilgili ekonomik 

ilişkilere konuşmamda fazla yer verme-
yeceğim, çünkü bunu, uzmanlar açılıştan 
sonraki oturumda anlatacaklar ama benim 
değinmek istediğim Türkiye Cumhuriyeti’nin 
hedefleri… Sizler de biliyorsunuz ki uzun 
yıllar sonra ilk defa, Türkiye Cumhuriyeti 
kendisine önemli bir ekonomik hedef koydu. 
Bu hedef hepimiz için önemli bir motivasyon 
kaynağı oldu. 2023 yılında 500 milyar dolar 
ihracat hedefi ülkemiz iş dünyası için önem-
li bir hedef. Bizler de 2023’e geldiğimizde, 
sadece Balkan ülkelerine en az 50 milyar 
dolar ihracat hedefi koymamız gerekiyor. 
Ancak bu şekilde başarılı bir ekonomi politi-
kası sürdürebiliriz. Aynı çağrıyı Balkan ülke-
lerine de yapıyoruz. Biz işadamları olarak ne 
isteniyorsa yapmaya hazırız. Tek isteğimiz 
yeterli altyapının sağlanması ve iş kanalları-
nın açılması. Bu sayede, tüm Balkan ülkeleri 
için önemli bir fırsat ortaya çıkacaktır. Bu-
gün burada bu ilişkilerin temeli atıldı. Birçok 
işadamı Türkiye’de iş yapabileceği firmalar 

ile bir araya geldi. Önemli oranda iş bağ-
lantısı bugün kurulmasa da yarın mutlaka 
kurulacaktır.

Konuşmama son verirken, bu önemli pro-
jede RUMELİSİAD’a desteğini esirgemeyen 
Bursa Valisi Sayın Şahabettin Harput, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep 
Altepe, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Sayın Celal Sönmez ve Uludağ İhra-
catçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sayın 
Orhan Gençoğlu’na teşekkürü bir borç bi-
liyorum. Ayrıca bu projenin başlangıcından 
itibaren yanımızda olan Başbakan Yardımcı-
sı Sayın Bülent Arınç, Ekonomi Bakanı Sayın 
Zafer Çağlayan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Sayın Faruk Çelik’e de şükranları-
mızı sunuyorum. Bir önemli teşekkürüm de 
katılımcı ülkelere. Gerek işadamları gerek 
devlet adamları ile çağrımıza cevap vererek 
bugün aramızda bulunan tüm kıymetli mi-
safirlerimize de teşekkür ediyorum.
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RUMELİSİAD’ın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen Uluslararası 
Balkan Ekonomi Zirvesi’nde 
bulunmaktan dolayı duyduğum 
memnuniyeti dile getirmek is-
tiyorum. Bu zirveyi düşünen, 
planlayan ve organize edil-
mesine katkıda bulunan başta 
RUMELİSİAD olmak üzere tüm 
kurum-kuruluşları yürekten 
kutluyorum. Zirve için yurtdı-
şından gelen misafirlerimize de 
Bursa’mıza hoş geldiniz demek 
istiyorum. Gönülden inanıyo-
rum ki bu zirve ülkeler arasın-
daki ilişkilerin gelişmesine cid-
di oranda katkıda bulunacak ve 
önümüzdeki yıllarda daha da 

zengin bir içerikle karşımıza 
çıkacaktır.
Avrupa ve Asya’nın kesişme 
noktasında bulunan Türkiye, 
1980’lerden bu yana ihracat 
odaklı bir strateji izlemektedir. 
Bu strateji sonucunda ihra-
catımız yıllar içerisinde tarım 
ürünlerinden endüstriyel ürün-
lere doğru yönelim göster-
miş ve endüstriyel ürünlerin 
Türkiye’nin toplam ihracatı içe-
risindeki payı 2011 yılı itibariy-
le % 80’leri aşmıştır.
Türkiye’nin Detroit’i olarak bili-
nen Bursa, otomotiv endüstrisi-
nin merkezi ve ülkenin İstanbul 
ve Kocaeli’nden sonraki en bü-

Orhan GENÇOĞLU
Uludağ İhracatçıları Bİrlikleri Koordinatör Başkanı
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yük üçüncü ihracatçı şehri konumundadır. 
Otomotiv endüstrisinin yanı sıra Bursa aynı 
zamanda tekstil, hazır giyim ve konfeksi-
yon, makine ve tarımsal ürünlerde de ülke-
nin önemli üretim merkezlerinden birisidir. 
2011 yılında 12.5 milyar dolarlık ihracat 
rakamına ulaşan Bursa’nın ihracatında en 
önemli sektörler olarak sırasıyla otomotiv, 
tekstil, hazır giyim, konfeksiyon, makine, 
metal ve gıda öne çıkmaktadır. 2.5 milyo-
nu aşan nüfusuyla Türkiye’nin dördüncü 
büyük şehri konumunda bulunan Bursa, 
ayrıca ülke ekonomisine sağladığı katma 
değer açısından da dördüncü sırada yer 
almaktadır. Bursa’da kanunla kurulmuş 13 
adet organize sanayi bölgesi bulunmak-
tadır. İlimizde otuz binin üzerinde üretici, 
3500 adet de ihracatçı firma faaliyet gös-
termektedir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri 1986 yılında Ba-
kanlar Kurulu kararı ile dış ticarete ilişkin 
konularda çalışmalar yapmak, bu kapsam-

da kamu kurum ve kuruluşları, sivil top-
lum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları, 
ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde 
üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çer-
çevesinde koruyucu ve geliştirici çalışma-
lar yapmak, ihracatçılar arasında mesleki 
ve ahlaki dayanışmayı sağlamak amacıyla 
bünyesinde yer alan iki ihracatçı birliği-
nin bir araya gelmesiyle Bursa’da kurul-
muştur. 2011 yılında 21.4 milyar dolarlık 
ihracat hacmi ve altı bini aşkın aktif üye-
siyle Türkiye’nin en büyük ikinci ihracatçı 
birliği konumunu koruyan UİB bünyesin-
de bugün beş farklı sektörde, beş birlik 
faaliyet göstermektedir. Bunlar Uludağ 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, 
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, Uludağ 
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıla-
rı Birliği, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri 
İhracatçıları Birliği ve Uludağ Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları Birliği’dir. Hepinizin bil-
diği üzere Bursa ile pek çok Balkan ülkesi 

arasında uzun yıllara dayanan koparıla-
maz bağlar bulunmaktadır. Balkan ülkeleri 
aynı zamanda Bursa’mızın en önemli ticari 
ortakları arasında yer almaktadır. 2011 yı-
lında Bursa’dan Balkan ülkelerine yapılan 
ihracat 900 milyon doları aşarken Uludağ 
İhracatçı Birlik’eri’nden Balkan ülkelerine 
yapılan ihracat ise 1.5 milyar doları aşmış-
tır. Bizler Balkan ülkeleriyle aramızda uzun 
yıllara dayanan dostluğun ve işbirliğinin 
ülkeler arasındaki ticaret hacmine paralel 
bir şekilde artarak devam edeceğine ina-
nıyoruz.
Ve ben bu duygularla 2023 yılında 500 
milyar dolarlık hedefimiz olan Türkiye’nin 
ihracatında Bursa’nın ve Uludağ İhracatçı 
Birlikleri’nin Balkanlara yaptığımız ihracat 
hacminin de en azından bir 20-25 milyar 
dolara yükselmesini arzu ediyorum ve 
bekliyorum.
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Yüzyıllardır aynı toprağın se-
vincini ve kederini paylaşan 
insanların şüphesiz paylaşacak 
çok şeyi vardır. Gelin ben size 
kendimizden, ailemizden küçük 
bir Balkan hikayesi anlatayım.
Rahmetli babam Ali Osman Sön-
mez 1926 yılında Bulgaristan’ın 
Mestanlı kasabasında doğmuş-
tu. İkinci Dünya Savaşı sonrası 
ortaya çıkan, hepimizin yakinen 
bildiği derin ayrılıklar, Türklerin 
bu coğrafyadaki yaşamını iyice 
zorlaştırdı. Herkes bir yolunu 
bulup Türkiye’ye geçmek, göç 
etmek için can atıyordu. Babam 
da henüz 20 yaşlarının henüz 
başında anavatanına geçmek 

istedi. Sınırda Bulgar askerine 
ne kadar dil döktüyse de başa-
ramadı, izin alamadı. Doğduğu 
yere döndü, çalıştı, para birik-
tirdi ve o parayla sınırı geçip 
özgürlüğüne kavuştu. Babam 
zenginliğin tarifini yaparken 
özgürlük kelimesini çok sık 
kullanırdı.
Bu hikayeyi acımızı tazelemek, 
kimseyi kötülemek ya da incit-
mek için anlatmadım. 200 yıldır 
bu coğrafyada yaşanan acılar-
dan hepimiz payımıza düşeni 
fazlasıyla aldık. Bunun için pek 
çok neden var ama en temel 
gerekçe fakirliktir. Balkanlar 
bir türlü kabuğunu kırıp zengin 

Celal SÖNMEZ
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
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olamadığı için mutsuz... Balkanlar’a bin 
küsur kilometre, sadece bin küsur kilo-
metre uzaklıktaki Fransa ve Almanya’ya 
baktığımızda kişi başı milli gelir 44 000 
dolar seviyesindeyken Bulgaristan’da niye 
7000? Sırbistan’da niye 6000? Bosna’da 
niye 5000? Arnavutluk’ta niye 4000? 
Kosova’da niye 3000? Durup durup bunu 
düşünmeliyiz.
Bugün artık Balkanlar’ın savaşla değil, 
barışla anılmasının zamanı geldi geçti 
bile. Ortak şarkıların, ortak kavramların, 
ortak yemek ve şehir kültürünün yaşadı-
ğı Balkanlar 21. yüzyılın barış, güvenlik 
ve istikrar havzası olmalı. Bunun için hep 
birlikte zenginleşmemiz şart.
Bakınız, ülkemiz nüfusunun 25 milyona 
yaklaşan kısmı Balkan göçmenlerinden 
oluşuyor. Türkiye dahil 12 Balkan ülke-
sinin nüfusu 140 milyon kişiye ulaşıyor. 
Bu rakam Avrupa Birliği nüfusunun üçte 
biri kadar. Müthiş bir potansiyelden bah-
sediyoruz. Ancak bu bölgedeki ülkelerin 
büyüme tahminleri, potansiyelin kullanıl-
madığının ve yakın gelecekte de kullanıl-
masının mümkün olmadığını gösteriyor.
Ne demek istediğimi şöyle izah etmek 
istiyorum. IMF’nin yaptığı projeksiyon-
lara göre 2012 yılında Arnavutluk % 0.5, 
Bosna Hersek % 0, Bulgaristan % 1, Ma-
kedonya % 1, Romanya % 0.9 büyüyecek. 
Macaristan ve Hırvatistan ise küçülecek. 
Türkiye’yi saymazsak, bölgede ortalama-

nın üzerinde büyüyecek tek ülke Kosova 
gözüküyor. IMF projeksiyonları, bölge-
nin büyümesinde yakın bir gelecekte de 
önemli bir değişikliği öngörmüyor. Her 
bir Balkan ülkesi, kendi yüksek büyüme 
potansiyelini açığa çıkartacak adımlar at-
mak zorunda. Dolayısıyla Balkan ülkeleri 
için mevcut kısır döngüyü kıracak, zen-
ginlik ve refah artışını hızlandıracak yeni 
bir yaklaşım şart.
Türkiye 2001 krizinden sonra ekonomide 
bütün sorunları ile yüzleşti, toplum olarak 
faturayı ödedi ve yoluna sağlam adımlar-
la devam ediyor. Küresel krizden en hızlı 
çıkan ülkelerden biri biziz. 2010 yılında 
% 9.2, 2011 yılında % 8.5 büyüdük. Bu 
iki yılın büyümesini, bizim potansiyelimizi 
yansıtması açısından önemli buluyoruz. 
Küresel krizin dünyada denge değişimini 
hızlandırdığını görmemiz lazım. Ekonomik 
aktivite ve zenginlik artık hızla Doğu’ya 
doğru kayıyor. Türkiye bu değişime adapte 
olmak için büyük efor sarf ediyor. Esasen, 
bu dönüşümü kolay kılmak, zenginliğe 
giden yolu kısaltmak için bölgesel enteg-
rasyona gitmemiz kaçınılmaz.
Batıya açılan Balkan kapısı ve Doğu’ya, 
dev bir pazara açılan Türkiye; ama biz bu 
büyük fırsatı kullanmak bir yana, henüz 
kendi aramızdaki ticareti bile maalesef 
rayına oturtmuş değiliz. Türkiye’nin Bal-
kan ülkeleriyle dış ticareti 17 milyar dola-
rın biraz üzerinde. Bu rakamın toplam dış 

ticaretimizdeki payı ise % 5.5... Bu durum 
kabul edilebilir gibi değil. Geleceğimiz için 
bugün bir karar vermeliyiz. Ya hepimiz tek 
başımıza küresel ekonominin yollarını 
büyük efor sarf ederek bulmaya çalışaca-
ğız ya birlikte iş yapıp daha hızlı ve güçlü 
olacağız. Ortada net gerçekler var. Çin ve 
Hindistan gibi ucuz işgücü depolarıyla re-
kabet şansımız yok. Petrol zengini ülkeler 
gibi kolay zengin olma lüksümüz yok. Baş-
ka ülkeleri sömürge yaparak refah yakala-
ma ayrıcalığımız yok. Öğrenme maliyetine 
katlanmak için yeteri kadar sermaye biri-
kimimiz ve vaktimiz yok. O halde, bu böl-
gede hızla katma değeri yüksek, görece 
rekabet üstünlüğümüzün olduğu alanlara 
yoğunlaşmamamız, enerjimizi verimli kul-
lanmamız ve birbirimizi kollamamız şart. 
Bu zirveyi bu nedenle çok önemsiyorum. 
Bu sorumluluğun, girişimcisinden politi-
kacısına, çalışanından bürokratına kadar 
bütün Balkan nüfusunun sorumluluğu ol-
duğunu düşünüyorum. Ancak, el birliğiyle 
çalışıp zenginleşebilirsek bu coğrafyada-
ki her insanın Ali Osman Sönmez kadar 
şanslı olmasına imkan yaratırız.
Böyle bir zirve düzenleyip bize yeni ufuk 
açma fırsatını verdiği için RUMELİSİAD’a, 
Sayın Şahap Aktaş’a ve Mustafa Kırcı’ya 
bir kez daha teşekkür ediyor, hepinizi say-
gıyla selamlıyorum. 
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Bugün Balkan kenti güzel, yeşil 
Bursa’mızda güzel bir organi-
zasyona ev sahipliği yapıyoruz. 
Özellikle yüzyıllarca kader bir-
liği yaptığımız dost ve kardeş 
Balkan ülkelerimizin değerli 
yöneticileriyle birlikte bölge-
nin kalkınması, ekonomik ge-
lişim, ortaklıklar ve işbirlikleri 
konusunda önemli bir çalışma 
gerçekleşiyor. Zamanlaması 
gayet güzel bir organizasyon… 
Şu anda bölgenin en çok ihti-
yacı olan güzel bir çalışma. Bu 
konuya destek vermek tabii ki 
hepimizin görevi. Öncelikle bu 
güzel organizasyonun Bursa’da 
olmasından ve Bursa’daki Ata-

türk Kongre ve Kültür Merke-
zi’mizde bu organizasyona ev 
sahipliği yapmaktan dolayı 
büyük onur duyuyorum. Destek 
veren başta Sayın Başbakan 
Yardımcımız, değerli bakanla-
rımıza, valimize, aynı zamanda 
Ticaret Sanayi Odamıza ve İh-
racatçılar Birliğimize, katkı ko-
yan herkese şükranlarımızı arz 
ediyorum.
Tabii ki özellikle bu organizas-
yonu planlayan, düşünen ve 
gerçekleştiren, bu zor proje-
ye imzasını atan RUMELİSİAD, 
gerçek anlamda Rumelili ve 
Rumelili olmasa da yüzünü 
Batıya, Rumeli’ye dönmüş olan 

Recep ALTEPE
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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çok değerli işadamlarımızın gerçekleştir-
diği önemli bir sorumluluk projesi... Mis-
yonlarına uygun olarak gerçekleştirdikleri 
önemli bir çalışma. Sosyal ve ekonomi 
alanında Türkiye ile Balkan ülkeleri ara-
sında köprü olacak güzel bir çalışmaya 
imza atan değerli kuruluşumuza, değerli 
RUMELİSİAD Başkanına ve yönetimine bir 
defa daha şükranlarımı arz ediyorum. 
Balkanlar gerçekten bizim için önemli. 
Özellikle Bursa, Balkanlarla her zaman 
bağları olan bir şehir... Yüzyıllarca aynı 
kaderi paylaştık, beraber ağlayıp, bera-
ber güldük. Yüzyıl önce yaşanan sıkıntı-
lardan sonra bugün, Balkan ülkeleriyle 
Türkiye arasındaki işbirlikleri gerçekten 
anlamlı… Balkanlarla uzun yıllar birbiri-
mizden uzak kaldık ve aramızda soğuk-
luklar oluşmuştu. Yaklaşık 70-80 yıldır, 
bu soğuklukları gidermek elbette hepimiz 
için önemli. Çünkü Balkanlar stratejik bir 
bölge. Balkanlar tüm dünya devletlerinin 
üzerine hesaplar yaptığı, hassas bir bölge. 
Balkanlar çok etnikli, çok dinli, çok kültür-
lü dediğimiz gibi değişik emellere vesile 
olan ve her zaman için sıkıntıları olan böl-
gemiz…
Balkanlar’ın en çok ihtiyaç duyduğu konu 
huzur… Huzur içinde yaşayan ülkeler ve 
toplumlar en büyük hedefimiz. Biz de bu 
anlamda, Türkiye ile Balkanlar’ın her za-
man için birbirine çok daha yakın olması 
gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda ortak 
hareket edilip menfaatlerin ortak yönde 
oluşturulması gerekiyor. Türkiye’nin bu 
konuda yaptığı çalışmalar gerçekten çok 

önemli. Balkan ülkelerine olan yaklaşımı-
mız, son 8-9 yılda oldukça ileri seviyelere 
ulaştı. Bir yandan hükümetimiz ve devleti-
mizle, bir yandan sivil toplum kuruluşları-
mız, belediyelerimizle yapılan çalışmalar-
la Bursa önemli bir köprü görevi görüyor. 
Her fırsatta, tüm imkanlarımızla Balkan-
larla irtibat kurmaya ve oradaki işbirlik-
lerinin gelişmesine katkı koymaya, yerel 
yönetim olarak büyük gayret gösteriyoruz. 
Burada her fırsatta değişik organizas-
yonlar gerçekleştiriliyor. Halkımızla iç içe 
olduğumuzu, Bursa’nın Balkanlar’da oldu-
ğunu, Türkiye’nin Balkanlar’ın arkasında 
olduğunu gösteriyoruz. Orada gerçekleş-
tirilen anma törenleri, sünnet cemiyetleri, 
kandil törenleri, panayırlar, aşureler, bay-
ramlar, sportif etkinlikler, şenlikler... Her 
türlü etkinliklerle Bursa, belediyelerimiz 
ve Türkiye her zaman için Balkanlar’da. 
Bugüne kadar hep destek olduk. Sadece 
Balkanlar’ın yanında olduğumuzu, on-
ları desteklediğimizi, onların arkasında 
Türkiye’nin olduğunu ve sonuna kadar 
destekleyeceğimizi göstermek için oraya 
gittik.
Yüzyıllar önce, Bursa’nın başkentliği dö-
neminde bu bölgelerin bizlerle bağlantısı 
kuruldu, akraba oldu, aynı bayrak altın-
da yaşadı. Orada birçok emanetlerimiz 
var, eserlerimiz var. Sosyal, kültürel faa-
liyetlerin yanında, ecdadımızın izlerinin 
ortaya çıkarılması konusunda da Bursa 
örnek çalışmalara imza atıyor. Şu anda 
Balkanlar’da, değerli işadamlarımızın 
destekleriyle 24 adet şantiyemiz var. Ben-

den önce konuşan Sayın Celal Sönmez 
Bey’in sponsorluğunda gerçekleştirdiği-
miz restorasyonların da açılışından iki ay 
sonra da Makedonya ve Kosova’da beş 
adet açılışımız gerçekleşiyor. Bu gerçek-
ten orada her yönüyle olduğumuzun en 
güzel kanıtı…
Oralarda bir sıkıntı yaşandığı zaman her 
zaman yardıma koşuyoruz. Örneğin geçti-
ğimiz sene Bulgaristan’ın Harmanlı bölge-
sinde baraj patladı, ilk yardım Bursa’dan 
gitti. Siz değerli Bursalı hemşerilerimizin 
desteğiyle biz buradan yardımlar gönder-
dik. Bursa ve Türkiye’nin yardımları dev-
letten önce ulaştırıldı.
Şu anda Balkanlar’ın en önemli sıkıntısı 
ekonomi… Üretememesi... Özellikle son 
25-30 yılda oluşan yeni yönetim sistem-
leriyle Balkanlar büyük sıkıntı yaşıyor. Bu-
nun için ekonomik yönden gelişimin, üre-
timin artması konusunda Türkiye büyük 
bir fırsat; Bursa, İstanbul büyük bir fırsat. 
Özellikle üretim kenti Bursa olarak, başta 
değerli RUMELİSİAD yöneticilerimiz olmak 
üzere burada yatırımlar yapmak ve Balkan 
ülkeleriyle işbirliğini artırmak hepimizin 
ortak hedefi… 
İşte bu zirve de bunun için burada ger-
çekleştiriliyor. Bu işbirliklerinin gelişmesi, 
yeni ufukların, yeni projelerin ortaya kon-
ması burada gerçekleşecek ve bu toplan-
tılarda inşallah güzel sonuçlar elde edile-
cek, fayda üretecek diyorum. Ben katkı 
koyan herkese teşekkür ediyor ve başarı-
lar diliyor, saygılar sunuyorum.
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Bu toplantının şüphesiz 
Bursa’da yapılması bir tesadüf 
değil. Balkan Savaşları’ndan 
100 yıl sonra, değişik diziler-
de, “Elveda Rumeli” şeklindeki 
filmlerin oynadığı bir dönem-
de, biz artık Rumeli’ye yeniden 
“elveda” değil, “merhaba” di-
yoruz. Ve geleceğimizi birlikte 
planlayalım diyoruz. Ortak bir 
coğrafyayı paylaşıyoruz, ortak 
bir tarihi paylaşıyoruz, ortak bir 
geleneği, kültürü paylaşıyoruz. 
Pek çok benzerliklerimiz var. 
Ufacık bir coğrafyada, 12 ül-
kede, yaklaşık 70 milyon insan 
yaşıyor. Bu coğrafyanın Avrupa 

için de, dünya için de ne kadar 
büyük önem taşıdığını hepiniz, 
hepimiz çok iyi biliyoruz.

Özellikle bu organizasyonun 
Bursa’da yapılması, Bursa’nın 
12 Balkan ülkesiyle çok yönlü 
ilişkisinin olması -coğrafi iliş-
ki, akrabalık ilişkisi, dostluk 
ilişkisi, ticari ilişki, komşuluk 
ilişkisi gibi-, tüm Balkan ülke-
leriyle iç içe olması ve ayrıca 
Bursa’nın bugünlere gelme-
sinde, Türkiye’nin İstanbul’dan 
sonra üretimde en büyük ikinci 
il olmasında yine Balkan coğ-
rafyasından gelen insanların 

Şahabettin HARPUT
Bursa Valisi
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çok büyük bir katkısının ve rolünün oldu-
ğu düşünülürse, bu organizasyonun bura-
da olmasının çok büyük isabet teşkil ettiği 
özellikle anlaşılacaktır.
Bursa’da yapılmasının bir diğer özelli-
ği, bütün dünya 2008 ekonomik kriziyle 
sıkıntı yaşarken, Avrupa’da 6-7 tane hü-
kümet, başbakan, bakanlar düşerken Tür-
kiye dünyada en hızlı kalkınan, büyüyen, 
gelişen ilk üç ülke arasında sekizlerde, 
dokuzlarda, on birlere kadar yükselen o 
büyük, hızlı büyümesiyle gerçekten artık 
dünyada herkesin takdir ettiği, imrendiği 
bir ülke olmayı haketmiştir.
Bunun için, böyle bir organizasyonun 
burada yapılması, Türkiye’nin lokomotif 
kenti olan Bursa’nın tecrübesinin, deneyi-

minin, vizyonunun ve tüm zenginliklerinin 
kardeş ve dost ülkelerle işbirliği noktasın-
da birleştirilmesinin geleceğe dönük ne 
kadar önem taşıdığı izahtan varestedir. 
O bakımdan, bu toplantıya özellikle Baş-
bakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç’a 
teşriflerinden ötürü şükranlarımı arz edi-
yorum.
Bu toplantının Bursa için, ülkemiz için ne 
kadar önem taşıdığı zaman içerisinde çok 
daha iyi görülecektir. Çünkü Bursa’nın 
yaklaşık 200’e yakın ülke ile ticari iliş-
kileri, ihracat-ithalat ilişkileri ve yatırım 
ilişkileri söz konusudur. Elbette hemen 
yanıbaşımızda çok zengin yeraltı-yerüstü 
kaynakları, tarımsal zenginlikleri, turizm 
zenginlikleri, sanayi zenginlikleri olan 

bir coğrafyayla Bursa’nın ilişkisi olmaz-
sa olmaz önemliydi. Bu ilişkilerin birebir 
kurulması, geleceğe dönük pek çok or-
tak projenin birlikte hayata geçirilmesi 
bakımından da bu organizasyonu çok 
önemsiyorum. Dolayısıyla bu toplantıyı 
tertip eden RUMELİSİAD’ın değerli baş-
kanı Sayın Kırcı ve Sayın Aktaş’a ve ona 
destek veren herkese, başta Büyükşe-
hir Belediyemiz, Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odamız, Uludağ İhracatçılar Birliğimiz 
ve Ankara’dan Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Toplulukları Daire Başkanlığı ve hiç şüp-
hesiz hükümetimiz adına bakanlarımıza 
ve Başbakan Yardımcımıza tekrar teşek-
kür ediyorum.
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Merhaba Bayanlar ve Baylar,

Sayın Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç, Sayın Vali Sabahattin Harput, 
Sayın Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, Sayın RUMELİSİAD Mustafa Kırcı 
ve Sayın Bursa Ticaret Odası Başkanı 
Celal Sönmez, Kosova Cumhuriyeti 
Hükümeti adına, bu zirveye katılmak, 
burada olmak ve aslında Bursa’ya 
ikinci kez gelmek benim için büyük 
bir zevk ve fırsat. Sizinle Bursaya  ilk 
gelişimdeki tecrübelerimi paylaşmak 
istiyorum ve bu  içinde bulunduğumuz 
yılın Mayıs ayında yani temelde sadece 
altı ay önceydi.Bursa’ya ilk kez geldi-
ğimde RUMELİSİAD’ın  ev sahipliğin-
de gerçekleşen büyük organizasyona 

katılmak ve aynı zamanda   Bursa’nın 
sanayi bölgelerini ziyaret etme zevk ve 
fırsatı elde ettim. Aklımdaki şeylerden 
biri, Kosova’nın büyüyüp geliştiğinde 
Bursa gibi olmasını istediğimdi. Bu ne-
denle endüstriyel gelişme görmek bü-
yük mutluluk ve ,Bursa’nın  geçmişteki 
sanayiden uzaklaşma endişeleri harika 
bir yolla Türkiye’nin ihracatına, istihda-
mına ve sanayisine katkıda bulunarak 
ve gelirine fayda sağlayarak üstesinden 
geldiğine tanık olmak çok güzeldi.Eko-
nomik yönden, Kosova Hükümeti Ko-
sova ve Türkiye arasındaki işbirliğinin 
çok önemli olduğunu kabul etmektedir. 
Sonuç olarak, Türk şirketleri Kosova’da 
iki büyük projelerin bir parçasıdır.Bun-
lardan birincisi,  Amerikan-Türk kon-

Mimoza KUSARI-LILA
Kosova Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı



www.balkanekonomizirvesi.com / 25

sorsiyumu  Bechtel ve Enka şirketi tarafından 
Kosova’nın savaş sonrasında Kosova içinde ilk 
modern karayolunun sonuçlanması ve ikincisi 
de havaalanı üzerinde devam eden leasingdir. 
Biz Kosova Enerji dağıtım şirketini sadece Ko-
sova ekonomisinin gelişmesi için çok önemli 
olan bir Türk konsorsiyumuna verdik. Sadece 
bir kaç ay önce Türkiye ile serbest ticaret mü-
zakerelerine başladık ve Türkiye’ye açıldı ve ilk 
defa Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova 
Hükümeti olarak ürün ve hizmetleri müzake-
re ediyoruz. Bu benim meslektaşım Bakan 
Çağlayan’ın söylediği gibi Kosova’nın kendi 
kurumları tarafından sadece bağımsız bir ülke 
olarak görüşmelere katıldığı ilk serbest ticaret 
anlaşması olması bakımından  bizim için çok 
önemlidir. Bizim ticari ilişkilerimiz güçlü geli-
şiyor. 2007 - 2011 arasındaki dört yıl içinde, 
karşılıklı ticaretimiz ve Kosova’ya Türk ihra-
catı 100 milyon Euro’dan 200 milyon Euro’ya 
çıkarak ikiye katlanmıştır. Türkiye’den ithalat 
Kosova’nın toplam ithalatının yaklaşık %7,4’ü 
kadar olmasına rağmen toplam Kosova ihra-
catı sadece %2,5’tur.  Ticari ilişkilerimiz daha 
derin bir şekilde güçleniyor ve 2013 yılının 
ortalarında inşallah serbest ticaret anlaşma-
sının imzalanmasının hızlanacağından ve iki 
ülke arasındaki işbirliğinin büyüyeceğinden 
oldukça eminiz. Bir bölge olarak, Balkanlar 
her geçen yıl Türkiye ile daha fazla ticaret yap-
maktadır. Ticaret hacmi ise , daha önce burada 
belirtildiği gibi 2000 yılında 2.9 milyar dolardır. 
Bölge ile Türkiye’nin bu karşılıklı ticaret 2011 
yılında 18,4 milyar dolara ulaşmıştır. On yıl 
önce Balkanlarda Türk yatırımları sadece yak-
laşık 30 milyon dolardı. Geçen yıl, bu rakam 
190 milyon dolar civarına ulaştı. Bu rakamlara 
göre, hala Balkanlar Türkiye’nin yurtdışı yatırı-

mının sadece %7 si olduğunu açıklanmakta-
dır. Sonuçta, bu tür zirveler hızlandırılmalı ve 
bu işbirliği arttırılmalıdır. Bizim bu küçük ülke-
ler içinde, Balkanlarla entegrasyona daha çok 
ihtiyacımız var, şimdi eskisinden daha fazla 
entegre olma yolunda ilerliyoruz. Balkanlarda, 
ülkeler arasındaki ticari dövizi arttıran arasın-
da CEFTA Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaş-
masının olduğu serbest ticaret anlaşmalarımız 
var. Hala bazı konular ve sorunlar olmasına 
rağmen, kalkınma zamanı ve bu zirve bu an-
lamda çok doğru bir zamana denk geliyor.
(gelmektedir) Çoğumuzun izlenimini söyle-
mek istiyorum. Bir kaç gün önce, Arnavutluk 
bağımsızlığını ilan eden bir ülke olmanın 100. 
yılını kutladı.  Balkanlardaki Arnavutlar 100 
yıldır bağımsız olduklarını ve ayrıca Kosova’da 
politik konular hakkında konuşmak ve siyasi 
bir faktör olmak için bir on yıl daha gerekti-
ğini söylemektedirler. Kimsenin artık siyasi 
durumdan çekineceğini sanmıyorum. Şimdiki 
100. yıl ve yeni yüzyıl daha yüksek bir işbirliği 
, gelişim , ekonomi hakkında olmalıdır ve Bal-
kanlardan daha iyi bir ortak gözükmemekte-
dir ve hiç bir partnerin Türkiye ile daha ortak 
bir yönü yoktur. Bizi birleştiren şeyler bölen 
şeylerden daha fazladır. Buraya geldiğimizde, 
şahsen buraya geldiğimde,karşılaştığım  güzel 
karşılanma ve misafirperverlik ile işletmelerin 
hissettiği gibi kendimi evimde gibi hissediyo-
rum. Türk işadamları Balkanlara geldiklerinde, 
Kosova’ya geldiklerinde onlarda kendilerini 
evlerinde hissetmeliler.  İşlerini kolaylaştırıla-
cak ve özellikle Balkanlar ve Kosova’yı kulla-
nabilmeleri için bir çok neden var.  Bir hükü-
met olarak kabul ettik  ve Kosova’yı  iş (ticaret) 
yapmak için büyük bir ülke ve bölgede entegre 
ve tanınmış ortak haline getirecek küçük ve 

açık ekonomiyi arttıran -liberal piyasa temel-
lerine dayanan yeni bir devlet kurduk. Son 
zamanlarda daha yeni büyük bir başarı elde 
ettik. Kosova bağımsızlığını ilan ettikten sonra 
hem IMF’ye ve hemde Dünya Bankasına tam 
üye olmuştur ve İmar ve Kalkınma için Avrupa 
Bankası’na üyelik aldı. Kosova’dan daha fazla 
iyi haber vermek gerekirse: Geçen ay Dünya 
Bankası iş yapma konusundaki göstergesi-
ni yayımladı. 5 yıl sonra ilk kez, Kosova puan 
kazanarak genel sıralamada 28 yerini elde 
etti. 170 hareket göstergesinde tüm iş gücünü 
alarak Avrupa, Orta ve Güney-Doğu Avrupa’da 
en dinamik reformculardan biri olarak kabul 
edildik.Kosova’daki büyük gelişme yatırımın 
korunması ile 76. sıraya yükseldik ve aynı 
zamanda bizi 44. sıraya taşıyacak yeni bir işe 
başlıyoruz. Burada belirtildiği gibi, Kosova bu 
yıl yaklaşık %4 lik bir büyüme ile Balkanlarda 
tek ülke olacaktır.Son beş yıl boyunca %5 lik 
ortalama büyüme elde ettik ancak bu yeterli 
değil. Daha fazlasına ihtiyacımız var ve bunu 
yatırımlarla yapabiliriz. Daha fazla bütünleş-
me yolunda ilerleyen ve nihai hedef olarak AB 
yolunda giden bir bölge olarak, prosedürleri, 
ticaret ve gümrük işlemlerini de birleştirme-
miz gerekmektedir. Umarım, farklı şirketler 
ve Türk firmaları arasındaki burada yapılacak 
müzakerelerin bazıları  biz politika yapıcılarını 
birleştirmek için üzerinde çalışabileceğimiz 
sorunları da ortaya koyacaktır ve Türk şirket-
leri için bu özel durumda Bursa bölgesinden 
firmalar için iş yapılabilecek ve kendinizi evi-
nizde hissettirecek tek bir yer olarak Balkanlar 
ele alınacaktır. Bu yüzden, Kosova’ya ve Bal-
kanlara gelmek isteyen herkese hoş geldiniz 
diyoruz  ve evet iş için açığız. Teşekkür ederim.
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Bülent ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

RUMELİSİAD derneğimiz tara-
fından tertiplenen Uluslararası 
Balkan Ekonomi Zirvesi’nde bu-
lunmaktan büyük bir mutluluk 
duyuyorum.
Bugüne kadar yaptığı başarılı 
çalışmalarla takdir ettiğim RU-
MELİSİAD, bu defa uluslararası 
bir toplantıyı Bursa’da düzenle-
di. Emeği geçenlere şükranları-
mı sunuyorum. Ekonomi ağırlıklı 
bu zirvenin Bursa’da yapılmış 
olması son derece isabetlidir, bu 
bakımdan arkadaşlarımı ayrıca 
tebrik ediyorum.
Zira Bursa’mız Cumhuriyet dö-
neminde, Türkiye ekonomisin 
en önemli itici güçlerinden bi-

risi haline geldi. Sahip olduğu 
büyük potansiyeliyle Türkiye’nin 
2023 hedeflerine ulaşmasında 
da öncü kentlerimizden birisi 
olacak.
Bursa ülkemizde İstanbul’dan 
sonra da en çok ihracatın ya-
pıldığı ikinci kentimiz, sanayi 
ve üretimin başkenti konumun-
da. Yabancı sermaye açısından 
da önemli bir cazibe ve yatırım 
merkezi durumunda. Ülkemiz-
de Trakya bölgesi, Balkanlar’ın 
fiziki parçası olmakla birlikte 
birçok Balkan kökenli vatan-
daşımızın yaşadığı Bursa ken-
timizin, Balkanlar’la gönülden 
bütünleşmiş olduğu da bir 
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gerçektir. Zaten Türkiye’miz tarihi, coğra-
fi, siyasi, ekonomik, kültürel her anlamıyla 
bir Balkan ülkesidir. Bu itibarla Balkanlar, 
dış politikamızda da çok özel bir yere sa-
hiptir. Gerçekten Balkanlar, modern Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk yıllardan bu 
yana bizim için hep öncelikli bir alan olmuş-
tur. Bu çerçevede Türkiye’nin Balkanlar’a 
yönelik politikası ortak bir tarih, paylaşılan 
değerler ve müşterek bir vizyon temelinde 
şekillenmiştir. Balkanlar’da yaşayan halklar-
la uzun, ortak bir tarihe sahibiz. Ancak maa-
lesef her zaman aklımıza güzel unsurlar da 
gelmeyebilir. Tarihte dostluklar ve barış an-
laşmaları kadar husumet, savaş ilanları, kan 
ve gözyaşı da vardır. Bugün Bosna Hersek’te, 
Bulgaristan’da, Makedonya’da, Sırbistan’da, 
Kosova’da ve diğer ülkelerde söylenen türkü-
lerin, ezgilerin, pişen yemeğin adından gün-
lük hayatta kullanılan aletlerin ismine, hatta 
atasözleri aynı ya da benzerse, bu ortak bir 
tarihin ürünüdür. Ancak yüzyıllar süren bu 
ortak tarih boyunca halklarımız kaynaşmış, 
kültürlerimiz de harmanlanmıştır.
Esasen bugün burada gerçekleştirdiğimiz 
ekonomi zirvesi, Balkan Savaşları’nın 100. 
yılı münasebetiyle ülkemizde ve bölgemizde 
“Balkan Savaşları’ndan Balkan Barışına” ana 
fikriyle yürütülen faaliyetlerin de bir parçası-
dır. Bu tür faaliyetler, bugün eriştiğimiz barış 

ve dostluk atmosferini yansıtmakta ve pekiş-
tirmektedir. 
Türkiye topraklarının yaklaşık % 3’ü Bal-
kan Yarımadası’nda, Trakya’dadır. Bugün iki 
Balkan ülkesi Bulgaristan ve Yunanistan ile 
sınırlarımızı paylaşıyoruz. Bu sınırlar aynı za-
manda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne çıkışının 
da kapısıdır. Batı ve Kuzey Avrupa’ya uza-
nan ticaret yolları Balkan Yarımadası’ndan 
geçmektedir. Türkiye’nin dış ticaretinin yak-
laşık% 50’sinin Avrupa Birliği ülkeleriyle ol-
duğu dikkate alınırsa bunun önemi de kendi-
liğinden çıkmaktadır.
Türkiye Balkan ülkelerinin hepsinin, Avrupa 
Birliği üyelik perspektifini desteklemekte ve 
tüm ülkeleriyle Avrupa Birliği’ne üye olmuş 
Balkanlar’ın Avrupa’da barış, istikrar ve gü-
venliğin en önemli teminatlarından birini teş-
kil edeceğini de düşünmektedir. Tam aksine, 
bölgede oluşan herhangi bir istikrarsızlık, 
Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de siyasi, 
ekonomik, sosyal ve kültürel dalgalanmalara 
neden olabilecektir. Biz bazı çevrelerce fay 
hattı savaşlarının başlangıç noktası ve istik-
rardan yoksun bir bölge olarak gösterilen bu 
coğrafyada, kalıcı barış ve istikrarın sağlan-
masının küresel barış ve istikrar için büyük 
önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu sebeple, 
Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği’ne üyelik 
perspektifini desteklediğimiz gibi Avrupa At-

lantik İttifakı’nın da, yani NATO üyeliğinin de 
en büyük destekçisiyiz.
Yüzyıllar süren göçlerden sonra, Türk toplu-
mu ile Balkanlar’daki Müslüman topluluklar 
arasında özellikle sarsılmaz bağlar tesis edil-
miştir. Gerek tarihi, gerek insani sebeplerle 
Balkanlar Türkiye’de duygusal açıdan çok 
yüklü bir coğrafyayı temsil etmektedir. Bazı 
istatistiklere göre Türkiye’de 20 milyona ya-
kın Balkan kökenli vatandaşımız bulunmak-
tadır. Bunlardan önemli bir kısmı da Bursa ve 
civarımızda yaşıyor. Öte yandan yaklaşık 2 
milyon kadar Türk de Balkanlar’da yaşamak-
tadır. Bu etkileşimin nasıl bir fırsata dönüşe-
ceği, Balkan ülkelerinde yaşayan sizlerin ve 
bizlerin elindedir.
Türkiye’nin Balkanlar’a yönelik politikasının 
başka bir boyutunu da zirvenin ana teması 
olan “ekonomik ilişkiler” oluşturmaktadır. 
Balkanlar’la ticari ve ekonomik ilişkilerimi-
zin geliştirilmesi Türkiye için sadece tarih-
ten kaynaklanan bir eğilim veya sadece bu 
ilkede ortaya çıkan yeni pazarlardan yarar-
lanmayı hedefleyen bir yaklaşım değil, aynı 
zamanda geleceğe yön veren politikalarımı-
zın da temel taşlarından birisidir. Balkan ül-
kelerinin toplam nüfusu yaklaşık 70 milyon-
dur. Gayrı safi yurtiçi hasılaları toplamı 2011 
yılında 762 milyar dolar olmuştur. Bu ülke-
lerin dış ticaretlerine baktığımızda ise 2011 
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yılında ihracatlar toplamı 184 küsur milyar 
dolar, ithalatlar toplamı ise 265 küsur mil-
yar dolardır. Dolayısıyla 2011 yılında bölge 
ilkelerinin toplam ihracat hacmi 450 milyar 
dolara yakındır. 
Görüldüğü üzere günümüzde, Balkan ülkeleri 
Avrupa’nın ortasında fırsatlarla dolu büyük 
bir potansiyel barındıran pazarlar olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Bu gerçeğe rağmen Bal-
kan ülkeleriyle ticaret hacmimiz her geçen 
gün geçmişe göre daha da gelişmekle bir-
likte Türkiye’nin dış ticaretinde Balkanlar’ın 
payı hala düşük düzeyde seyretmektedir.
2002 yılında 3,5 milyar dolar olan Türkiye’nin 
bölge ülkeleriyle ticaret hacmi 2011 yılında 
18,5 milyar dolara ulaşmıştır. 2002 yılında 
bölge ülkelerine 2 milyar dolara yakın olan 
ihracatımız 2011 yılına gelindiğinde yaklaşık 
4,5 katlık bir artış sergileyerek 8,5 milyar do-
lara ulaşmıştır. Aynı şekilde 2002 yılında Bal-
kan ülkelerinden bizim ithalatımız 1,5 milyar 
dolar seviyesindeyken, bu rakam 2011 yılın-
da yaklaşık yedi katlık bir artışla 10 milyar 
doları bulmuştur. Bu veriler ışığında 2002 yı-
lında Balkanlar’ın dış ticaretimizdeki payı 3,6 
iken 2011 yılında bu oran % 5’e yükselmiştir.
Türk işadamlarının ve taahhüt sektörünün 
Balkanlar’a ilgisi de her geçen gün artmak-
tadır. Türkiye’nin üçüncü ülkeler üzerinden 
gelen sermaye ve ortak yatırımlar da dahil 
olmak üzere bugün Balkanlar’daki yatı-
rımlarının miktarı 10 milyar doları aşmıştır. 
Balkanlar’da faaliyet gösteren işadamla-

rımızın sayısı ise 10 bine ulaşmıştır. Yine 
Balkan ülkeleri menşeili olup ülkemizde 
faaliyette bulunan yabancı sermayeli firma 
sayısı 1400’ü aşmıştır. Türkiye geçen dönem 
zarfında Balkan ülkelerinin birçoğu ile vize 
muafiyetini gerçekleştirmiş ve serbest tica-
ret anlaşmaları imzalamıştır. Bugün açılışını 
yaptığımız ekonomik zirvenin, bu ekonomik 
ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmesini 
umuyorum.
Türkiye’nin Balkan politikasının özünü sahip-
lenme ve kapsayıcılık ilkeleri şekillendiriyor. 
Ülkemiz tıpkı başka coğrafyalarda olduğu 
gibi Balkanlar’ın sorunların en iyi bu coğraf-
yada yaşayan ülkelerin ve halkların anlaya-
bileceği inancındadır. Bu itibarla, bölgenin 
sorunlarına en iyi bölgeden kaynaklanan gi-
rişimlerle cevap verilebileceğine inanıyoruz. 
Keza, bölgede hiçbir ülke, azınlık veya etnik 
grubun dışlanmaması gerektiğini düşünüyor 
ve politikaların sonuç alıcı olabilmesi bakı-
mından insan odaklı olması gerektiğini sa-
vunuyoruz. Bu bağlamda Türkiye bölgenin 
ortak iradesini ve özgür sesini yansıtan tek 
Balkan işbirliği forumu olması hasebiyle ayrı 
bir önem taşıyan Güneydoğu Avrupa ülkeleri 
işbirliği sürecine önayak olmuş ve sahiplen-
miştir. Sürecin günümüz şartlarına uygun bir 
şekilde güçlendirilmesi amacıyla üye ülkeler 
arasında bir tartışmanın başlatılmasına ön-
cülük etmiştir. Ayrıca sürecin operasyonel 
kolu olan Bölgesel İşbirliği Konseyi’nin ça-
lışmalarına katkıda bulunmaya devam edi-

yoruz. 
Türkiye Balkanlar’daki uluslararası mevcu-
diyetin özellikle Kosova ve Bosna Hersek’te 
tüm hem bu ülkelerin devlet yapılanması-
nın güçlendirilmesi hem de bölgesel istik-
rar açısından önemli ve gerekli olduğuna 
inanmakta, bu anlayışla Balkanlar’daki tüm 
uluslararası mevcudiyet ve girişimlere de 
katılmaktadır. Bosna Hersek’te ve Kosova’da 
uluslararası mekanizmalara etkin desteğin 
bir yansıması olarak, Türkiye uluslararası 
askerî ve sivil mevcudiyetlere KFOR, EUFOR, 
UMNIC, EULEX gibi asker ve emniyet perso-
neliyle katkıda bulunmaktadır.
İyi komşuluk ilişkileri ve bölgesel işbirliği-
ne yaptığımız katkıların en somut örneği-
ni Türkiye’nin inisiyatifiyle gerçekleştirilen 
Türkiye-Hırvatistan-Bosna Hersek ve Tür-
kiye-Sırbistan-Bosna Hersek üçlü danışma 
mekanizmaları oluşturmaktadır. Bölgede 
kısa sürede kayda değer güven artırıcı ön-
lem olarak kabul gören bu işbirliği mekaniz-
maları ile bir yandan Bosna Hersek’te barış, 
istikrar ve refahın pekiştirilmesine çalışıl-
makta diğer yandan tüm Balkanlar’ın daha 
istikrarlı hale gelmesi amaçlanmaktadır. 
Hükümetimiz bölge ile mevcut derin tarihi, 
kültürel ve insani bağların doğal bir yansı-
ması olarak, son dönemde başta TİKA Türk 
İşbirliği Kalkınma Ajansı olmak üzere Yurt-
dışında Yaşayan Türkler Başkanlığı ve Yunus 
Emre Kültür Merkezleri aracılığıyla özellikle 
kültürel eğitim ve sosyal işbirliği alanındaki 
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faaliyetlerini artırmıştır. Bugün TİKA’nın Ar-
navutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, 
Makedonya, Sırbistan’da program ofisleri 
bulunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşla-
rı, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve 
özel sektör arasında işbirliği mekanizması 
görevini yürüten tüm bu aktörleri ortak pay-
dalarda buluşturan ve Türkiye’nin kalkınma 
yardımlarını kayıt altına alan TİKA’nın Balkan 
ülkelerine yönelik olarak yaptığı çalışmaların 
temelinde bir barış kuşağı oluşturma çaba-
sı yatmaktadır. Bu vesileyle çarpıcı bir veriyi 
de sizinle paylaşmak istiyorum. 2002 yılında 
ülkemizin yurtdışı kalkınma yardımları sa-
dece 85 milyon dolar iken, hükümetimizin 
kararlı ve azimli adımları neticesinde bu ra-
kam 2011 yılında 1,273,000,000 dolara ulaş-
mıştır. Yani biz Türkiye olarak 1,273,000,000 
dolar her yıl yardım faaliyetleri çerçevesinde, 
başta Balkanlar olmak üzere Orta Doğu ve 
diğer bazı ülkelerde Türk İşbirliği Kalkınma 
ajansları marifetiyle yardım yapabiliyoruz. 
Hükümetimizin yurtdışında yaşayan insanla-
rımıza verdiği önemin bir göstergesi olarak 
da Nisan 2010’da kurduğumuz Başbakanlık 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-
kanlığı özellikle sunduğu eğitim burslarıyla 
ve bu kapsamda Balkanlar’dan ülkemize 
gelen binlerce gence tanıdığı imkanlarla 
Balkanlar’daki barış ve kardeşlik ortamına 
da bir katkı sağlamaktadır. Yine hüküme-
timiz döneminde 2007 yılında kurulan Yu-
nus Emre Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü’ne 

bağlı olarak, bugüne değin açılan 25 kültür 
merkezimizden 10’u Balkanlar’da yer al-
maktadır. Bu bizim, ülkemizin ve milleti-
mizin Balkanlar’a yönelik ilgisinin farklı bir 
tezahürüdür. Bugün Arnavutluk’un Tiran ve 
İşkodra, Bosna Hersek’in Saraybosna ve 
Foynitsa, Kosova’nın Priştine, Prizren ve 
İpek, Romanya’nın Bükreş ve Köstence ile 
Makedonya’nın Üsküp şehirlerinde bulunan 
Yunus Emre Kültür Merkezleri bizi birbirimize 
daha çok yakınlaştırmaktadır. 
Balkanlar’la bu kadar derin tarihi, kültürel 
ve insani bağlara sahip olan Türkiye’nin, bu 
coğrafyaya ilgi duyması kadar normal bir 
şey olamaz. Türkiye’nin Balkanlar’da ya-
şayan ulusların refah ve esenliğinden baş-
ka hiçbir önceliği yoktur. Saraybosna’nın, 
Tiran’ın, Zagreb’in, Sofya’nın, Podgorica’nın 
Priştine’nin, Üsküp’ün, Bükreş’in, Belgrad’ın, 
Ljubljana’nın, Atinave Ankara’nın başarıla-
rı ve geleceği ortaktır. Türkiye Balkanlar’ı 
barışın, refahın ve güvenin merkezi olarak 
görmek istiyor. Türkiye acıları ve trajedileri 
geride bırakmış, geleceğe birlik ve istikrarla 
bakan huzurlu bir Balkanlar’ı arzulamaktadır. 
Türkiye ekonomik açıdan kalkınarak halk-
larının daha müreffeh bir yaşam sürdüğü 
Balkanlar’ı özlüyor. Bu duygu ve düşünceler-
le, Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi’nin 
hem bölgemizdeki dostluk, kardeşlik ve is-
tikrar ortamına katkıda bulunmasını hem de 
ekonomik ve ticari işbirliğimizin geliştirilme-
sine ivme kazandırmasını temenni ediyorum.

Uzunca bir konuşma yaptığımın farkında-
yım. Ancak sadece Balkanlar’la bir ekonomik 
zirve toplantısı yapmanın yanında, hükü-
metimizi temsilen de son 11. yılına girdiği-
miz bu dönemde Balkanlar’a yönelik hangi 
faaliyetlerimizi her alanda sürdürmekte ol-
duğumuzun bilinmesini istedim. Yine de bir 
özet yapmaya çalıştım; ama eminim ki hü-
kümetimizin çalışmalarına en önemli katkıyı 
da bugün Bursa’da RUMELİSİAD’ın büyük bir 
başarıyla tertiplediği bu Balkan Ekonomik 
Zirvesi sağlamaktadır. Ben Şahap Bey’e de, 
Sayın Kırcı’ya da, çalışma arkadaşlarına da, 
başta BTSO Başkanımız olmak üzere, İhra-
catçılar Birliği Başkanımız olmak üzere, bu-
rada sadece bazılarının isimlerini gördüğü-
müz sponsorlarımıza ve onlarla birlikte katkı 
sağlayan tüm Bursalı kardeşlerime teşekkür 
ediyorum. Eminim ki bu zirve toplantısı sa-
dece siyasette temsil noktasında bulunan 
bizlere değil, ticaret ve ekonominin önemli 
nirengi noktaları olan değerli işadamlarımı-
za, sanayicilerimize, yatırımcılarımıza da yüz 
yüze birlikte görüşme imkanı bularak bu zir-
veyi amacına ulaştıracaktır. Ev sahipliği ya-
pan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
da, bu kongrede, bu konferansta, bu işbirli-
ğinde katkısı olan herkese de teşekkür edi-
yorum. Büyük bir ilgi olduğunu görüyorum. 
Bu ilginin inşallah büyük bir enerjiye dönü-
şecek olmasını da ümit ediyorum. Hepinize 
saygılar sunuyorum, başarılar diliyorum.
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Hepinizi konuşmama başlarken 
saygıyla selamlıyorum. Ben bir 
hazırlık yaptım; ama bugünkü 
konuşmaları dinleyince tamamen 
değiştirdim. Arnavutluk hakkında 
konuşmakla görevliyim. Teknik 
olarak size ticari bütün verileri de-
ğerli arkadaşımız Muharrem Bey 
verecekler.
Ben bugün yakaladığım bir iki ipu-
cuyla söze başlamak istiyorum. 
Mutlaka herkes dikkat etmiştir; 
Balkan Savaşları’nın 100. yıldö-
nümü… Bu, birtakım ülkeler için 
özgürlüklerin başlangıcı, birta-
kım ülkeler için de toplulukların, 
kardeş toprakların ayrılması gibi, 
hem üzücü, hem sevindirici so-
nuçlar doğuran bir dönem. Baş-
bakan Yardımcısı Hanımefendinin 
söylediği dikkatimi çekti. Ben 
şöyle bir sonuç çıkardım. Galiba 
yüzyıllarca çok büyük bir refah 
ve hareketlilik içerisinde yaşayan 

Balkanlar, yüzyıl önceki bölünüp 
parçalanmadan sonra bir daha 
aynı dönemi yakalayamadı. Ta-
bii ki Balkanlar da gelişti. Başta 
Türkiye; biz içinde yaşadığımız 
ülke olarak biliyoruz ne kadar 
büyük bir gelişme gösterdiğimizi; 
ama şöyle bir tartarsanız göreceli 
olarak 1800’lü yılların sonunda-
ki Balkanlar’ın önemini,bugünkü 
dünyada Balkanlar’ın önemiyle 
karşılaştırdığınızda arada çok bü-
yük bir fark olduğunu; artık maa-
lesef hâlâ toparlanmaya, içindeki 
sorunları çözmeye çalışan birta-
kım küçük devletler topluluğu ha-
linde kaldığını görebilirsiniz. Oysa 
140 milyon nüfuslu çok büyük bir 
coğrafya üzerinde, hem de stra-
tejik anlamda önemli bir coğrafya 
üzerinde oturan bir bölgeden söz 
ediyoruz.
Her şeyden önce bu bölgenin or-
tak bir özelliğinde demografik bir 
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zorlama var. Yani, dillerine bakıyorsunuz bu 
toplulukların, birbirleriyle akrabalar, birbir-
leriyle arkadaşlar, çok yakın ilişkileri var. 
Âdetlerinde, mutfaklarında; yani insan ya-
şamıyla ilgili her şeylerinde büyük bir doğal 
işbirliği var.
Bizim, işadamlarının günümüzdeki göre-
vi işte bu noktada başlıyor. Mutlaka Balkan 
coğrafyasındaki ekonomik işbirliğini bugün-
künden çok daha ileri götürmek zorundayız. 
Bugünkünden çok daha aktif hale getirmek 
zorundayız. Tercihlerimizi bu coğrafyadaki 
işbirliklerini geliştirmek temeli üzerine kur-
malıyız. Bunun bir parçası da Arnavutluk-
Türkiye ilişkileri… Arnavutluk bağımsızlığını 
kazandıktan sonra, pardon onu düzeltmem 
gerekiyor. “Bağımsızlık” derken rejim deği-
şikliğinden sonra, 1989’dan itibaren, Balkan 
ülkeleri arasında en hızlı kalkınma gösterge-
lerine sahip ülke. Yazık ki, 1997’deki iç çatış-
maları ve ara yerde Kosova’yla ilgili çektiği 
sıkıntılar bu kalkınmayı sekteye uğrattı; ama 
büyük kriz dönemlerinde 2008’de, 2009’da 
Avrupa’daki global krizin resesyon etkileri 

Arnavutluk’ta görülmedi. 2011 yılına kadar 
da % 4, % 5 bazen % 7 gibi çok ciddi kalkın-
ma oranlarını yakalamış bir ülke… Biz orada 
20 yılı geçtik bu sene GİNTAŞ grubu olarak. 
Türkiye’nin de çok önemli, çok ciddi işbirlik-
leri, çok ciddi yatırımları var. Bugün Arna-
vutluk ekonomisinde aslında tamamen bir 
Arnavut firması niteliğiyle çalışan, metalurji 
endüstrisinde lider bir Türk firmasıdır. Tele-
komünikasyonda yine başka bir Türk firması 
var. Bankacılıkta ikinci büyük banka yine bir 
Türk firmasıdır. İnşaat sektörünün bütün te-
melleri Türk firmaları tarafından atılmıştır.
Bu arada madencilikte de gerçekten Türk fir-
malarının elde ettiği başarılar çok kayda de-
ğer rakamlara ulaşmıştır. Arnavutluk’taki fır-
satlar buraya kadar saydığım ya da bugüne 
kadar yapılanlarla sınırlı değil. Arnavutluk’un 
başta tarım olmak üzere doğal kaynaklarının 
değerlendirilmesi, ekonomik hayatın ve tica-
retin modern yaşam koşullarına uygun hale 
getirilmesi gibi çok daha ciddi beklentileri 
ve gereksinimleri var. Bizim firmalarımızın 
bu anlamda çok ciddi işbirliği imkânları var. 

Arnavutluk’un buna karşın zorlukları da var. 
Yani, maalesef yolsuzluk, bürokratik zorluk-
lar ve teknik konulardaki prosedür karışıklığı 
en önemli engeller olarak görülmektedir. Bir 
de sosyal bir tarafı var. Bütün bu yakınlıkla-
ra, bütün bu çabalara ve ben içinizden birisi 
olarak, samimiyetle söylüyorum, elimizde-
ki şansı kullanamayan bir ticaret adamları 
grubuyuz biz. Arnavutluk’taki Türklerle yakın 
olan, Türklerle birçok şeyi paylaşan Arnavut-
ların sayısı inanılmaz çok. Sadece bu nokta-
da bile Arnavutluk’un nüfusunun % 20’si ya-
şıyor desem yalan olmaz. Ben fahri konsolos 
olarak bunu biliyorum; ama Arnavutluk’un 
hâlâ en büyük ticaret partneri biz değiliz, 
Türkiye değil. Bunu mutlaka yıkmamız ge-
rekiyor, mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. 
Gerek biz onlara mal satarken, gerek onların 
satabileceği malları alırken çok aktif rol al-
mak zorundayız.
Ben zaman sınırlamasına uymak istiyorum. 
Bundan sonraki ayrıntılı açıklamaları Muhar-
rem Bey yapacak. Saygıyla selamlarım tek-
rar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
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Sayın Fahri Konsolosumuz çok da 
fazla bir şey bırakmadı; ama ben 
de tamamlayıcı mahiyette birta-
kım şeyler söylemeye çalışacağım 
sizlere…
Arnavutluk, 3.5 milyon nüfu-
sa sahip. Ancak bu komşu ül-
keler içerisindeki en kalabalık 
nüfustur. Komşular gördüğünüz 
üzere Makedonya, Yunanistan, 
Karadağ, Kosova’dır. Her dört ül-
kede de Arnavut nüfus yaşamakta. 
Makedonya’da % 30, Kosova’nın 
tamamına yakını Arnavut’tur. 
Karadağ’ın da bir kısmı Arnavut’tur. 
Bu Arnavutlar arasında önem-
li ticari ilişkiler vardır. Hatta 
Makedonya’nın Yunanistan’la 
problemlerinden dolayı ulaşımı 
deniz yoluyla Arnavutluk üzerin-
den yapılmaktadır. Kosova’nın yine 
ona keza. Karadağ’ın da kısmen 
önemli ölçüde Arnavutluk üzerin-
den deniz ulaşımı sağlanmakta. 
Kişi başı geliri 3500 dolar miktarın-
dadır. Dolayısıyla Arnavutluk’la iş 

yaptığımız zaman aslında kısmen 
komşu ülkelere de kolayca ulaşım 
imkânına sahibiz diyebiliriz. Genel 
olarak ithalat ağırlıklı bir ülkedir. 
İhracatının yaklaşık iki katı kadar 
da ithalatı vardır. Komşu ülkelerde 
önemli nüfus çalışmakta, yaklaşık 
nüfusun üçte biri komşu ülkelerde 
ve diğer uzak ülkelerde çalışmak-
ta ve döviz transferi sağlamakta-
dır. Bu da canlı bir pazar haline 
getirmektedir. Biraz da krizin ol-
mamasından dolayıdır. Burada 
gördüğümüz üzere, Arnavutluk’un 
genel olarak ithalat-ihracat ra-
kamları var. Bunları geçtim. 
Ülke olarak, az önce fahri konso-
losumuz da söyledi, beşinci sıra-
dayız; ama üçle beş arasında çok 
önemli bir rakam yok. Komşu ol-
mamamıza rağmen aslında kuralı 
biz bozuyoruz Almanya’yla bera-
ber. Komşularından daha öndeyiz. 
Yatırım olarak yine üçüncü sırayı 
zorlayan bir rakamdayız. İtalya ta-
bii ki önemli bir ülke. Hem sanayi, 

Muharrem Can
Tiran Ticaret Müşaviri
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hem doğrudan orada çalışanlardan dolayı 
önemli bir ülke ticarette. Yine Yunanistan 
önemli bir ülke, yatırımları olan bir ülke. Al-
manya yine, Amerika’nın ilgi duyduğu, Çin’in 
son zamanlarda ihracatını önemli ölçüde ar-
tırdığı, diplomatik ilişkilerini yoğunlaştırdığı, 
özellikle madencilik sektöründe yoğun bir 
şekilde yatırım yapan bir ülke durumunda…
Türkiye ile ilgili neler olabilir biraz bakalım. 
Ticarette zaten az önce söyledim, üçüncü, 
dördüncü sıralarda gidip geliyoruz. Fena 
bir yerimiz yok; ama bu sene Çin, İtalya ve 
Yunanistan’ın düşmesine rağmen bizim kıs-
mi bir artışımız var, onu da olumlu bir durum 
olarak söyleyebilirim.
Türkiye’den en çok ithal edilen ürünlere 
gelirsek, işte örneğin burada gıda ürünleri 
Bursa için önemli bir potansiyel diyebiliriz. 
Ülkemizin yatırımlarını fahri konsolosumuz 
kısmen söylediler. Yaklaşık 750 milyon dolar-
lık doğrudan yatırım, 750 milyon dolarlık da 
müteahhitlik hizmetleri var. Bunlar tabii belli 
rakamlar değil, aslında bunlar daha da fazla, 
bunları resmi rakamlar olarak söyleyebiliriz. 
BKT ikinci büyük bankamız. Bu yatırımcı için 
çok önemli bir potansiyel, çok önemli bir 
lojistik destek. Hiç çok fazla zorluk çekme-
den orada bankacılık işlemini yapabileceğiz. 
Sabit telekom hattı ve bir de GSM operatörü 
Türk grubunda. Önemli eğitim kurumlarımız 

var. Kürüm Holding’in madencilik başta ol-
mak üzere çok önemli yatırımları var. Yine 
tek kablo üreticimiz Türk firması, Arnavut-
luk’taki tek kablo üreticisi. Konut inşaatında 
GİNTAŞ, Tiran’da kendi adıyla bir mahalle 
olarak yerini almış durumda… Yine, maden-
cilik alanında firmalarımız var. AYEL ENERJİ 
300 milyon avroluk doğrudan yatırım yapmış 
devlet modeliyle…
Avantajlara gelince;
Komşu ülkelerden daha avantajlı. Asgari üc-
ret özellikle 200 dolar civarı. İşveren maliyeti, 
bir işçinin maliyeti oldukça düşük. Kurumlar 
vergisi oranı düşük. Yatırım tutarına ve çe-
şitlerine bağlı olarak birtakım avantajlar var. 
Yatırım imkânlarını böyle başlık olarak sıra-
ladık. Henüz potansiyel olmasına rağmen, 
et ithal eden bir ülke… Bölge ülkelerine de 
aslında orada yapılan üretim ihraç edilebilir, 
az önce belirtmiştim. Kısmen Ege iklimi var. 
Yani, bizim Bursa değil de, belki Çanakkale, 
Manisa civarının iklimi. Dolayısıyla üretime 
uygun bir alan. Mobilya ve tekstilde yoğun 
olarak Yunanistan ve İtalya’nın fason üreti-
minden dolayı yetişmiş bir işgücü var, işgü-
cünün ucuzluğu bakımından Avrupa ülkele-
rinin ortasında yer alması bakımıyla pazara 
da yakın. Dolayısıyla potansiyel olarak düşü-
nülebilir.
Mobilya demişken Bursa tabii ki önemli bir 

mobilya üretim merkezi. Benim hatırladığım 
bir tane mobilya fuarı var. Buraya geçen sene 
her ne kadar uğraşsam da firma getirteme-
dim; ama önümüzdeki fuarda biraz daha be-
raber çalışırsak buraya da firma alım heyeti 
getirtebiliriz. Onu da belirteyim.
Krom, demir, bakır alanında Türk firmala-
rının üretimleri, yatırımları var. Altın, petrol 
alanında bizim ülkemiz dışındaki ülkelerin 
yatırımları var. Önemli bir potansiyel. Tu-
rizm, bize her ne kadar önemli turist gelse 
de, Antalya bölgesine gelmekte. Bal ticareti 
için gelmekte. Sağlık turizmi için çok önemli. 
Bursa da bu kapsamda değerlendirilebilecek 
bir ilimizdir.
Arnavutluk’un turizm alanları da bunlar. Gör-
düğümüz, tabii çalışmıyor, gördüğümüz şehir 
UNESCO’nun koruması altında bir Osmanlı 
şehri Gjirokaster… Yine, Osmanlı’dan kalan 
korunmuş bir şehir Berat. Diğerleri de yine 
muhtelif şehirlerden görüntüler. Hiç olmaz-
sa kısa vadede turizm destinasyonu olarak 
düşünülebilecek şehirler diye düşünüyorum. 
Yine bunlar doğal deniz ve göl. Ohrid Gölü 
şu gördüğümüz. Bunları hızlıca geçiyorum. 
Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa ala-
bilirim. Sunumdan sonra da alabilirim. Her 
zaman bir şekilde ticaret müşaviri olarak da 
sizlere yardımcı olacağımızı belirtmek istiyo-
rum. 
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Thank you, Mr. Kata. Çok teşek-
kürler. Böylece en önemli ürün-
lerinden birinin turizm olduğunu 
gördük. Gerçekten de Mostar Köp-
rüsü başta olmak üzere bu güzel 
resimleri görünce oraya, o ülkeye 
gitmek istiyoruz; ama Sayın Sa-
raybosna Ticaret Müşavirimiz Si-
nan Yanaz herhalde bizden daha 
iyi tanıyor. Bakalım kendileri neler 
söyleyecekler Bosna Hersek’le 
ticari ilişkiler hakkında. Tüm ka-
tılımcıları saygıyla selamlıyorum. 
Ben power point sunum yapmaya-
cağım; ama birinci sayfayı, harita-
yı açabilir miyiz? Zamandan dolayı 
power point sunumuna girmeye-
ceğim. Birkaç şey söyleyeceğim. 
Sayın Başkonsolosu dinleyeme-
dim; ama anladığım kadarıyla ya-
tırımlardan söz etti.
Bosna Hersek yaklaşık 4 milyon 

nüfuslu 52 bin kilometrekare yü-
zölçümlü bir ülke... İki entiteden 
oluşuyor, bir tane de özerk bölgesi 
var. Bizim Saraybosna, yani elçili-
ğimizin bulunduğu bölge federas-
yon bölgesinde bulunmakta. Ülke-
nin nüfusu üç etnik gruptan Sırp, 
Hırvat, Boşnaklardan oluşmakta… 
Siyaset ve bürokrasi de bu etnik 
gruplara göre şekillenmekte. Do-
layısıyla bunu özellikle belirtmek 
gerekiyor.
Şimdi, savaş öncesi dönemde 
Bosna Hersek gelişmiş bir sanayi 
altyapısına sahipti ve ülkenin gelir 
ve istihdamının yarısını 10 kadar 
firma sağlıyordu. Savaş sonrası bu 
firmaların bir kısmı hasara uğradı, 
bir kısmı faaliyetine devam etti ve 
bir kısmı da özelleştirildi; ama hâlâ 
bir kısmı devletin elinde. Yani, as-
lında Bosna Hersek savaş öncesi Sinan Yanaz

Saraybosna Ticaret Müşaviri

Hyrovet Kata
Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu
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ağır sanayiye sahip bir ülkeydi. Savaş önce-
si katma değeri yüksek sektörlerde üretim 
yoğunlaşırken savaş sonrası katma değeri 
düşük sektörlere doğru bir kayma olduğunu 
görüyoruz Bosna Hersek sanayisinde…
Bosna Hersek günümüzde geçiş ekonomisi-
ne sahip bir ülke... Orta gelire sahip... Düşük 
orta gelirde diyebiliriz. 5 bin dolar civarında 
kişi başı geliri var. Dış ticaretine de baktığı-
mızda 2011 yılında 5.8 milyar dolar ihracatı-
nın, 11 milyon dolar da ithalatının olduğunu 
görüyoruz. Önemli ticaret ülkeleriyle çevrili... 
Yani Sırbistan, Hırvatistan, İtalya ve Türki-
ye… Türkiye yani bugün hem ithalatında, 
hem ihracatında ilk 10’da bulunmakta… Ör-
neğin; 2011 yılında 269 milyon dolar ihraca-
tımız vardı, 90 milyon dolar da ithalat yaptık 
bizim rakamlarımıza göre. Bu yıl da yaklaşık 
bu kadar bir ihracatımız olacağını tahmin 
ediyorum ve Bosna Hersek’in bize olan ih-
racatı artıyor. Bu da dost bir ülke olarak bizi 
sevindiriyor açıkçası, Bosna Hersek’in bize 

ihracatının artması. Bosna Hersek’te 100 ka-
dar firmamız olduğunu tahmin ediyoruz. Ke-
sin bir rakam yok. Önemli yatırımlar olarak 
bankacılık alanında Ziraat Bankası 97 yılında 
savaş sonrası gelen ilk yabancı sermaye-
li banka. Bugün 14 tane alt şube, yedi tane 
ana şubesiyle federasyon bölgesinde faaliyet 
gösteriyor. ŞİŞECAM ve NATRON-HAYAT… 
Hayat Holding’in iştiraki iki büyük fabrika iş-
letiyorlar. Her biri de 800-900 işçi çalıştırıyor. 
Bosna Hersek sanayisinde çok önemli fabri-
kalar bunlar. Saraybosna’da iki özel üniver-
sitesi var. 3000-4000 civarında öğrenci var. 
Saraybosna ekonomisine ciddi katkı sağlıyor 
diyebiliriz. Bunlar tabii en büyük olarak sa-
yabileceğimiz yatırımlar. Diğer firma bazında 
da iş yapan, mağazacılık bazında da iş yapan 
firmalarımız da var.  
Yatırımlar alanında Bosna Hersek’te devletin 
verdiği önemli bir teşvik yok. Dolayısıyla bu 
açıdan cazip olduğunu söyleyemiyoruz, teş-
vikler açısından cazip bir ülke değil. Yatırım 

yapılabilecek veya iş yapılabilecek alanlar 
nedir dersek, öne çıkan enerjidir. Çünkü Bos-
na Hersek’te su kaynakları oldukça fazla. 
Burada hidro ve termal enerji üretimi vardır. 
Doğalgaz sadece Saraybosna ve civarında 
var. Diğer şehirlere de yapılacak. Bundan 
dolayı var olan boru hattının uzatılması, bir-
leştirilmesi, yeni hattın açılması gibi işler 
gelecek. Ulaşım ve altyapı zayıf... Özellik-
le yol yapımlarına ağırlık veriyorlar. Avrupa 
Kalkınma Bankası destekli yol yapımları var. 
Burada sevindirici bir husus, bir firmamızın, 
Cengiz İnşaat’ın 370 milyon liralık yol yapım 
ihalesini almasıdır. Toplam olarak üç katı da 
tarım, gıda ve içecek alanında yatırım yapı-
labilir. Çünkü Bosna Hersek bir dolarlık mal 
satıyorsa gıda ve içecekte, üç dolarlık mal 
almaktadır. 
Ben fazla gitmek istemiyorum. Aslında soru 
sorulmasını tercih ederim, interaktif olması 
açısından. Teşekkür ederim. 
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Bursa, Bulgaristan’daki soydaş-
larımızın Bulgaristan sınırları dı-
şında en yoğun biçimde yaşadığı 
kentimiz. Dolayısıyla ben çok faz-
la, daha doğrusu hiç rakamlara 
girmeden, çok kısa bir konuşma 
yapacağım. Zaten Bulgaristan’ı siz 
benden çok çok daha iyi biliyorsu-
nuz oradan buraya göç etmiş soy-
daşlarımız olarak. 
Yalnız şunları vurgulamak istiyo-
rum. Devletimiz Bulgaristan’a çok 
büyük önem veriyor. Bunun bir 
göstergesi olarak da, bundan 3-3,5 
yıl öncesine kadar büyükelçilik 
kançılarya yapısı içinde çok küçük 
bir odada hizmet vermeye çalışan 
ticaret müşavirliğimizi, bir ticaret 
merkezi oluşturarak çok büyük bir 
ofise taşıdı. Bir iş merkezinde artık 
bütün bir katta hizmet veren tica-
ret müşavirliğinin ötesinde Türk Ti-
caret Merkezi olarak hizmet veri-
yoruz. Toplantı salonuyla, çalışma 

odalarıyla, bilgi bankasıyla, dökü-
manlarıyla ve bütün Türk yatırım-
cılarımızı da devletimizin sizlere 
daha iyi hizmet etmek için her ay 
büyük kiralar ödediği ticaret mer-
kezimize bekliyoruz. Bulgaristan’a 
gelin, yatırım yapın, Türk yatırım-
cılarının oradaki sayısını artıra-
lım. Gelin toplantı salonumuzu 
kullanın, gelin bilgisayarlarımızı 
kullanın, gelin internetimizi kul-
lanın, faksımızı kullanın; her şey 
emrinize amade. Fakat ne yazık 
ki işadamlarımız bir sorun yaşa-
madıkça Bulgaristan’a geldikle-
rinde bize hiç haber vermiyorlar. 
Biz hep üçüncü kişilerden ya da 
Bulgar devlet kurumlarından bazı 
Türk yatırımcılarının Bulgaristan’a 
gelip yatırım yapma aşamasında 
olduklarını ya da fizibilite araştır-
ması yapmakta olduklarını duyu-
yoruz; ama bir sorun yaşarlarsa da 
hemen bizim kapımızı çalıyorlar 

Mustafa Ertan Demiray
Sofya Ticaret Müşaviri
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“aman bize yardım edin” diye. Bizim sizden 
ricamız, lütfen Bulgaristan’a geldiğinizde ko-
nuğumuz olun, kahvemizi için. Hangi konuda 
ne tür yatırım yapacağınızın bize bilgilerini 
iletin. Yarın bir gün bir sorun olduğunda size 
daha iyi yardımcı olabilmemiz için ve sizin 
doğru kişilerle tanışabilmenizi sağlamamız 
için de bunlar önemli ayrıntılar. Hani biz isti-
yoruz ki, doğrudan bize gelsinler ve ilk bizim 
haberimiz olsun. Böyle bir durum olmuyor. 
Oysaki dediğim gibi, büyük bir ticaret mer-
kezi orada size hizmet vermek için hazır 
bekliyor. 12 kişilik toplantı salonuyla birlikte. 
Ofisiniz yoksa toplantılarınızı da orada rahat-
lıkla yapabilirsiniz. Yeter ki, size orada müm-
kün olabildiğince iyi hizmet verebilelim.
Bir diğer gösterge, bir ticaret müşaviri kad-
rosu vardı Sofya’da. Bu ikiye çıktı. Ben 12 
Nisan 2011’den bu yana orada görev yapı-
yorum; ama ben göreve başlamadan önce 
de orada diğer bir ticaret müşaviri zaten gö-
rev yapıyordu. Şu anda da görevine devam 
ediyor. Çok yakın zamanda Filibe’ye ticaret 

ataşesi atadı devletimiz. Bütün bunlar size 
verilen hizmetin kalitesini daha da artıra-
bilmek için. Bir yandan da, Türk işadamla-
rına hak veriyorum. Bulgaristan çok sıkı bir 
vize politikası uyguluyor Türk iş adamları-
na. Çok sık duyumlar alıyorum haklı olarak. 
“İşte, bilmem ne yatırımı için, küçük yedek 
parça yatırımı için fabrika kurma amaçlı 
Bulgaristan’a gelecektim; öyle bir belgeler 
istediler ki benden, vazgeçtim gelmiyorum” 
deyip cayıyorlar. Hak veriyorum onlara. Ger-
çekten de çok zor istemlerde bulunuyorlar; 
ama diğer taraftan Bulgaristan’ı da anlıyoruz 
devlet olarak. Çünkü Bulgaristan Schengen’e 
girmek için çabalıyor ve son derece de ka-
rarlı Schengen’e girmekte… Bunun için hani 
1877-78 Osmanlı Rus Savaşında biz Türk-
lerden Bulgaristan’ı kurtaran Rusya olduğu 
halde ve Rusya onların çok büyük hamileri 
olduğu halde ve Rusları çok sevdikleri halde 
Rusya’ya dahi vize uyguluyorlar. O kadar ka-
rarlılar Schengen’e girmek konusunda; ama 
ne yazık ki hâlâ giremediler. Dolayısıyla bu 

anlamda Bulgaristan’ı da anlayabiliyoruz. 
Empatiyle yaklaşıyoruz. Son zamanlarda ko-
laylıklar oldu. Bulgaristan Schengen vizesi 
olan Türk işadamlarına ya da herkesi kapsar 
biçimde konuşalım, Türk yurttaşlarına üçün-
cü bir ülkeye devam etme koşulu aramaksı-
zın ülkeye giriş izni vermeye başladı. Eski-
den ancak üçüncü bir ülkeye devam etmesi 
koşuluyla Schengen vizesi olanlara ülkeye 
giriş izni veriyorlardı ama artık böyle bir zo-
runluluk yok.
Dolayısıyla, benim söyleyeceklerim bu kadar. 
Daha ayrıntılı bilgileri en son Bulgaristan ülke 
raporumuzu güncelledik ve internet sitemize 
koyduk. En güncel ve en pratik bilgileri, püf 
noktası olabilecek bilgileri oradan alabilirsi-
niz. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşek-
kür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
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Özellikle RUMELİSİAD’a bizleri çok güzel 
bir ortamda ağırladıkları için, bizlere bu 
ortamı sağlayan herkese ayrı ayrı şük-
ranlarımı bildiriyorum. Sizleri özellikle 
Hırvatistan’a beklediğimi belirtmek isti-
yorum.
29 Kasım, Yugoslavya’nın kuruluş yıldö-
nümünü kutladıkları son gündü. Takside 
gelirken taksici bana “Bugün Yugoslav-
ya kurulmuştu” dedi. “Yugoslavya’nın 
ne anlama geldiğini biliyor musunuz?” 
dedi. “Biliyorum” dedim; ama Slavya, 
Slav ülkesi demek. Yugo da bir rüzgar, 
meltem rüzgarı gibi bir rüzgar. Yani Slav 
rüzgarını oluşturan bir ülke. Yedi tane 
ülke. Bu ülkeler 90’lı yıllarda ayrılmaya 
başlamış. İlk Slovenya kurulmuş, ikincisi 
de Hırvatistan… Hırvatistan 91 yılında 
bağımsızlığını ilan etmiş. 22 yıllık bir 
ülke… % 90’ı Hırvat... Yaklaşık % 88’i 
Katolik. Türkiye’nin 13,5-14’te biri kadar 
büyüklükte… 4,5 milyona yaklaşan bir 
nüfusu var. Hırvatistan’ın Adriyatik sa-
hiline 1900 kilometreye yakın sınırı var. 
Adalarla beraber 6200 kilometreyi bulu-
yor. 1185 tane adası var. Tabii, bu hem 
imkan hem de handikap… Sıkıntı yara-
tıyor Hırvatistan’a. Hırvatistan, kendisini 
bir Balkan ülkesi olarak değil de Avru-
pa Birliği üyeliği yolunda adım atan bir 
Doğu Avrupa ülkesi olarak görüyor. Aynı 
zamanda NATO üyesidir. Hırvatistan’ın 
hali hazır durum 45 milyar avroluk bir 
gayri safi milli hâsılası, 46 milyar avro-

yu aşan dış borcu, % -1,2 büyüme oranı, 
16,3 milyar avroluk ithalatı, 2011 yılı iti-
bariyle de 9,6 milyar avroluk ihracatı bu-
lunmaktadır. Hırvatistan’ın 6,6-7 milyar 
avroya yaklaşan bir turizm geliri vardır. 
Turizm de Hırvatistan için ciddi anlam-
da önemli bir sektördür. İşsizlik oranı 
% 18 civarındadır. Enflasyon % 2,5’tur. 
3’lere doğru tırmanma eğiliminde. Av-
rupa Birliği’ne Hırvatistan’ın 1 Temmuz 
2013 itibari ile üye olması bekleniyor. 
Türkiye’yle Avrupa Birliği arasında bir 
serbest ticaret antlaşması mevcut, 2002 
yılından bu yana... Söz konusu antlaş-
ma, tabiatıyla Hırvatistan 1 Temmuz’dan 
sonra Avrupa Birliği üyesi olunca fes-
hedilecek ve Türkiye’yle Avrupa Birliği 
arasındaki gümrük birliği antlaşması 
hükümleri Hırvatistan’la Türkiye arasın-
da geçerli olacak. Bu daha büyük bir 
ekonomik entegrasyon gümrük birliği... 
Daha fazla imkanlar doğabilecek diye 
bakabiliriz. Hırvatistan’da hali hazır ku-
rumlar vergisi oranı % 20... Katma de-
ğer 1 Mart itibariyle % 23’tü, 1 Mart’tan 
sonra % 25’e çıktı. İşçilerin asgari üc-
reti 375 avro civarında. Bu, çalışan için 
buna ilaveten toplam ödemede % 38’lik 
bir sosyal kesintiler tutarını buluyor. Az 
da değil. Ülkede çok az miktarda petrol, 
doğalgaz ve kömür var. Düşük kaliteli 
demir cevheri var. Boksit, alçı taşı, silis, 
kil, tuz mevcut. Orman ve su kaynakla-
rı açısından çok zengin bir ülke... Buna 

Ali Fikri Bakır
Zagreb Ticaret Müşaviri

kO
NU

KL
AR



www.balkanekonomizirvesi.com / 43

özellikle değinmek istiyorum. Kişi başına dü-
şen orman zenginliği bakımından dünyada 
beşinci, su açısından da üçüncü ülke... Hem 
tatlı, hem de doğal su kaynakları çok zengin. 
Fakat devlet bunların imtiyaz yöntemiyle iş-
letilmesine izin veriyor ve şu an itibariyle bir 
tek Studera su kaynağından Coca-Cola’ya o 
da Bistra adıyla bir imtiyaz sağlanmış duru-
munda. Her şey aslında hâlâ bakir pazarlıklara 
konu; fakat Hırvatistan’da imtiyaz sözleşme-
leri 20 yıla kadar yapılıyor. Genelde 10-20 yıl 
arası. 30 yılın üzerindekiler parlamentonun 
onayına sunuluyor ve bunları almak da biraz 
zor. Ülkede hali hazır itibariyle satılık çok tesis 
var. Son olarak, ben geçen hafta rapor ettim. 
Gradel, tren-demiryolu şirketi, hem demiryolu 
hem de tramvay yapan bir şirket ve iflas etti. 
Bunun yaklaşık 90-100 milyon dolara satıla-
cağı söyleniyor. Bununla ilgilenen Çinli firma-
lar ve birkaç Amerikalı firma var. Bu şirketin 
165 km’ye yakın hız yapan bir tren üretimi var 
ve stratejik olarak görülüyor. Belki ilgilenmek 
isteyenler olursa benimle ayrıca temasa ge-
çebilirler. Daha detaylı bilgi verebilirim.
Ülkemiz açısından ikili ticari ilişkilere baktı-
ğımızda Hırvatistan’a ihracatımız 173.5 mil-
yon. Bu toplamda % 1.8 payla biz 15. sıra-
dayız. İthalatta da 244 milyon avroyla % 1.5 
pay alıyoruz ve 19. sıradayız. Hırvatistan’ın 
Türkiye’yle her alanda ticari, ekonomik, tek-
nik işbirliği mevcut… Hangi alanda düşü-
nüyorsanız... Çifte vergilendirmeden sosyal 
güvenlik alanına, karayolu antlaşmasından 
serbest ticaret antlaşmasına kadar her türlü 

ticari antlaşmamız mevcuttur. Hırvatistan’ın 
Ankara’da büyükelçiliği dışında İstanbul’da, 
İzmir’de ve en son Antalya’da üç tane fahri 
konsolosluğu mevcuttur. Ayrıca, İstanbul’da 
da İNGRA İNŞAAT şirketinin ve sofra tuzları 
üreten PODRAVKA gıda şirketinin bir temsil-
ciliği mevcuttur. Bunlar dışında Hırvatistan 
hâlâ bize vize uygulamamakta… O nedenle, 1 
Temmuz’dan sonra vize uygulaması başlaya-
cağı göz önünde bulundurulursa Hırvatistan’ı 
gelin görün, bu fırsatlardan yararlanın derim. 
Gelirken de üzerinizde 10.000 avronun üzerin-
de para getiriyorsanız mutlaka deklare edin. 
Ciddi sorunlarınız çıkabilir. Arabayla gelecek 
vatandaşlarımız arabalarını veya Hırvatistan’a 
ihraç edecekleri ürünlerin nakliyelerinde ek-
sik beyanda bulunmamaları çok büyük önem 
arz ediyor. Eksik belgelerle gelmemeleri; rö-
morklarının, taşıyıcılarının sigorta belgeleri-
nin, muayenelerinin geçersiz olmaması, CMR 
belgelerinin üzerinde oynanmaması büyük 
önem arz ediyor. Hırvatistan bu tür şeyleri 
önemsiyor. Ayrıca, tahmin ettiğimiz kadarıyla 
Avrupa Birliği’nden ayrı bir yetkilendirme al-
mış. Çünkü son sınır olacağı için, artık bu tür 
derin incelemeler Hırvatistan’da yapılacak. O 
zaman Hırvatistan stratejik bir giriş kapısı ni-
teliğine bürünecek. Bu açıdan da bazı altyapı 
çalışmalarında güçlendirme faaliyetleri göz-
lemliyoruz. Eski hükümet Kosor döneminde 
31 tane proje hazırlanmıştı. Bu yeni hükümet 
döneminde Kukuriku koalisyonu adı altında 
dörtlü bir koalisyon var. İş yapmak istiyorlar; 
fakat 2013 yılı içerisinde bu 31 projeyi, önce-

liklerine göre yeniden belirleyip bazı kesin-
tilere tabi tutarak 2013 yılı başında yeniden 
lanse edecekler. Şu an itibariyle çok kapsam-
lı altyapı projeleri ortada yok. Bunları takip 
ediyoruz. 2013 yılı içinde, Mart ayı itibariyle 
muhtemelen aydınlanma söz konusu olacak. 
O zaman sizlere bu bilgileri geçeceğiz. Bun-
lar dışında Hırvatistan’da Türk yatırımları çok 
çeşitli. Bir otoyol yapımına bir şirketimiz ka-
tılmıştı. Bir bankamız mevcut, Kent Bank. Dört 
adet mağazası bulunan Jeordie’s erkek giyim 
mağazamız var. Gümüş takı işleriyle uğraşan 
bir Orient Silver mağazası, gümüş zinciri var. 
Üç otelimiz var, üç de marina işletmeciliğimiz 
var. Bunlar tabii büyük şirketler. Marinaları Do-
ğuş Grubu, otelleri de Rixos ve Pucic Palace 
işletiyor. Sayın Fettah Tamince, Antalya Fahri 
Konsolosumuz. DEİK’te Türk-Hırvat iş konseyi 
için yeni seçimler yapılıyor. Bu önümüzdeki 
dönemde giderek ikili işbirliğinin geliştirilmesi 
yönünde olumlu gelişmeler olacak.
Benim sizlere tavsiyem, eğer Hırvatistan’a 
ziyarette bulunacaksanız temmuza kadar, 
elinizi çabuk tutun ve araştırıcı mahiyette bu 
ziyaretlerinizi sonuçlandırın. Eğer yaz döne-
mine kalacaksanız da mutlaka ticaret müşa-
virliğimizle organize ederek, bizden alacağınız 
ithalatçı verilerini değerlendirerek, hedef kit-
lenizi daraltarak onlara davetiye yollayıp ran-
devulaştıktan sonra gelin. Uzun dönem yaz 
tatili yapıyorlar. Sizin için boş bir seyahat olur. 
Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Eğer 
başka sorunuz varsa cevaplayabilirim. Teşek-
kür ediyorum.
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Yüksek heyetinizi Balkanlar ko-
nusunda bugün burada bir araya 
toplayan RUMELİSİAD camiasını 
şahsım ve Karadağ devletiyle bir-
likte Ankara’dan buraya gelen bü-
yükelçimiz Sayın Ramo Braliç’le 
birlikte, toplantıya böylesine an-
lamlı bir anda ev sahipliği yaptıkları 
için kutlayarak başlamak istiyo-
rum. Bulgaristan’ın, Yunanistan’ın, 
Makedonya’nın, Sırbistan’ın, 
Romanya’nın, Arnavutluk’un, 
Moldova’nın, Karadağ’ın, Kosova’nın 
ve Bosna Hersek’in bağımsızlıkları-
nın yüzüncü yıllarını idrak ettikleri 
bugünlerde, RUMELİSİAD’ın tertip-
lediği bu toplantıya Karadağ olarak 
büyük bir önem atfetmiş bulunmak-
tayız. RUMELİSİAD’ın bu toplantıla-
rını önemsiyoruz. Zira biz Karadağ-
lılar biliyoruz ki, Karadağ nüfusu 
kadar Karadağlı, Arnavutluk nüfusu 
kadar Arnavut, Bosna Hersek nü-
fusu kadar Bosnalı, Kosova nüfusu 
kadar Kosovalı ve onlar kadar ol-
masa bile Makedonya, Bulgaristan, 
Yunanistan doğumlular Türkiye top-
raklarında yaşamaktadır. Bugün bu-
rada tertiplenen bu toplantı, Balkan 
coğrafyasında var olan dostluğa, 
inanıyorum ki ayrı bir katkı sağlaya-

caktır. Türkiye-Karadağ ilişkilerinin 
ekonomik boyutuna temas etmek-
ten çok, genel anlamda Karadağ’ın 
dününe bugününe birkaç fırça dar-
besiyle temas ederek duygularımı, 
düşüncelerimi heyetinizle paylaşa-
cağım.
Benim deyimimle güler yüzlü ve 
boylu poslu insanların ülkesi olan 
Karadağ ile Türkiye’nin sahip ol-
dukları ekonomik boyutları, Türkiye 
Cumhuriyeti Ticaret Müşaviri Sayın 
Sultan İskender Hanımefendi ortaya 
koyacaklardır. Benim anlatacak-
larım daha çok sosyal ve siyasal 
yapılanmayla bir Karadağ tanıtımı 
olacaktır. Malumunuz olduğu üzere 
Karadağ 2006 yılında yapılan refe-
randum sonucunda Sırbistan ve Ka-
radağ devletinden ayrılarak bağım-
sızlığını kazanmıştır. Yüzünü batıya 
çeviren, parlamenter demokratik 
sistemini geliştiren, serbest piyasa 
ekonomisini kabul ederek Avrupa 
Atlantik kurumlarıyla bütünleşen 
Karadağ bağımsızlığını kazanma-
sının üzerinden henüz dört yıl geç-
mişken Avrupa Birliği’ne aday ülke 
statüsü almış ve NATO üyelik eylem 
planına dâhil olmuştur. Karadağ’ın 
bir diğer hedefi de komşularıyla iyi 
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geçinme ve mevcut sorunları barış ve diyalog 
içinde aşmaktır. Yurttaşlık esasına dayanan 
Karadağ’da çoğunluğu oluşturacak etnik bir 
grup yoktur. Etnik ve dini olarak farklı olan top-
luluklar uyum içinde bir arada yaşayabilmek-
te, devlet tüm etnik, kültürel ve dini kimliklere 
saygı göstermekte ve bu anlamda Karadağ 
bölge ülkeleri içinde örnek sayılabilecek bir 
ülke olarak toplumsal barışı sergilemektedir. 
İç barışı ve komşularıyla mevcut iyi ilişkile-
riyle Karadağ, Balkanlar’ın en istikrarlı ülke-
sidir. Yeni yapılan seçimler sonrasında, ülkeyi 
Demokratik Sosyalist Parti, Sosyal Demokrat 
Parti, Hırvat Yurttaş Girişimi, Boşnak Parti ve 
Liberal Parti’den oluşacak bir hükümet Avru-
palı Karadağ koalisyonu adı altında pazartesi 
günü ülkenin idaresini ele alacaktır.
Eski Yugoslavya’nın dağılması, Sırbistan ve 
Karadağ devlet birliği döneminde 1992 yılında 
Birleşmiş Milletler yaptırımlarının başlaması, 
Karadağ ekonomisinin 2. Dünya Savaşı’ndan 
bu yana yaşadığı o günlerde en derin krizi 
oluşturmuştu. Ekonomik krizi oluşturmuştu. 
90’ların ikinci yarısından itibaren önemli eko-
nomik reformlar gerçekleştiren Karadağ, ger-
çekleştirdiği bu reformlarla ekonomisine ivme 
kazandırmış ve son beş yılda da devlete ait 
varlıklarının % 80’inin yanı sıra finans sektörü-
nün de büyük bir kısmını özelleştirmiştir.
Ülkenin çeşitli bölgeleri gelişmişlik ve eko-
nomik aktiviteler açısından çeşitlilik göster-

mektedir. Dağlık Kuzey bölgesi ülkenin en az 
gelişmiş kısmı olup ekonomisi küçük ölçekli 
sanayi ve tarıma dayalıdır. Bu bölgenin eko-
nomisinde ayrıca dağ turizmi oldukça etkilidir. 
Başkent Podgorica’yı da kapsayan orta bölge-
nin ekonomisi ise daha geniş ölçekli sanayi 
ve hizmetlere dayanmakta olup imalat sana-
yinde maden sektörü ve özellikle alüminyum 
üretimi önemli yer tutmaktadır. Güney bölge-
sinde ise turizm ve hizmet sektörü gelişmiştir. 
Karadağ’ın imalat sanayisi, maden sektörüne 
ve özellikle de alüminyum üretimine dayan-
maktadır. Karadağ ekonomisinin en önemli 
itici gücü ise turizm sektörüdür. Turizmin 2015 
yılı itibariyle milli gelirin % 20’sini oluşturması 
beklenmektedir. Ülke 2011 yılında yaklaşık 2 
milyon turist ağırlamıştır. 
Karadağ dünya pazarlarıyla bağlantı kura-
bilmek amacıyla ulaştırmada özellikle de 
havaalanı ve otoyol projelerine büyük önem 
vermektedir. Bu arada enerji sektörünün itha-
lata bağımlılığını azaltmak için başta nehirler 
üzerine kurulacak barajlar ve hidroelektrik 
santralleri olmak üzere birçok önemli proje 
gündemdedir ve bu projeler Türk girişimcilerini 
beklemektedir. Karadağ’ın ihracatındaki başlı-
ca ürünler alüminyum ve alüminyum ürünleri, 
metal ve metal ürünleri, işlenmiş yiyecek-içe-
cek ile makine ve ekipmanlarıdır. Başlıca ithal 
kalemleri ise makine ve ekipmanları, mineral 
ürünleri, araçlar ile metal ve metal ürünleri-

dir. Karadağ’ın dış ticareti komşu ülkeleriyle 
yoğunlaşmış olup en fazla ihracat yaptığı beş 
ülke sırasıyla Sırbistan, Yunanistan, İtalya, Slo-
venya ve Bosna Hersek’tir. İthalatında ise Sır-
bistan, Hırvatistan, Slovenya, İtalya ve Bosna 
Hersek ilk beş ülke arasında yer almaktadır. 
Türkiye, Karadağ’ı bağımsızlık sonrasında ta-
nıyan ilk devletlerden biridir. Karadağ-Türkiye 
ticaret ilişkilerinde ise milat bana göre 2010 
yılıdır. Zira 2010 yılında yürürlüğe giren ser-
best ticaret antlaşması sırasında oluşan olum-
lu etki Türkiye-Karadağ ilişkilerinde adeta bir 
milat oluşturmuş bulunmaktadır. Yine 2010 
yılında Türk Hava Yolları’nın haftada üç defa 
Podgorica’ya uçak seferleri koyması ve iki ülke 
arasında vizenin olmaması da ticaret hacmi-
nin büyümesinde önemli bir faktör olmuştur. 
Bu arada özel Pegasus şirketi de Karadağ’a 
uçmaktadır. Bugün itibariyle Karadağ’da en 
önemli iş alanları enerji, bilişim, sağlık ve eği-
timdir. Burada hemen eklemeliyim ki ülkenin 
azımsanamayacak derecede yenilenebilir 
enerji kaynağı farklı alanlarda yatırımcı bekle-
mektedir. 
Sözlerimi toparlarken yüksek heyetinize be-
lirtmek isterim ki Karadağ bugün Türk girişim-
cisini beklemektedir. Podgorica’da Gintaş ve 
Niksiş’le Tosyalı gruplarının ortaya koydukları 
yüksek performansa ortak olacak veya olması 
gerekli Türk işadamlarını Karadağ’da görmek 
istiyoruz. Dikkatinize teşekkür ederim. 
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Tüm katılımcıları saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. Şimdi Akkan Bey’in 
söylediklerinden sonra açıkçası 
bana söyleyecek çok fazla bir şey 
kalmadı. Hazırladığım konuşma 
notunun hepsini çizdim. Sadece 
birkaç konuda bilgi vermek isterim.
Gerçekten Karadağ oldukça küçük 
bir ülke... Fakat iş potansiyeli Türk 
yatırımcılar açısından son derece 

fazla olan bir ülke. 2011 yılı verile-
rine göre gayrisafi milli hâsılası 3 
milyar 200 milyon avro olmasına 
rağmen 2 milyar avroluk yol ihalesi 
yapabilecek bir ülke… Şu an yatı-
rımcılarımız için iş yapılabilecek en 
önemli sektör bu çünkü Çin Exim-
bank kredisiyle bu işi yapacaklar. 
Diğer önemli bir konu, enerji ala-
nında yapılacak çok iş var. İnşaat 
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sektöründe yapılacak çok iş var. Her türlü mal 
satılabilir çünkü neredeyse her türlü madde-
yi yurtdışından ithal etmekte... 1 milyar 800 
milyon avroluk ithalatı, 454 milyon avroluk da 
ihracatı var. İhracatının büyük bir kısmını da 
zaten şu an alüminyum ve demir-çelik oluştu-
ruyordu. Demir-çelik sektörünü de Türk firması 
satın aldı. İnşallah, yakın bir gelecekte, iki haf-
ta gibi bir süre içerisinde size farklı bir müj-
de daha vereceğim. O müjdenin sonucunda 

Karadağ’ın sanayisinin % 80’i Türklerin eline 
geçmiş olacak.
Karadağ’da dikkat edilmesi gereken farklı bir 
konu, Balkanlar’da kurumlar ve gelir vergisi en 
düşük olan ülke, % 9... Katma değeri 0 ile 17 
arasında değişiyor. Bu da Türk yatırımcılar için 
son derece önemli bir konu. Sayın Karadağ 
Cumhurbaşkanı’nın söylediğine göre “Türk 
yatırımcısı gelsin, her türlü teşviki vermeye 
hazırız” derler. Bu da çok önemli bir konu... Ay-

rıca Sayın Necip Beye her türlü konuda ticaret 
müşaviri olarak çalıştığı için herkesin önünde 
çok teşekkür ediyorum ve Sayın Karadağ An-
kara Büyükelçisi Ramo Braliç’le gerçekten çok 
verimli bir çalışma ortamımız oluyor. Her türlü 
sorularınıza cevap vermeye hazırız. Teşekkür 
ediyorum, son konuşmacı olarak. Sağ olun.
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ARNAVUTLUK
Arnavutluk’un hâlâ en büyük ticari partneri Türkiye değil. Bunun mutlaka yıkılması, değiştiril-
mesi gerekiyor. Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olan Arnavutluk, Avrupa standartlarına 
göre genç bir nüfusa sahip… Ülke, ekonomik dönüşümde diğer Balkan ülkelerine model 
oluşturdu.

BOSNA HERSEK
Bosna Hersek’te iş yapılabilecek alanların başında enerji geliyor. Siyasi ve hukuki otoriteye 
sahip iki entiteden oluşan savaş yorgunu Bosna Hersek, otomotiv sektöründe tecrübeli, an-
cak yatırım bekliyor. Özellikle yol yapımlarına ağırlık veriyorlar. Tarım, gıda ve içecek alanında 
da yatırım yapılabilir.

BULGARİSTAN
Bulgaristan, Türk işadamlarına çok sıkı vize politikası uyguluyor. Bu, çok işadamını yatırım-
dan vazgeçiriyor. Sosyalist dönem ağır sanayi yapılanmasının izleri görülen Bulgaristan’daki 
ticaret müşavirliği yetkililerimiz, Türk işadamlarına yardım için hazır bekliyor.

HIRVATİSTAN
Türkiye, Hırvatistan’a ihracatta 15. sırada... Tavsiyeler, ticari ziyaretlerin temmuz ayına kadar 
yapılması yönünde. Çünkü Hırvatlar çok uzun tatil yapıyor. Hırvatistan’da en gelişmiş sektör 
gemi inşası… Ülke, sosyalist ekonomiden piyasa ekonomisine geçişin sıkıntısını tam olarak 
aşabilmiş değil…

KARADAĞ
Karadağ dünya pazarlarıyla bağlantı kurabilmek amacıyla ulaştırmada özellikle de havaalanı 
ve otoyol projelerine büyük önem veriyor. Enerji sektörü yatırımları için Türk girişimciler bek-
leniyor. Karadağ’ın ekonomik yapısı, turizm de dahil olmak üzere hizmet sektörü ağırlıklı…
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Herkesi can-ı gönülden selam-
lıyorum. Hakikaten böyle bir or-
ganizasyonun, böyle bir zirvenin 
olması hepimizi sevindirdi ve uma-
rım ileride de bu devam edecektir. 
RUMELİSİAD’ı bundan dolayı kutlu-
yorum. Çok saygıdeğer misafirler 
bugün burada dostlarımızın ara-
sında bulunmak bizim için büyük 
bir şereftir Kosova Devleti olarak… 
Bu fırsatı kullanarak size Kosova 
Cumhuriyeti’nin ekonomi vizyonu-
nu birkaç cümle ile anlatmama izin 
vermenizi rica ediyorum.
Kosova Hükümeti gelecek üç yıl içe-
risinde ekonominin beş ana alanın-
da derin gelişim öngörmektedir. Bu 
beş esas ekonomi alanı, Hükümet-
te istikrarlı ekonomik büyüme ve 
makro fiskal dengelerinin devamını, 
yatırımları ve özel sektöre desteği, 
kamu altyapısının gelişimini, tarı-
mın canlandırılması ve beşeri ser-
mayenin gelişimini sağlayacaktır. 
2011-2014 yılları arasında Kosova 
Hükümeti makro fiskal dengeyi ko-
ruyabilmek için genel bütçe açığı-
nın, gayrı safi yurtiçi hâsılanın % 2’si 
oranında tutmayı amaçlamaktadır. 
Gelecek üç yıl içinde Kosova Hükü-
meti yıllık sabit büyümeyi % 7 ila % 
8 oranında, işsizliği de % 8 ila % 10 
arasında indirmeyi amaçlamaktadır. 

Hükümet kamu harcamalarını, ve-
rimlileştirmeyi ve gelirlerin sürekli 
artışını sağlayacaktır. Yürütülen ver-
gi politikası bölgede yürütülen en iyi 
politikalardan biridir. Gelir vergisi ve 
kurumlar vergisi % 10’dur. Katma 
değer vergisi ise % 16 olup bölgede 
uygulanan en düşük vergi oranıdır.
2010 yılı hesaplamalarına göre aylık 
280 avro ile işgücü bölgede en etkin 
maliyetlidir. Kosova bütçesi, gayrı-
safi yurtiçi hâsıla ile oranlandığında 
% 27 olup, bölgenin en düşüğüdür. 
2007 yılından bu yana Kosova’da 
ortalama % 5 oranında büyüme 
sağlanmıştır. Kosova hükümeti, tarı-
mın yeniden canlandırılması husu-
suna özel dikkat verecektir. Bu konu 
hükümetin önceliklerinden biri olup 
amacımız yerli üretimin artması, 
tarım ürünlerinin yurtdışından itha-
lini azaltması ve işsizliğin düşürül-
mesidir. Stratejik olarak hükümet, 
tarım bütçesini gayrısafi yurtiçi 
hâsılanın % 3 oranında arttırmak, 
danışmanlık hizmetleri ve kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesi, çiftçile-
re uygun borç ve altyapı olanakları 
sağlamaktır. Beşeri sermaye gelişi-
mi de hükümetin önceliklerindendir. 
Beşeri sermaye kalitesinin arttı-
rılması ve iş piyasasında hizmetin 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu 
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da eğitim ve profesyonel danışma ile gerçek-
leştirilecektir.
Şimdi Kosova hükümetinin Kosova’da yabancı 
yatırımların doğrudan doğruya ilgili planlarını 
sizinle paylaşmama izin veriniz. Kosova birçok 
alanda yatırım imkanı sağlamaktadır. Stratejik 
olarak çok uygun bir coğrafyada bulunmak 
ile birlikte Euro bölgesinde en düşük mali-
yete, Avrupa’da da en genç nüfusa sahip, en 
düşük vergilerin uygulandığı ve düşük maaş 
verilen bir ülkedir. Bankacılık sistemi dengeli 
olup kamu şirketlerinin özelleştirilmesi devam 
etmektedir. Şu ana kadar 600 kamu şirke-
tinin yaklaşık 400’ü özelleştirilmiştir. Bugün 
Kosova’da yabancı ve karışık ortaklı 3500 şir-
ket olup bu şirketler yaklaşık 1.5 milyar avro 
yatırım yapmışlardır. Bu şirketlerin çoğu küçük 
kapsamlı olsa da Kosova’da yabancı serma-
yeli büyük şirketler de mevcuttur. Söz konusu 
yatırımlar değişik iş sektörlerine yapılmış olup 
bir kısmı da hükümetin özelleştirme programı 
kapsamında satmış olduğu kamu varlıklarıdır. 
Biz yatırımcıların potansiyel olarak yatırım ya-
pabilecekleri en güçlü sektörleri tespit etmiş 
bulunmaktayız. Kosova’nın belirli sektörlerde 
Türk yatırımcıları için önemli bir piyasa olabi-
leceğini düşünmekteyiz. Özellikle iş geliştirme 
outsourcing’i, gıda işleme, enerji ve madenci-
lik, odun işletmesi, metal ve metal işletmesi, 
tekstil, IT, turizm ve inşaat konularında yatırıp 
yapılabileceğini düşünmekteyiz. İş geliştirme 
outsourcing’i gelişen sanayi olarak yatırımla-
rın hiçbir zaman olmadığı kadar dikkati çek-

mesi gerekmektedir. Kosova callcenter servisi, 
software testleri, telekomünikasyon servisleri, 
web servisleri, diğer geri ve ön ofis prosedürü 
gibi değişik iş geliştirme outsourcing’lerinde 
büyüme göstermektedir. Kosova’nın iş geliş-
tirme outsourcing’i çalışanların yetenekleri ve 
kapasiteleri hakkındaki gelişim, uluslararası 
anlamda da kabul görülmektedir. 26.3 orta-
lama yaş oranı olarak Kosova Avrupa’nın en 
genç nüfusuna sahip ülkedir. İngilizce yaygın 
olarak konuşulmakta olup ilkokuldan itibaren 
öğretilen üç resmi dilden biridir. Bununla bir-
likte Almanca Kosova’nın Almanya ve İsviçre 
ile var olan uzun süreli diaspora bağı dolayısı 
ile yaygın şekilde konuşulan bir dildir. Ama-
cımız tüm yatırımcılara daha iyi bir ortam 
sağlayabilmek için gerekli reformları yap-
mak ve politikalarımızı değiştirmektir. 2014 
yılı itibariyle Dünya Bankası iş yapma reform 
raporunda reformcular listesinde ilk 10’a gir-
meyi amaçlamaktayız. Bu yıl içerisinde, baka-
nımın da geçen konuşmasında söylediği gibi, 
iş kaydı sistemini geliştirmeyi başardık. Artık 
herhangi bir iş kaydı bir gün içerisinde yapı-
labilmektedir. İthalat ve ihracatta süre olarak 
bekleme periyodunu ve bürokratik işlemleri 
% 50 oranında azaltmış bulunmaktayız. Yerel 
idarelerin izinlerinin tamamı kaldırılmıştır. Ku-
rulacak yeni şirketler için imtiyazlı sermaye ve 
tüm diğer kayıt ücretleri 0 dolara indirilmiştir. 
Birkaçını anmam gerekirse, Kosova’da ticarete 
somut olarak yapılan destek, hükümet sanayi 
bölgesindeki işleri tamamlamaktadır. Bunun-

la birlikte Kosova genelinde iş geliştirme ve 
KOBİ geliştirme için birkaç ticari inkübatör 
geliştirilmiştir. Bu inkübatörler Kosova’nın bir-
kaç şehrinde kurulmuştur. Söz konusu ticari 
inkübatörlerin, KOBİ’lerin girişimciliklerinin 
büyümesine katkı sağlayacağını düşünmek-
teyiz. Planımız, şirketlerin kuruluş ve gelişme 
aşamalarında riskleri ve masrafları azaltmak 
ve bu kritik dönemde eğitim ve destek hizmet-
lerine erişimi kolaylaştırmaktır. Söz konusu 
şirketler tam olarak geliştikten sonra ise söz 
konusu inkübatörden çıkarak vaat eden şirket-
ler arasına girmeleri beklenmektedir. 
Son olarak da Kosova siyasi olarak stabil bir 
ülkedir. Kosova’nın 2008 yılındaki bağımsız-
lık ilanı ekonomi ve yatırımcılar için denge 
faktörü oluşturmuştur. 22 Temmuz 2010 ta-
rihinde Uluslararası Adalet Divanı, Kosova’nın 
bağımsızlık ilanının uluslararası hukuka aykırı 
olmadığına ilişkin hüküm vermiştir. Dolayısıyla 
söz konusu bağımsızlık ilanı hukuka uygundur. 
Hukuk devleti sistemi sadece Kosova kamu 
kuruluşları tarafından yürütülmemektedir. 
Kosova’nın daveti üzerine Avrupa Birliği, Koso-
va hukuk devleti sistemini desteklemek üzere 
misyon üstlenmiştir. Bununla birlikte Koso-
va oldukça stabil, demokratik politik sisteme 
sahiptir. 1999 yılından bu yana Kosova’da bir-
kaç yerel ve parlamenter seçimi yapılmıştır. 
Söz konusu seçimler uluslararası toplumca, 
bölgede yapılan en iyi seçimler olarak kabul 
edilmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür edi-
yorum. Sağ olun.
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Değerli izleyiciler, ilgililer ve tabii ki 
muhtemelen işbirliğine niyetli olup 
da can kulağıyla dinleyenler,
Kosova Bursa’nın ikiz kardeşidir. Yü-
zölçümü benzer, nüfusu benzer. Az 
farkla benzemediği cirolarıdır. Onu 
da benzetmek için çalışıyoruz. Ko-
sova kadim dosttur. Bütün Balkanlar 
kadim dosttur ama Kosova’nın tabii 
ki 1389 itibariyle bir farklı anlamı 
vardır. Bunu hoş bir sada olarak al-
gılıyoruz bir başka maksatla söyle-
miyoruz. Son üç buçuk yılda 22 kez 
gittim. Ne için gittim? Doğduğum 
vatanı görmek için gittim. Çünkü 
ben beş yaşında geldim, 1955 yı-
lında. Oranın yetiştirdiği bir insandır, 
sobacı Vehbi Usta. Türkiye’ye çok 
büyük faydası dokunmuştur rah-
metlinin. Onun eserini yaşatmak, 
onun dediği doğru adam olabilmek 
için, hizmet adamı olmak gerekir. 
Türkiye’ye şu yaşıma kadar, sizler 
de şahitsinizdir ki çok doğru metot-
larla, doğru bir akılla Allah’ın izniyle 
doğru işler yaparak hizmet ettim, 
etmeye de devam ediyoruz.
Kosova’da neler var diye ilk gittim. 
Bir daha gittim, bir daha gittim. 

Beş seferden sonra anladım ki 
Kosova’da henüz farkındalık yok. 
Müthiş bir Cumhuriyet açlığı devam 
ediyor. Tatlı, hoş bir sarhoşluk var. 
Tamam. Çok güzel. Fakat iş lazım-
dır. İşsizlik var. “E ağabey gel buraya 
kur bir fabrika.” Neden? “E kur, sen 
burada doğdun. Borcun var.”
Yok! Benim sana başka türlü bor-
cum var. Anlaştık en nihayet. Ne-
dir o? Bizim Türkiye’de başarılmış 
çok iyi bir örneğimiz var. Bu proje 
Bursa’nın projesidir. 28 yaşında olan 
bir eğitim mabedi. Endüstri meslek 
lisesi mezunlarını 900 saatlik bir 
programla yeniden eğiterek, maki-
ne başında eğiterek, iş dünyasına 
kazandırma projemiz. Bunun ilk sı-
nıfını tarihinde ben kurmuştum. 
Değerli Bursalı dostlar, Bursalı ilgi-
liler, Bursa’daki herkes destek ver-
di. Şu anda çok şık bir yere geldi. 
Geçen yıl eğitim alan öğrenci sa-
yımız 3000’i buldu. Şimdi buradan 
şu vazife çıkıyor, ya böyle bir okulu 
Kosova’ya kurmak için kervanın ba-
şına geçeceksin yahut da… Yahut 
da ne olacak? Bunun araştırmasını 
yaptım. Sonuç olarak gördüm ki 
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böyle bir okulu bugün oraya kurarsak yazık 
ederiz. Dediğim o farkındalığı kavramadığı için 
o okul orada boş file gibi sallanır diye düşün-
düm. Sonra ilgili dinamiklerle paylaştık. Daha 
önceki Cumhurbaşkanı dâhil olmak üzere bü-
tün üst kurum temsilcileri yani bakanlar, mil-
letvekilleri, belediye başkanları, ekonomi oda-
sı, herkesle defalarca görüştük. Son kararımız 
şu oldu, en iyi yolu bulduk. Kosova’dan her dö-
nemsel okul açılışında 20’şer öğrenciyi alalım, 
Bursa’da eğitelim. Önce Kosovalının kendisi 
görsün, bu öğrenciler orada nasıl iş yapıyor, bu 
neden farklı bir okul. Bu bir devlet okulu değil. 
Devlet okulu mezunlarını yeniden eğiterek iş 
hayatına kazandıran bir akıl. Ve bunun ilk sı-
nıfını başardık. Bu da çok zor oldu tabii; ama 
taraftarımız var: UNDP, TİKA, Kosova’nın Eko-
nomi Odası, bizim Bursa Ticaret Sanayi Oda-
mız, okulumuzun patronu. Biz bu okulumuzu 
bir yere kadar getirdik. Öyle hızlı bir yere ge-
tirmişiz ki az kaldı elimizde patlayacaktı, böyle 
bir tehlike yaşadık iki sene evvel. Allah’tan ki 
patrona dedik ki al senin olsun, yaşat, bizleri 
de burada görevlendir. Bu barışı da sağladık. 
Bu barışın aklını alkışlıyorum ben, Bursalı bu. 
Bu insanlar endüstriyi, ticareti, tarımı her şeyi 
yutmuş, bilen insanlar. Ama burada da bir şeyi 
ispat ettiler. Neticede Balkanlar’da ne yapıla-
bilir, Balkanlar’dan ne alabiliriz, ne satabiliriz, 

Rumeli coğrafyasındaki dostlarımızı yeniden 
tanıyalım diye bu zirve yapıldı.
Ben, Kosova’nın Bursa Fahri Konsolosu ola-
rak, neyi Kosova için tarif ediyorsam bilinsin ki 
diğer ülkelere aynı şey lazım büyük ihtimalle. 
Kosova’da yetişmiş insan gücü olursa, iş bilen, 
yapabilen, eserini ortaya koyabilen ara insan 
gücü olursa fabrika yatırımı yapılır. Bu benim 
oraya doktriner bir bakışım. Bu olmazsa ol-
maz, olmaz kardeş. Gelir, bilmem ne zehirli 
atıkları olan, çevreye zarar veren… Affeder-
siniz, kimseye bir düşmanlığım yok ama halis 
sektörler, dünya standartlarında iş yapacak 
sektörler yetişmiş adam isterler. İşte benim 
şahsımda belirlenen, benden beklenen, benim 
çabalarımla kamuoyuna duyurmamı istenen 
görev şudur ki önce okulumuzda Bursa’nın di-
namikleri bu okulu kurarken insanlığa hizmet 
için kurdu ve o insanlığa hizmet için gelinen 
yolda Kosova’dan üç ayda bir 20 kişiyi almaya 
başladık. Bir nokta, oklumuz 11 Aralık 2012 iti-
bariyle Avrupa Birliği’ne giriyor. Akredite edildi. 
Törenimiz var Aachen’da. Hürriyet gazetesinin 
çok önemli ekonomi yazarları da bizimle be-
raber. Çok şık bir renkli bomba patlatacağız 
orada. Ama bir bomba daha patladı. Birleşmiş 
Milletler Kalkınmakta Olan Ülkeler Baş Danış-
manı, ismini söylemek yanlış olmaz herhal-
de, Olga Moreva, Skype’da görüştük. Dedi ki 

“Yaptıklarınıza hayran kaldım; ilginize, bütün 
Bursa’daki çalışmalarınıza hayran kaldım. Şu 
şu soruları soracağım” 50 dakika görüştük. 
Kafasındaki müphem kalan noktaları da ay-
dınlattık. Son cümle şu, “Şu anda bir görev 
üstleniyorum, okulunuzu Birleşmiş Milletler 
Kalkınmakta Olan Ülkeler Projesi’nde ödüle 
aday göstereceğim.” 
Bir kişi isterse çok şey yapar, çok kişi istemeyi 
bilmiyorsa çare yoktur. Bir sınıfla yola çıktık. 
Şimdi bizim bu kadar evladımız eğitim alıyor. 
38 dönüm araziyi oraya veren sanayiciye he-
lal olsun. İlk binayı yapan ve burada en büyük 
katkılardan birini Uludağ İhracatçılar Birliğimi-
zin koyduğu gerçek. Sanayi Odamızın, Beledi-
yemizin dönemsel olarak valilerimizin bizzat 
gelip katıldığı, bugün Sayın Bülent Arınç’ın 
temellerini attığı, diğer bakanlarımızın gelip 
gidip, bizi bolca öpüp ödüllendirdiği, parantez 
içinde devlet bu okulu her yere anlatabilirdi. 
Vakit olmadı.
Bu okuldan Kore’de 330 tane var. Yılda 6000 
kişi yetiştiriyor. Affedersiniz. 1.3 trilyon dolar 
gayrı safi milli hâsılası var. Hiçbir şey tesadüf 
değildir. 252 üniversitesi olmasına rağmen 
Kore, Kore, Kore. İşte Kore budur. Bir tanesini 
yaptık. Nasıl reklam yaptım ama. Bu reklamı 
taşıyın. Allah aşkına taşıyın. Saygılarımla.

“70 milyon Balkan Rumeli coğrafyasının toplamı, 75 milyon Türkiye toplamının olduğu 
bir havuza bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Bursa kentinde Rumeli seyahat markalı 
bir taş atılmıştır. Bu hayırlı bir taştır. Yavaş yavaş dalgalar yerine ulaşacaktır.“
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Bütün katılımcıları saygıyla selam-
lıyorum. Cüneyt Ustaibo Beyefendi-
nin söylediklerine ilaveten Kosova, 
Doğu Avrupa’da en genç ülke. Dört 
yaşında. Yüzölçümü 10.908 kilomet-
rekare. Toplam nüfusu 1.800.000… 
Gayrisafi yurtiçi hasılası 4,7 milyar 
avro. Kişi başına geliri 2650 avro… 
Yılda ortalama 4,5-5 civarında bü-
yüme kaydetmektedir. 2012 yılında 
IMF tahminlerine göre büyüme 3,8 
olacaktır. İşsizlik yaklaşık % 40 ci-
varındadır. Enflasyon ocak-ekim 
döneminde 2012 yılı için, % 2,2’dir. 
Doğrudan yabancı yatırımla Kosova 
yılda ortalama 350-400 milyon avro 
doğrudan yabancı yatırım çekmek-
tedir. Dış ticaret hacmi toplam 2,8 
milyar avrodur. Bunun yaklaşık 2,5 
milyon avrosu ithalat, 300 milyon 
avrosu ihracattır. Türkiye’den ithalatı 
yaklaşık 200 milyon avro, Türkiye’ye 
ihracatı ise yaklaşık 10 milyon avro-
dur. Şu ana kadar çektiği doğrudan 
yabancı yatırım yaklaşık 2 milyar 
avrodur. Almanya ve İngiltere’nin 
arkasından, Türkiye 250 milyon avro 
ile üçüncü sırada yer almaktadır. 

Değişik sektörlerde Türk yatırımları 
var. Bankacılık, eğitim, gıda, havaa-
lanı inşaatı ve işletmesi, inşaat, kab-
lo üretimi, kimya, mobilya üretimi, 
tekstil, sağlık, sigorta, yatak üretimi. 
Bu tablo dolar olarak düzenlendi, 
toplam 317 milyon dolar… Yaklaşık 
istihdam edilen kişi sayısı da 3400 
civarındadır. Bu tabloyu geçiyorum 
daha evvel verdim. Yılda toplam 
ortalama 300 milyon avro ihracatı 
var. 2,5 milyar avro da ithalatı var. 
Türkiye Kosova’ya ihracatında diğer 
ülkeler arasında beşinci sırada yer 
almaktadır. Birinci sırada Almanya, 
ikinci sırada Makedonya, üçüncü 
sırada Sırbistan, dördüncü sırada 
İtalya bulunmaktadır. Yatırımlarda 
ise Türkiye 3. sırada yer almakta 
demiştik. Kosova’dan ithalatta ise 
sekizinci sırada yer almaktadır.
Kosova’nın sektörlere göre ihraca-
tı... En önemli ihracatı metaller ve 
metal ürünleridir. Mineral ürünler, 
makine-mekanik, genel gıda, bit-
kisel ürünler, plastik diye devam 
ediyor. Yine Kosova’nın ithalatında 
en önemli ürünler akaryakıt, yani 
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mineral ürünler, genel gıda, makine, metaller, 
kimya, ulaşım araçları, plastik ve bitkisel ürün-
ler.
Kosova’nın Türkiye ile dış ticareti… Sürekli bir 
artma var ama çok cüzi bir oranda artma var. 
Mesela 2011’in dokuz aylık dönemine göre 
2012 yılının aynı döneminde, yaklaşık 245 
milyon avro ile 2 milyon avroluk bir artış sağ-
lanmıştır. Kosova’ya en önemli ihraç kalemle-
rimiz, hazır giyim, tekstil, demir veya çelikten 
inşaat malzemeleri, hijyenik havlular, pamuklu 
mensucat, mobilyalar ve hazır giyim ve diğer 
gıda ürünleri…
Kosova’nın Türkiye’ye en önemli ihraç ürünü 
kauçuk, kuru mensucat, alüminyum döküntü 
ve hurdaları, organize kauçuk taşıyıcıları ve 
kolonlar diye devam ediyor. Zaten ihracat mik-
tarı, belirttiğimiz gibi 10 milyon avro civarında 
yıllık…
Kosova’da Türk firmalarının üstlendiği proje-
ler… Morine-Merdare arası otoyol projesi. Bu-
rayı Enka Bechtel konsorsiyumu yapıyor. Yak-
laşık 65 kilometresi tamamlandı ve işletmeye 
açıldı. İkinci proje, Priştine Uluslararası Havali-
manı inşaatı. Limak ayrı Port de Lion Konsor-
siyumu üstlenmiş bu projeyi ve önümüzdeki 
yıl proje tamamlanarak havaalanı işletmeye 
açılacaktır. Üçüncü üstlendiğimiz projemiz, Ko-

sova elektrik enerjisi dağıtım ve tedariki pro-
jesi. Limak ve Çalık Konsorsiyumu tarafından 
bu projenin ihalesi kazanıldı. Şu anda devir 
aşamasında, sanıyorum önümüzdeki günlerde 
devir teslim sözleşmesi imzalanacaktır.
Kosova’da Türk firmalarının ilgilendiği büyük 
projeler, elektrik santral projesi, termik santral 
projesi, Priştine-Üsküp arası Han Elezit otoyol 
projesi, Kosova Telekomünikasyon İdaresi’nin 
özelleştirilme projesi…
Kosova’da özelleştirilecek tesisler, Trepçe akü 
fabrikası, oniks ve ipek kaplıca tesisleri, boksit 
madeni fabrikası, Trepçe kurşun, çinko ve gü-
müş madenleri fabrikası, metal işleme tesisi, 
tütün fabrikası…
Yatırım yapılabilecek sektörleri geçiyorum. Cü-
neyt Bey söyledi. Kosova’da faaliyet gösteren 
Türk markaları: BKT, TEB, Türkiye İş Bankası...
İki ülke ticari ilişkilerinin mevduat altyapısı 
Serbest Ticaret Anlaşması hariç, tamam sayı-
labilir, bu anlaşmayı da önümüzdeki bahar ay-
larında imzalayacağız. Görüşme devam ediyor.
Kosova’da kurulmuş yabancı şirket sayısı 
43 37, Türk firmalarının sayısı ise 508’dir 
ve bunun 300’ü aktiftir. Kosova’da uygulanan 
vergi oranları, Cüneyt Bey söyledi ama bir de 
ben söyleyeyim, önemli olduğu için… KDV % 
16, kurumlar vergisi % 10, gelir vergisi % 4’tür. 

4-8-10, üç kademeli... Kademeli şekilde artı-
yor. Maksimum % 10. Gümrük vergisi % 10.  
Emeklilik sigorta primi işveren payı % 5, işçi 
payı % 5...
Hizmet tarifeleri, su metreküpü 32 ile 76 sent 
arası değişiyor. Elektrik 4,6 ile 8 sent arası 
değişiyor kilovat saati… Atık su metreküpü 4 
ile 9 sent arası değişiyor. Akaryakıt, dizel 1,35 
avro/litre. Benzin 1,36 avro/litre. 
Türk firmaların Kosova’daki yatırımları toplam 
yabancı firmalar içerisinde önemli yer tut-
maktadır. Türk firmalarının Kosova’da mevcut 
büyük projelere ilgisi ve yatırım yapma gayret-
leri devam etmektedir. Türk yatırımları yıllara 
göre kümülatif olarak artarken dış ticarette 
beklenen gelişme sağlanamamıştır. Sonuç 
devam ediyor. STA’nın imzalanması halinde 
dış ticarette beklenen gelişmenin sağlanacağı 
düşünülmektedir. Orta Avrupa Serbest Ticaret 
Anlaşması STA uygulaması, Kosova’ya gelen 
Türk ürünlerinin rekabet gücünü önemli ölçüde 
azaltmaktadır. Teşekkür ederim.



I. RUMELİSİAD ULUSLARARASI BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ

Öncelikle tüm katılımcılara hoş geldiniz 
diyorum. Ve aynı şekilde RUMELİSİAD’a 
bizi bu güzel organizasyona davet ettiği 
için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu 
organizasyonlar hep devam eder. Her 
yıl da geleneksel olarak yapılır. Size Ma-
kedonya’daki yatırımlarla ilgili, yabancı 
yatırımlar ve iş ortamı ile ilgili birkaç şey 
söylemek istiyorum. Umarım zevkle din-
lersiniz. İlk önce bir VTR’miz var bir daki-
kalık. Ondan sonra konuşmaya geçelim.
Genel olarak Makedonya’da şu şekilde 
ayrım yapmamız gerekiyor. Makedon-
ya’daki yatırımcılar genelde soruyorlar: 
“Neden Makedonya yatırım yapılacak bir 
ülke? Neden?”
Avantajlı konumu, özellikle Avrupa 
Birliği’ne ihraç yapan ülkeler için avantaj-
lı konumu, altyapısının düzenli bir şekilde 
olması, rekabetçi iş gücü -Balkanlar’da 
bildiğiniz gibi işgücü mevcut- ev daha 
ucuz, yatırım teşvikleri, en önemlisi de 
yatırımcı yabancılara dostça tavır sergi-
leyen bir hükümetimizin olması bence 
en önemli bir neden. Konum ve ulaşım 
altyapısı… Bunları çabuk geçeceğim. 
Makedonya’nın konumunu neredeyse 
herkes biliyor.
Genel olarak siyasi ve ekonomik görü-
nüm. Makedonya Güneydoğu Avrupa 
Ülkeleri arasında 2001’de Avrupa İşbir-
liği ve İstikrar Anlaşması’nı imzalayan 
ilk ülkedir. Yani, Avrupa Birliği’ne giriş 
süreci… Biliyorsunuz eski Yugoslavya 
ülkeleri İstikrar ve İşbirliği Anlaşması ile 
giriyorlardı, Makedonya’da ilk imzaladı. 
Ancak biliyorsunuz Avrupa Birliği’ne gi-
riş prosedürlerinde Yunanistan tarafın-

dan konulan bloke nedeniyle giremiyor. 
NATO’ya da aynı şekilde aday ülke ve 
giremiyor. Türkiye dâhil birçok ülke ile 
Serbest Ticaret Anlaşması var. İstikrarlı 
hükümet ve yatırımcılara hizmetin her 
zaman devam etmesi…
Makedonya’da iş yapma ortamı eskiden 
kalma, özellikle Yugoslavya’dan kalma 
bürokratik sorunları çözmüş durumda 
Makedonya... Özellikle “Tek Durak Ofis” 
ya da “Tek Adımlık İş” dediğimiz “One-
Stop Shop” sistemiyle yabancı yatırım-
cılar sadece bir yere gidip orada hemen 
şirketini açabiliyor. Saatler içinde şirketini 
kurabiliyor ve iş yapmaya başlayabiliyor. 
Ancak aynı şekilde modern kadastromuz 
mevcut, modern elektronik kadastro. Ya-
bancı yatırımcıların kendilerine ait arsa-
ları alma imkânları var. Elektronik vergi 
ödeme sistemi. Sosyal primlerde özel-
likle işçi primlerinde her yıl ödemelerde 
azalmalar mevcut. Ve serbest vize rejimi 
Makedonya vatandaşları için…
Ödüller… “Doing Business” raporlarına 
göre son üç yılda en iyi devamlılığı gös-
teren ülkedir. Yani reformlar bakımından 
dünyadaki 3. sırayı alıyor. Gerçekten çok 
önemli bir kriter bu... Yasal çerçeve. İşte 
Makedonya anayasası yabancı yatırım-
cılara eşit muameleyi garanti etmekte-
dir. Mülkiyet haklarını korur. Çok taraflı 
yabancı yatırımı garanti kuruluşlarına 
üyedir Makedonya… İkili anlaşmalar var 
ülkeler arasında… Aynı şekilde Türkiye 
ile de bu ikili anlaşmalar mevcut. Yabancı 
şirketlerin % 100  şirket sahibi olma hak-
kı vardır. Yani bir Makedon ortak gerek-
miyor. Önemli bir şey de, yıl içinde elde 
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edilen bütün kazançların yurtdışına transferinde 
hiçbir şekilde herhangi bir sıkıntı bulunmamak-
tadır.
Makroekonomik göstergeler… İşte gördüğünüz 
gibi yıllık ortalama 10 sene içerisinde % 2’den 
daha düşük enflasyon. Makedonya Dinarı, Deuts-
che Mark ya da avroya endekslidir. Son 15 yılda 
1 avro 61,3 dinara tekabül etmektedir. Ortalama 
brüt maaş, ortalama diyorum minimum demiyo-
rum, aylık 499 avro... Ülke kredileri, bütçe açığı, 
2,5 gayrisafi milli hasılamız ve devlet borcu da 
gayrisafi milli hasılanın oranına göre % 26,8...
Dış ticaret... Türkiye ile iki ülke arasında gördü-
ğümüz gibi ekonomik ilişkiler siyasi ilişkilerin 
gittiği şekilde maalesef gitmemektedir. Gördü-
ğünüz gibi 300 milyon dolar Makedonya’nın ithal 
ettiği ya da Türkiye’nin ihraç ettiği bir rakam söz 
konusu... Makedonya’da Türkiye’ye 100 milyon 
dolar civarında bir ihraç söz konusu… Bunun 
ortak hedefi, Türkiye Başbakanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ve Makedonya Başbakanı Nikola 
Gruevski’nin ortak hedefi, dış ticaret hacmimizi 
çok kısa zamanda 1 milyar dolara ulaştırmak. 
Gerçekten o iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerle 
ekonomik ilişkilerin aynı oranda hızlı gelişmesi-
nin bir nedeni olmasını düşünüyorum. Kurumlar 
vergisi % 10... Avrupa’da en düşük oranlarda… 
Dağıtılmamış karlara 0 vergi… Çifte vergilendir-
meyi de önleme anlaşmaları var. Emlak vergileri 
% 2-5 arasında… KDV oranı % 18, elektronik gibi 
bazı ürünlerde % 5... Avrupa Birliği CEFTA ülkeleri 
ile Türkiye ve Ukrayna ile serbest ticaret anlaş-
maları var. Bu şekilde 650 milyonluk bir pazara 
ulaşım sağlanmaktadır. Dediğim sosyal sigorta 
primleri yıllar itibariyle düşmektedir. Son 2012’de 
26,5 civarında sosyal sigorta primi ki, bu emek-
lilik sigortası, sağlık istihdam fonu ve ek sağlık 
sigortasını kapsamaktadır. Vergi ödeme kolaylığı 

bakımından dünyada 5. sıradadır…
Sürdürülebilir işgücü arzı… Makedonya’nın % 
41,5’i 30 yaşın altındadır. Lise mezunlarının % 
85’i üniversitelere kayıt olmakta. Büyük projelerin 
ihtiyaçlarına göre devlet bu konuda üniversiteler-
de veya meslek liselerinde ek bölümler açabil-
mektedir. Gayrisafi milli hasılanın % 6’sı da eğitim 
harcamalarına ayrılıyor. Makedonya’da ilkokul bi-
rinci sınıftan itibaren İngilizce zorunlu eğitimdir. 
Lisede aynı şekilde ikinci yabancı dil zorunludur. 
İngilizcenin yanı sıra Almanca, Fransızca veya 
Rusça... Aynı şekilde bölgede etkin olarak Sırpça, 
Hırvatça, Bulgarca, Arnavutça, Yunanca ve Türkçe 
konuşulmaktadır. Türkçe de ilkokul ve lise eğitimi 
verilmektedir.
Biraz da yatırım imkânlarından bahsedeyim. Çok 
fazla slaydım var benim aslında ama sadece 20 
slayt ayırdım. Serbest ticaret bölgelerimiz, en 
cazip yatırım yapılabilecek bölgeler. Özellikle 
Türkiye’de üreten firmalar için ve yurtdışına satan 
firmalar için çok cazip. Bütün altyapısı hazırlan-
mış bu bölgelerin. Telekomünikasyon şebekesi, 
merkezi ısıtma, aydınlatma, yangın korunma 
sistemi, güvenlik izleme, su arıtma, doğalgaz 
boru hattı gibi sistemlerin hepsi hazırlanmış du-
rumda. Devlet size burada yer veriyor. Burada 
hiçbir şekilde ne gümrük, ne kurumlar vergisi 
ödüyorsunuz. 10 yıl içinde yine gelir vergisi de 
ödemiyorsunuz. Sıfır. KDV sıfır. Özel tüketim ver-
gisi aynı şekilde sıfırdır. Yurtdışından getirdiğiniz 
hammadde ve üreticinin son ürünü için de güm-
rük vergisi sıfır. Yurtdışına getirebileceğinizi yeni 
ya da ikinci el makineler için de hiçbir şekilde 
gümrük vergisi ödemiyorsunuz. Yani şu şekilde, 
orada yapacağınız bir üretim ile burada yapaca-
ğınız üretim arasında ciddi olarak bir fiyat farkı 
ortaya çıkmaktadır. Özellikle Avrupa’ya ya da baş-
ka ülkelere satan şirketler için orada yatırım yap-

ma avantajları yüksektir. Çünkü hem orada yeri 
devlet şu şekilde, 10.000 m2’lik bir yer düşünün. 
Yıllık 1000 avroya kiralama imkânı sunmaktadır 
ki gerçekten bu sadece çok küçük bir rakamdır.
İnşaat maliyetlerinde aynı şekilde 500 bin av-
roya kadar özel teşvikler verilmektedir. Avru-
pa Birliği’ne ihracı hızlandıran “Green Customs 
Channel” uygulamasına uyulmaktadır.
Nasıl? Mesela Serbest Bölge’de direkt kamyonu-
nuz gümrükten geçiyor gibi bakılıyor, mühürle-
niyor ve gümrükte durmadan devam ediyor. Bu 
şekilde zaman kaybı yaşamazsınız. 99 yıl vade 
ile cazip arazi kiralama imkânları dedim. 10.000 
m2’lik bir yeri yıllık 1000 avroya kiralayabilirsiniz.
Biz ne yapıyoruz? Biz genel olarak yabancı yatı-
rımcılar ajansı ve ihracatı destekleme ajansıyız. 
Üç tane ofisimiz var Türkiye’de. Biri Ankara’da. 
Ben Ankara’dayım. İstanbul’da bir arkadaşımız 
var Filiz Feri ve İzmir’de Alev Süleyman Beyvar... 
Biz buradaki yatırımcılara her şekilde orada yatı-
rım ile ilgili bütün avantajları belirtiyoruz. Orada 
proje konusunda onlara yardımcı oluyoruz. Onları 
VIP bir şekilde oraya gitmeleri ve devlet kurumları 
ile görüşmelerini sağlıyoruz. Bu şekilde faklı yol-
lar kanalize ediliyor ve direkt yapılması gereken 
ve de görüşülmesi gereken insanlarla, devletteki 
insanlarla bağlantı kurduruyoruz ki bu devletin 
bir kuruluşu... Şimdiye kadar gerçekten başarılı. 
Makedonya’nın gerçekten Türkiye’ye önem verdi-
ğiniz asıl göstergesi Makedonya’da üç tane tica-
ret ataşesinin olması ki sadece Amerika’da var üç 
tane ticari ataşe. İkincisi de Makedonya’da. Yani, 
bütün şirketin bütün ihtiyaçlarını bir danışmanlık 
şirketi karşılıyor diyebilirim. Bir danışmanlık şir-
keti gibi, ama biz bedava yapıyoruz, bütün ihti-
yaçlarını karşılıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür 
ederim.
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Ben de hepinizi saygıyla selamlıyo-
rum. Ayrıca RUMELİSİAD’a bizi bir 
araya getirdikleri, buluşturdukları 
için de teşekkür ediyorum. Bu arada 
benim provokatif bir yaklaşımla Sa-
yın Gülener’e bir sataşmam olacak. 
Biz de Üsküp için küçük Bursa diyo-
ruz. Şimdi ne yapacağız? Yok, şaka-
sı bir yana, çok benzer bir coğrafya 
içerisinde olduğumuz bir gerçek. 
Habil’in gösterdiği VTR’yi Make-
donya olarak değil, isim verilmeden 
başka bir ülke olarak izleseydik her-
halde Türkiye diye de rahatlıkla iz-
leyebilirdik. Şimdi, bir ülkeye ticaret 
ve yatırım yapmak için niyetlenildi-
ğinde ortaya herhalde hislerle gidil-
miyor. Makedonya’ya bakıldığı za-
man, genç arkadaşımın da belirttiği 
gibi, bir kere her şeyden önce ülkeyi 
daha ileriye götürmeye, içinde bu-
lunduğu ekonomik sıkıntıları aşmak 
için daha aktif bir rol oynamaya 
hevesli bir hükümet var. Dolayısıyla 
bu çok önemli bir unsurdur. Habil 

arkadaşım, meslektaşım bildirdi, bir 
kere en azından reformlar açısın-
dan, Dünya Bankası’nın yayınladığı 
raporlarda 3. ülke, iş yapma kolay-
lığı açısından da sıralamayı her yıl 
yukarıya doğru çekerek birçok ül-
keyi geride bırakan bir ülke... Eko-
nomik ve ticari anlamda da her tür-
lü hukuki altyapıyı tamamlamış bir 
ülke. Bu anlamda, muhtemelen he-
pimizin ilgisinin çok rahatlıkla yön-
lenebileceği bir ülkedir. Ayrıca, Habil 
meslektaşımın belirttiği gibi, yatırım 
ajansı ülkemizde üç yerde ticaret 
müşaviri çalıştırıyor ve ciddi tanıtım 
çalışmaları da yapıyorlar. Bu arada 
hükümetin de ülkemize son derece 
samimi hislerle yaklaştığını söyle-
yebiliriz. Zira bu yılın başında hepi-
niz hatırlayacaksınız Başbakan Gru-
evski ile birlikte Bursa’ya bir ziyaret 
yaptık. Onun Roadshow gezisi içeri-
sinde... En önemli, büyük toplantıyı 
da Bursa’da gerçekleştirmiştik. Do-
layısıyla bu anlamda da sorunsuz bir 
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ülke olarak Makedonya’yı ortaya çıkartabiliriz. 
İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi evet yeter-
li değil. Geçen sene 400 milyon dolarlara ulaş-
tık. Makedonya’nın dış ticaret hacmi içerisinde 
10. ülkeyiz. İthalatında 9. ülkeyiz ama bu, iki 
ülkenin de potansiyelini doğrusu yansıtmayan 
bir rakam. Yukarıya doğru çekmek için elbette 
çaba sarf etmeliyiz. Bunun için gerekli bütün 
altyapı, ticari ve ekonomik altyapı, kurallarının 
tamamlandığını, kanunlarının tamamlandığını 
söylemiştim ama bunun içerisinde Serbest Ti-
caret Anlaşması’nın altını özellikle vurgulamak 
istiyorum. Her şeyden önce sanayi ürünlerinde 
sıfır gümrükle Makedon gümrüklerini aşarak 
ülkeye girme imkânına sahibiz. Sadece mal 
ticareti anlamında değil, oradaki üretimleri-
mizde de Çapraz Menşe Protokolü nedeniyle 
ticaret ve yatırım yapabilme imkânına sahibiz.
Ben özellikle şu 60 milyonluk ticaret ve yatı-
rım üssü cümlesinin altını çizmek istiyorum. 
Çünkü hem yaptığımız bu Ticaret Anlaşması 
hem de Makedonya’nın Avrupa Birliği ülkeleri 
ile CEFTA, EFTA, bizimle ve Ukrayna ile yaptığı 
Ticaret Anlaşmaları nedeniyle biz 2 milyon de-
diğimiz nüfusa değil, 650 milyonluk bir pazara 

hitap edebiliriz. Yatırımlar açısından belki biraz 
daha şanslıyız. Başbakanlarımızın koyduğu bu 
1 milyon dolarlık hedefe ulaşamadık. Ancak 
TAV, Cevahir Holding, LİMAK, ULMAK, Sütaş’ın 
katkılarıyla, Halkbank’ımızın orada olmasıyla 
sanıyorum 1 milyar doların üzerinde bir yatırım 
hacmine sahibiz. Bir de şundan bahsetmek 
istiyorum. Makedonya için ticaret ve yatırım 
yapılabilecek sektörlerde biraz önce otomotiv-
den bahsetmiştik. Son derece potansiyeli olan 
bir alandır bu. Bana gelen firma taleplerinde 
de ağırlıklı olarak otomotiv -yan sanayi özellik-
le- ürünlerini pazarlamak için talepler ve tek-
lifler oluyor. Tekstil, hazır giyim elbette. Bunun 
için fason üretim de yaptırabiliriz rahatlıkla. 
Ağaç ve mobilya sanayi, kimya sanayi ürünleri, 
madenler özellikle ayrı bir potansiyel göste-
rebilir. Turizm gerçekten üzerinde durulması 
ve hizmet sektörünün götürülmesi ile birlikte 
sanıyorum işadamlarımıza cazip olarak gelebi-
lecek bir nokta. Yorulmamış, kirlenmemiş top-
rağı ile tarım sektörü de önemli bir ticaret ve 
yatırım alanı olarak sıralanabilir. Makedonya’yı 
dediğim gibi küçük bir pazar olarak algılama-
malıyız. Orada çok ciddi bir soydaş ve bizim-

le çalışmaya, bize Balkan ülkeleri içerisinde 
son derece yakın ve istekli davranan bir soy-
daş nüfusumuzun olduğunu unutmamalıyız. 
Dediğim gibi bütün anlaşmalarımız tamam. 
Ciddi bir nüfusa hitap edebilecek yerdeyiz. 
Son söz olarak ben size ne söyleyebilirim diye 
düşündüm. Şunu söyleyebilirim; sizler orala-
ra gelirken Türkiye’deki meslektaşlarımı, bizi, 
büyükelçiliğimizi mutlaka bir şekilde haberdar 
etmeniz, bize uğramanız uygun olacak diye 
düşünüyorum. Biz de edindiğimiz tecrübeleri 
sizlere aktarmaktan büyük bir mutluluk duya-
cağız. “Niye bunu yapalım?” derseniz, çünkü 
ne yaparsanız yapın, kendi ülkenizin dışında 
daha farklı bir ticari teamüle, anlayışa, dile, 
dine sahip bir ülkeye gidiyorsunuz. Bu anlam-
da, orada mutlaka birtakım tecrübeler edinmiş 
insanların size verebilecek birkaç cümlesi var-
dır diye düşünüyorum. Biz size geldik, sizler de 
bize gelin. Böylelikle Balkanlar’da daha faklı 
bir Türkiye’yi görelim. İyi günler dilerim hepi-
nize. Teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için.
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Dakikalar sınırlı ama ben hakikaten 
sabrınıza hayranım. Şimdiye kadar 
bekleyip bizi dinliyorsunuz. Çünkü 
çok zor iştir kapalı bir salonda bir-
kaç saat kalmak. Sayın koordina-
törüm de merak etmesin ben bir 
fıkra ile başlayacağım. Okula bir 
din hocası gelmiş. Sınıfa giriyor. İlk 
sırada oturan kız öğrenciye diyor ki: 
“Kızım, adını söyle bakayım.” Kal-
kıyor, diyor “Adım Kevser Hocam”. 
“Oku Bakayım Kevser suresini” di-
yor. Gidiyor, okuyor Kevser suresini, 
geçiyor arkaya. Bir erkek öğrenci-
ye: Nasılsın oğlum, iyi misin falan. 
“Adın ne senin bakalım?”, “Fatih, 
Hocam” demiş. “Oku bakayım Fa-
tiha suresini?” Fatih, Fatiha suresi-
ni okurken arkalarda biri gizleniyor 
sıralar arasında. Hoca gidiyor, diyor 
“Hayırdır oğlum, bir şey mi var?” 
“Yok bir şey” diyor. Hoca: “Ya söy-
le, rahatsız mısın? Derdini anlat” 
diyor. Yine, “Bir şey yok Hocam.” 
Hoca: “Adın ne senin bakalım?”. 
O da diyor ki “Hocam, benim adım 
Yasin, ama kısaca İhlâs derler.” 
Ben de Yasin kadar uzatmam ama 
Kevser’de de bırakmam. Teşekkür 
ederim. Şimdi burada bulundu-
ğum görevle veya talep üzerine 
geldiğim DEİK hakkında üç cümle 
söyleyeceğim. Bu cümleler sonra 
zaten ticaret müşavirlerinin an-
lattıklarıyla da bağlantılı olacak… 
DEİK, Türkiye Cumhuriyeti devletin-
de, Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
ile kurulmuş tek sivil toplum örgü-
tüdür. Rahmetle anıyoruz, merhum 
Turgut Özal 1988’de kurmuş. Niye 

kurmuş? Madem hep ekonomi ko-
nuşuyoruz. Biliyorsunuz o zamanki 
ekonomimizde Türkiye çok kapalı 
bir ekonomi ki o dönemlerde ben 
de ömrümün 30 yılını Balkanlar’da 
geçirmiş biriyim. O dönemlerde 
turist olarak geldiğimde Yugoslav-
ya gibi komünist bir ülkeden çok 
daha komünist görürdüm burayı. 
O kapalı ekonomi şekli yüzünden. 
Rahmetli Özal da bu DEİK’i kuruyor. 
Bütün ticaret odaları, ne varsa, işte 
bütün işadamı, iş dünyası bugüne 
kadar daha doğrusu yakın bir za-
mana kadar hep DEİK vasıtasıyla 
dış dünya ile tanışmıştır. Bugüne 
kadar da böyle 6000 görüşme ve 
etkinlik düzenlemiştir DEİK. Zaten 
ismi de üstünde “Dış Ekonomi 
İlişkiler Kurulu” diye… Mesela 
DEİK’in üyelerini sayıca söyleye-
yim. Üyeleri arasında en büyük 100 
Türk şirketinin 63’ü, en büyük 100 
ihracatçının 71’i, Türkiye merkezli 
en büyük 32 uluslararası müteah-
hit şirketinin 31’i, en büyük 15 Türk 
yurtdışı yatırımcının 14’ü DEİK’in 
üyesidir. Yani, ekonomi açısından 
gerçekten çok önemli bir kurul...
Ben şimdi konuşmamı üç boyuta 
böleceğim. Çünkü herkes çok ve-
rimli bilgiler verdi bugün. Teknik 
bilgilere gelince… Ticari müşavir-
lerimiz gerçekten şu an yenilenen 
Balkanlar’da, her ne kadar o sahayı 
takip ediyorsam da, değişmiş yeni 
bazı kararlar duydum. Yani, ekono-
mik ilişkilerle alakalı en taze bilgile-
ri sundular. Şimdi ticarette de kültür 
çok önemlidir. Bugün burada ben 

hangi işadamına sorsam zannede-
rim ki beni haklı çıkaracaktır. Çün-
kü bir iş yaparken, iş saati dediğiniz 
iki saat, üç saat, dört saat… Ne 
kadar sürerse… Partnerinizle ter-
lersiniz, ama akşamı edersiniz ve 
İstanbul’da, Boğaz’da bir yerde… 
Bilmiyorum burada restoranları, 
hâlâ götürmediniz? Park Fora’da 
yemekte buluşalım. Orada artık ti-
caret konuşulmuyor. Orada kültür, 
tarih konuşuluyor. Bilmem katılıyor 
musunuz? Hatta ben bunu hep de-
rim. Orada din de, kültür de, tarih de 
konuşuluyor. Çok şahit oldum. Bir 
zamanlar bizim vatandaşlarımız 
çok cılız kalıyorlardı. Niye? Çünkü, 
hep diyoruz zaten, tarihimize de hiç 
önem vermedik. Tarihi bilgilerimiz 
de eksik… Balkanlar söz konusu 
olunca gene kültürde hiçbir sıkıntı-
mız yok. Çünkü 1352’den başlayıp 
1912’lere, zirveye kadar 7 ırkla, 
hatta 8 ırkla birlikte yaşadık. Birile-
riyle kız alıp verdik. Arnavut kar-
deşlerimiz, Boşnak kardeşlerimiz. 
Öteki ile yine düğünlerde beraber-
dik. İş hayatında beraberdik, her 
yerde beraberdik. Yani, Türkiye’de 
bugün nüfus nasıl yaşıyorsa öyle 
yaşadık ve bu az buz değil. Kimiyle 
iki asır, kimiyle üç asır… Altı asra 
kadar gitti belli bölgelerle. Neyse 
ayrıldık. Ama bu ayrılıklar her ne 
kadar birçoğuna ne ekonomik ne 
de bağımsızlık konusunda refah 
getirmediyse de gene de bir Os-
manlı fobisi hep kalmıştır. Gelelim 
bugünlere... Son yıllarda bu fobi 
gerçekten kalktı. Bilmem ticaret 
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müşavirleri katılır mı? Mesela Türk kültürüne hayranlar, 
Türk sanayisine hayranlar, Türk insanına hayranlar. Bal-
kanlardaki her millet için, kültür açısından. Bunu nere-
den görüyoruz? Siz de duyuyorsunuz… Hatta gittiğiniz-
de sokakları boş gördüğünüz zaman bilin ki ya Kurtlar 
Vadisi’dir ya Yaprak Dökümü’dür ya da şu an muhteşem 
olan Muhteşem Süleyman’ı da çok izliyorlar. Bizim için, 
bir işadamı için o kültürü izlemeleri gerçekten gurur 
kaynağıdır. Filmin tarihi boyutuna tarihçiler ya da baş-
kaları karışır. Ben o konuya girmiyorum. Demek istiyo-
rum ki Balkanlar’la kültür tarafımız tamamdır. Yani bizi 
reddetmiyorlar. Kabul etmişler bir kere. İş zamanından 
sonra yemekte de bizimle hoş vakit geçirecekler. Ama 
nedense baktığınız zaman ticaretimiz gerçekten çok 
eksik. Veya hâlâ dünyanın başka ülkelerinde uygulan-
makla beraber bizim ülkemizde bir zamanlar ekonomi, 
siyaseti arkasından taşırdı. Bilirim, eskiden çok büyük 
işadamları, bakanları gidip dünyadaki diğer bakanlarla 
tanıştırırlardı ama son 20 yıl tersine döndü. Siyasi irade 
derseniz, hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hem bü-
tün Balkan ülkelerinin aradaki işbirliği gerçekten çok 
had safhada. Çok tavanda. Kültürümüzü, yemeğimizi, 
her şeyimizi beğeniyorlar. Onlar balımızı, biz köftesini, 
etini falan; gerçekten on numara. Siyasi irade de kapı-
ları açmış karşılıklı olarak. Gerçekten on numara. Ama 
baktığınız zaman, beni özellikle ihracat daha çok ilgilen-
dirir. İthalatı onların ticaret odaları, o ülkelerde partnerle-
rimizdir, onlar düşünsün. İhracatımıza baktığımız za-
man gerçekten yerlerde sürünüyoruz. Ve gerçekten 
bunun çözümünü ben de bütün ticaret odası başkanla-
rıyla, ki Makedonya’da bütün Güneydoğu Avrupa ülke-
leri ticaret odaları başkanları ile Üsküp ve Ohri’de bir 
genel zirve yapacağız. Şunu da söyleyeyim unutma-
dan… Bugün yanlışlıkla telaffuz edildi. Balkanların nü-
fusu 140 milyon değil. Keşke olsaydı. Balkanların nüfu-
su 70 milyon civarında. Türkiye girmez. Balkanlara 
girmiyoruz biz. Çünkü çoğu anladı, dediler ki Balkanlar 
nasıl 140 milyon olur? İkinci olarak, Balkanların dünya-
da yaptıkları ithalat 176 milyar dolar civarıdır. Bu kadar 
dost ülkeler, siyasi vb. acaba ihracatımız ne kadar bütün 

bu ülkelere? Sadece 9 milyar civarı. 176 milyara 9 mil-
yar… Şimdi gelelim otomotiv yan sanayisine... Burada 
bizim de bazı eksikliklerimiz mutlaka vardır, Türk iş dün-
yasının da... Türkiye Cumhuriyeti’nin iş dünyası eğer 
Avrupa Birliği gibi hassas, titiz, kaliteye önem veren bir 
bölgeye 67 milyar avro ihracat yapıyor da, 176 milyar 
avro içinde bizim Avrupa’ya ihraç ettiğimiz ürünleri alan 
Avrupa’ya nasıl direk giremiyor, gerçekten bunu hepi-
mizin araştırması lazım. Çünkü özelikle o otomotiv yan 
sanayiyi soran arkadaş, ben çok iyi biliyorum buradan 
Avrupa’ya ihraç ediliyor. Ve aynı ürünler Yugoslavya’da 
satılıyor. Ama Bursa’dan alınmıyor da başka bir ülkeden, 
İtalya’dan, Almanya’dan falan… Bir de çok önemli oldu-
ğu için bir şeye daha döneyim. Çünkü serbest bir konu-
ya girdim. Sırbistan için birkaç cümle söyleyebilirim. 
Yetim kalmasın. Her ne kadar eski Yugoslavya coğraf-
yasından en büyük bir ülkedir. Çok yetim de kalmaz 
ama konular aynıdır. Diğer ülkelerle çok büyük farkı 
yoktur Sırbistan’ın da. Tek farkı varsa, şimdi söylediğim 
gibi, Rusya ile ve Rusya devletlerinin tamamı ile güm-
rüksüz ithalatı, ihracatı vardır. Eğer birileri Rusya’ya çok 
büyük ihracat yapıyorsa, Rusya’daki ithalat mevzuatını 
biliyoruz, bütün mallar her zaman kaçak girer, buradan 
çok pahalı maliyetler ödüyor iş adamlarımız. Rusya bu-
nun için merkezdir. Rusya’da mamulün yarısını, % 
60’ını üretip sonra, pardon Sırbistan’dan Rusya’ya gön-
dermek bir Türk işadamı için çok karlı bir şey olur. Onun 
dışında Sırbistan ile de ithalatımız aynı. Bir de damak 
zevki denen bir şey var gerçekten. Mesela biz Rumelili-
ler, ben şahsım adına söyleyeyim, deyin ki şurada bir 
balık lokantasına mı gidelim, yoksa evde börek var, bö-
reği tercih ederim nedense. Çok da saçma bir şey. Çok 
da sağlıklı değil belki de. Bilmiyorum sizde de var mı? 
Var mı Rumelili burada? Bizde böyle kalmış. Geçen, bu-
günkü bakanımız Sayın Kusari-Lila rövanşist bir hare-
ketle Sırbistan ürünlerinin Kosova’ya girişine yasak 
soktu. Geçen sene oldu bu olay. Benim oradaki tanıdık-
larımın birçoğu telefonlara sarılmış, özellikle gıda bitiyor, 
bisküvi falan, “Ağabey,” diyor “Ülker ile konuş plazma 
üretsin bize.” Neyse başka bir şey daha söylüyor ama 

plazmaya takıldım. “Oğlum” dedim,“Ülker’de plazma 
yok.” Ya bisküvi var, çikolata var ama televizyon üretmez 
ki. “Çikolata” diyor plazma. Niye? Sırbistan’ın Plazma 
diye bir markası var. Ülker’in daha kalitesi olmaz eğer o 
marka yazmazsa. Gıdada bile bu marka hastalığı var 
düşünün. Böyle komik şeyler var. Ya da ticaret kendi 
karşılıklı şeyini de alır. Bakın Sırbistan ve Kosova arasın-
daki sevindiricidir. Son bir aydır iki kere iki başbakan 
görüştü. Birbirlerini tanımayan iki ülke. Birbirlerini tanı-
mayan iki ülke bizden 280 milyon dolar ürün alıyor Ko-
sova. Biliyor musunuz Sırbistan’dan ne kadar alıyor? 
780 milyon avro. Bizden dolarla, oradan avro... Ha sözde 
düşmanlar. Demek ki ticaret düşmanlık da tanımıyor. 
Özellikle Rumeli kökenliler için söyleyeyim, Fahrettin 
Ağabey az önce değindiği için, ben 1990’larda Türkiye’ye 
geldiğimde, hasbelkader, bugün 1950’de kurulmuş bir 
derneğin de yönetimine girdim. Bugün başkanıyım. O 
zaman biz çok uğraşırdık Balkanlardaki hemşerilerimi-
ze, soydaşlarımıza bir şeyler yapalım. Çünkü o zaman-
lar devletin gerçekten Balkanlar ile pek bir ilgisi yoktu. 
Türkiye’deki Anadolu insanı da zaten bize göçmen de-
miş. Rumelili demiyor bir de göçmen diyor. Ama ne Bal-
kanı tanıyor ne de burada bizi doğru tanımış. Ama ger-
çekten son zamanlarda bakıyorsunuz bizden o yük 
kalktı. Şu an biz, Rumeli Türkleri Derneği olarak bütün 
bütçemizi Türkiye’de yaşayan hemşerilerimize ve 
Türkiye’den İstanbul’da gelip eğitim gören 81 vilayete 
burs veriyoruz. Niye? Ve de çok iyi bir para veriyor, 500 
lira. Yurt da bedava. Onun için Balkanlar artık Rumelili-
lerin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve tüm Ana-
dolu halkınındır. Bizden çok da balkanları ziyaret ediyor-
lar. Kosova’da ve Makedonya’da, özellikle duygusal 
bölgeler olduğu için söyleyeyim, Bosna’da da aynı, Ru-
meli kökenli olanlardan ziyade olmayanlar daha çok 
yardım yapıyorlar ve ilgi gösteriyorlar. Bu Sırbistan için 
de geçerli. Hepsi geçerli. Fazla yordum bu saatlerde. 
Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hepinizi saygı 
ve sevgiyle selamlıyorum.
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Tüm katılımcıları ben de saygıyla 
selamlıyorum. Powerpoint sunusu 
yapmayacağım ben de dördüncü 
katılımcı olarak. Ben de Sırbistan 
ile ilgili söyleyeceklerimi dört ana 
başlık altında topladım.
Öncelikle Sırbistan ekonomisi ve 
güncel gelişmeler ile ilgili kısa 
bir bilgi vermek istiyorum. Sırbis-
tan ekonomisinin yapısı, gelişme 
yolundaki ekonomilerin yaşadığı 
hizmetler sektörü payının arttığı ve 
tarım ve sanayi sektörünün payı-
nın azaldığı bir seyir izlemektedir. 
Sırbistan ekonomisinde tarım yak-
laşık % 11, sanayi yaklaşık % 19 
ve hizmetler yaklaşık % 69’luk bir 
orana sahiptir.
Sırbistan ekonomisi her ne kadar 
serbest piyasa ekonomisi olsa da 
kamu sektörü hâlâ geniş yere sa-
hiptir. Sırbistan’da bankacılık, fi-
nans, otomotiv, telekomünikasyon 
gibi, petrol ve gaz gibi sektörler-
de yabancı yatırımcıların ağırlığı 
vardır. Aynı zamanda bu yabancı 

yatırımcılar Sırbistan ihracatında 
da önemli yer oluşturmaktadır. 
Sırbistan’ın dış ticareti ile ilgili kısa 
bir bilgi vermek istiyorum. 2011 yılı 
itibariyle toplam dış ticaret hacmi 
32 milyar dolar olarak gerçekleş-
miştir. Bunun 12 milyar doları it-
halat, yaklaşık 20 milyar doları da 
ihracatıdır. Sırbistan’ın dış ticare-
tinde özellikle Avrupa Birliği ülke-
leri ağırlığı oluşturmaktadır. Bunun 
dışında çevre ülkeler de yer almak-
tadır. En fazla ihracat gerçekleştir-
diği ülkeler; Almanya, İtalya, Bosna 
Hersek, Karadağ ve Romanya’dır. 
İthalatına baktığımızda Rusya Fe-
derasyonu, Almanya, Çin Halk Cum-
huriyeti ve Macaristan önemli yer 
tutmaktadır. Güncel gelişme olarak 
Temmuz 2012’de kurulan yeni hü-
kümet, 2008-2009’da Sırbistan’da 
yaşanan ekonomik krizin etkilerini 
de aşmak acıyla özellikle yabancı 
yatırımlara çok önem vermektedir. 
Bu kapsamda 2013 yılı önemli gö-
rülmektedir. 2013 yılında özellikle 
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elektronik, bilgi teknolojileri ve otomotiv sek-
törleri olmak üzere yabancı yatırım çekmeyi 
hedeflemektedirler. Sırbistan’ın işsizlik oranı 
yüksektir. Hatta bu 2012 yılı sonu % 26 ola-
cağı tahmin edilmektedir. Bu işsizlik oranını 
düşürmek amacıyla 2013 yılında yabancı ya-
tırımlar büyük önem taşımaktadır. İkinci bö-
lüme geçtiğimizde, Sırbistan ile ikili ilişkileri-
mize bakıldığında, 2011 yılı itibariyle toplam 
dış ticaret hacmimiz 568 milyon avro olarak 
gerçekleşmiştir. Bunun 2011 yılı 213 milyon 
avroya Sırbistan’ın ülkemize yaptığı ihracat-
tır. Bizim ihracatımız ise yaklaşık 355 milyon 
avroya olarak gerçekleşmiştir. Önemli bir hu-
sus, Sırbistan ile serbest ticaret anlaşmamız 
1 Eylül 2010’da yürürlüğe girmiştir. Bu anlaş-
ma gerek Türk firmaları, gerek Sırp firmaları 
açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. An-
laşma kapsamında, Sırbistan menşeli ürün-
lerin Türkiye’ye ithalatında, sanayi ürünleri-
nin ithalatında gümrükler sıfırlanmıştır. Bu 
anlamda 2011 yılı Sırbistan’ın ihracatı iki kat 
artmıştır. Bizim taraftan bakıldığında, sanayi 
ürünlerinde en geç 2015 yılında sıfırlanmak 
üzere kademeli bir sıfırlanma vardır. 2,4 ve 
5 yıllık sürelerle Türk sanayi ürünleri sıfırla-

nacaktır. Tarım ürünlerinde de kotalara tabi 
olarak tarife kontenjanları kapsamında vergi 
muafiyeti tanınmıştır. Bu anlamda, serbest ti-
caret anlaşmasının 2015 yılında sıfırlanması 
bizim için büyük bir avantaj oluşturmaktadır.
Yatırımlar konusuna girdiğimizde… “Neden 
yatırım için Sırbistan?” denildiğinde, coğra-
fi konumu, CEFTA’nın bölgenin merkezinde 
olması, yeniden yapılandırılmış olan finan-
sal yapısı, dış ticaret ve yatırımcılara ilişkin 
prosedürler, yabancı ve kendi firmaları için 
bir ayrım söz konusu değildir. Deneyimli bir 
işgücü vardır. Genel bakıldığında Sırbistan ile 
ülkemiz arasında karşılıklı üst düzey ziyaret-
ler son yıllarda kurumsal bir nitelik kazan-
mıştır. Bu ziyaretler, ikili ilişkilerimizin düze-
yi, yeniden yapılandırılmış stratejik işbirliği 
temelinde bir ortaklık tesis edilmiştir. Birçok 
anlaşma tamamlanmıştır. STA’nın yanı sıra 
vize anlaşmamız, çifte vergilendirme ve di-
ğer anlaşmalar da imzalanmıştır.
Sırbistan ile ticarette Türk firmalarımızın ge-
nelde ihracata dayalı ilişkileri vardır. Yatırım-
lar konusunda her iki tarafta da arzu edilen 
bir seviye gerçekleşmemiştir. Bu anlamda 
Sırbistan’ın altyapıları ile ilgili modernizas-

yonu, enerji, karayolları, müteahhitlik hiz-
metleri açısından önemlidir.
Ayrıca Sırbistan’da mevcut bulunan serbest 
bölgeler yabancı yatırımlar için cazip bir ça-
lışma ortamı sağlamaktadır. İki ülke arasında 
paraf edilen serbest bölgeler muvafakatı ile 
Türkiye Sırbistan Serbest Bölge İşbirliği’nin 
teşvik edilmesi, bu anlamda iki ülke arasında 
serbest bölgelerde yatırımların özendirilme-
si… Çünkü bilindiği gibi serbest bölgelerde 
yatırımcılar için birçok teşvikler bulunmak-
tadır. Onun dışında diyebileceğim, kurumlar 
vergisi oranı da diğer Balkan ülkeleri gibi 
kıyaslandığında % 10’dur ve düşük bir orana 
sahiptir.
Bu anlamda önümüzdeki süreçte hem ser-
best ticaret anlaşmasının 2015 yılında sıfır-
lanması, işadamlarımızın ihracatımızı arzu 
edilen seviyeye ulaştırması, ayrıca yatırım 
teşvik sistemindeki kolaylıklar, Sırbistan İh-
racat ve Yatırım Ajansı tarafından yatırımın 
büyüklüğü ve yatırımda çalıştırılan işçi sayı-
sına göre teşvikler verilmektedir. Bunların da 
bir avantaj olarak değerlendirileceğine ina-
nıyorum. Benim şu anda söyleyebileceklerim 
bu kadar. Teşekkür ediyorum. 
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Öncelikle herkesi saygıyla selamlı-
yorum. Ve bu organizasyonun ger-
çekleştirilmesinde katkı sağlayan 
herkesi, her kurumu tebrik ediyo-
rum ve teşekkür ediyorum. Sloven-
ya sanırım Balkan bölgesinde Türk 
işadamları ve Türk firmaları tara-
fından en az tanınan ülke diyebi-
lirim. Kısaca genel bilgiler vererek 
başlamak istiyorum bu nedenle…
Slovenya, Orta Avrupa’da, batısın-
da İtalya, kuzeyinde Avusturya, 
doğusunda Macaristan, güneyin-
de ise Hırvatistan’ın komşu bu-
lunduğu küçük bir ülkedir. Res-
mi adı Slovenya Cumhuriyeti’dir. 
Başkenti Ljubljanadır ve resmi dili 
Slovence’dir. Nüfusu 2 milyon 55 
bin, yaklaşık 2 milyon diyebiliriz. 
Para birimi avrodur. 25 Haziran 
1991’de bağımsızlığını ilan etti. AB 
üyeliği 1 Mayıs 2004 tarihinde ger-
çekleşti. Eurozone’a giriş tarihi de 

1 Ocak 2007’dir. Temel ekonomik 
göstergelerine bakacak olursak 
dikkat çeken bazı rakamlar vere-
ceğim. 2011 yılı itibariyle gayrisafi 
yurtiçi hasılası 35 milyar avro. Bü-
yüme, 2011 yılında maalesef eksi 
olarak gerçekleşti, 0,2 idi. 2012 ve 
2013 yılı için elimizde OECD’nin 
tahminleri var. 2012’de yine eksi bir 
büyüme veriyor OECD, 2,4 olarak. 
2013’te de yine bu eksi büyüme, 
2,1 olarak devam ediyor. Birazcık 
azalmış bir şekilde. İhracatı 2011 
yılında 20 milyar avro idi. İthalatı 
22 milyar avro. 2 milyon nüfusu 
olan bir ülke için dış ticaret hacmi 
42 milyar avro ile oldukça büyük 
olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyon 
oranı 2011 yılında 1,8 idi, işsizlik 
oranı ise 8,1. Çünkü Avrupa’daki 
mali krizden oldukça etkilenen bir 
ülke. Zaten bunu sanırım hepiniz 
basından takip ediyorsunuz. Ülke 
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borcunun gayrisafi yurtiçi hâsılaya oranı ise 
% 45. Aslında çok büyük değil ama krizin 
özellikle psikolojik anlamda önemli bir etkisi 
var Sloven halkı ve iş çevresi üzerinde…
Slovenya’da dış ticaret…
Slovenya ekonomisi için önemli bir alan 
dedik. Başlıca ihracat kalemleri arasında 
makine, otomotiv sektörü, otomotiv yan sa-
nayi, eczacılık ve kimya ürünleri, mobilya, 
elektronik ürünler, kâğıt ve elektrikli cihazlar 
olarak söyleyebiliriz. İthalat kalemleri ara-
sında petrol, çelik ve çelik ürünleri, otomobil 
ve parçaları, eczacılık ürünleri ve gıda var. 
Başlıca dış ticaret ortakları ise hepsi Avrupa 
Ülkeleri, Almanya, İtalya, Hırvatistan, Avus-
turya, Fransa bunlar arasında başta geliyor. 
Slovenya’nın mal ve hizmet ihracatı gayrisafi 
milli hâsılasının % 65, hatta % 70’ini oluştu-
ruyor.
Ülke rekabetçi ve açık bir ekonomiye sahip. 
Son yıllar itibariyle Slovenya’nın ihracatı 
ortalama olarak % 12 oranında artış gös-
teriyor. Avrupa ekonomilerindeki, özellikle 

Slovenya’nın başlıca ihracat pazarlarında 
yaşanan krize rağmen 2011 yılında ihracat 
% 12,4 oranında arttı.
Doğrudan yabancı yatırımcılar açısın-
dan Slovenya ekonomisine baktığımızda 
Slovenya’ya giren doğrudan yabancı yatı-
rımlar 2010 yılında 10,8 milyar avroya ulaş-
mış durumda… Slovenya’nın yurtdışındaki 
doğrudan yabancı yatırımları ise yine 2011 
yılında 5,5 milyar avroya ulaştı. Ülkedeki 
toplam yabancı sermayenin % 90’ı tahmin 
edilebileceği gibi Avrupa ülkeleri ve İsviçre 
kaynaklıdır. Ülkedeki yabancı sermayenin % 
58’i Avusturya, İsviçre, Hollanda, Fransa, Al-
manya ve İtalya’dan, yani komşu ülkelerden 
geliyor. Slovenya’daki yabancı ülke kaynaklı 
sermaye içeren şirketlerin sayısı da yaklaşık 
olarak 2500… Doğrudan yabancı yatırımla-
rın yoğunlaştığı sektörler imalat sanayi açı-
sından otomotiv yan sanayi, kimya sanayi, 
kağıt ve mamulleri, kauçuk ve plastik, ma-
kine ve ekipman olarak söylenebilir. Hizmet 
sektöründe de tabii ki finansal sektörler ve 

telekomünikasyon yabancı yatırımların yo-
ğunlaştığı sektörler…
Türkiye ile dış ticaretine, daha doğrusu ticari 
ve ekonomik ilişkilerine kısaca bakarsak… 
Dış ticaret verileri açısından 2011 yılında 
966 milyon dolar ticaret hacmine ulaştık. 
Bunun 620 milyon doları ihracat, ithalat ise 
350 milyon dolar idi 2011 yılında... Karşılıklı 
yatırımlara baktığımızda maalesef bu rakam 
pek iç açıcı değil. Söylediğim gibi Türk fir-
maları Slovenya’yı pek tanımıyorlar. Çok 
fazla belki ilgi duymadılar bugüne kadar. Bu 
yüzden Slovenya’daki yatırımlarımız sadece 
5 milyon dolar….
Slovenya’dan Türkiye’ye gelen yatırımlar ise 
3 milyon dolar seviyesinde. İlişkilerimizin 
altyapısı hazırdır. YKTK ve ÇVÖ anlaşmala-
rımız mevcut… Slovenya’ya bekliyoruz Türk 
yatırımcılarını ve işadamlarını. Müşavirlik 
olarak de her türlü hizmeti vermeye hazırız. 
Teşekkürler…
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Sayın konuklar hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Öncelikle belki bu 
işte ticaretin niye çok olmadığı 
konusunda ufak bir katkıda bulu-
nabilirim. Ona mecbur hissettim 
kendimi. Belki Newton mekaniğini 
buna uygulamak doğru değildir; 
ama neticede kuvvet kütleyle doğ-
ru orantılıdır. Biliyorsunuz, kütle 
çarpı ivmesi, iki numaralı kuralıydı 
galiba. Dolayısıyla şimdi bu ihra-
cat üretimin fonksiyonu olduğuna 
göre, üretim de yatırımın fonksiyo-
nu olduğuna göre bu neticede ser-
mayeye bağlı olan bir şeydir. Spe-
sifik olarak, Balkanlarda yapılmış 
Türk otomotiv yatırımı var mıdır? 
Sorusunun cevabı, Romanya açı-
sından var. Bildiğim kadarıyla dört 
firma var otomotiv konusunda faa-
liyet gösteren ya da şöyle diyelim. 
KAEN ya da NACE sınıflamasının 29 
numaralı faslında yer alan ana fa-
aliyet konusunda faaliyet gösteren 
bazı firmalar var Romanya’da… 
Ülkenin genel verilerine çok kısa-

ca bakacak olursak… Balkanlar-
daki en büyük ticaret ortağımızdır 
ki, kütlesel olarak da en büyük 
ülke Romanya... 133 milyar av-
roluk bir gayrisafi milli hâsılası 
var. 2007’den beri AB üyesi. 2004 
başından beri NATO üyesi. Gay-
risafi yurtiçi hâsıla büyümesi % 
2,5, nüfusu 19 milyon civarında… 
Yalnız, Avrupa’nın karşılaştığı geri-
atri problemiyle Romanya da kar-
şılaşmış durumda. Nüfusun doğal 
artış hızı negatif… Buna 90’ların 
başında Alman Anayasası’ndan 
kaynaklanan kolay iltica sayesinde 
Almanya’ya giden, Alman asıllı-
lar eklendiğinde özellikle kültürel 
olarak dillerini öğrenebildikleri 
Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya’ya 
gidenler düşüldüğünde bu rakam-
dan gerek imalat sanayisinde, 
gerek önemli sektör olan büyüme 
açısından inşaat sektöründe ça-
lışabilecek vasıflı işgücü oldukça 
azalıyor. İthalatın ve ihracatın da 
% 70’ini Avrupa Topluluğu ülke-
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leriyle yapıyor. Türkiye’den ithalatı 2 milyar 
avro civarında… 2011 senesinin rakamları 
bunlar. İhracatı 2,7 milyar avro civarında… 
Demek ki 4,7 milyarlık bir hacmimiz var. Bu 
2008’deki azami seviye olan 7 milyar dolar 
seviyesinin altında henüz maalesef... Genel 
olarak; petrol, ilaç, makine ve otomotiv ithal 
ederken yine otomotiv, otomotiv parçası ve 
demir-çelik ithal ediyor.
Şimdi bu kütleyle ilgili söylediğimi net ola-
rak açacak olursak…
Ülkenin ilk üç ihraç kalemi elektronik, ilaç 
ve otomotive baktığınızda bu gümrük tarife 
pozisyonlarına ait NACE kodlarında yer alan 
firmaların toplam satış rakamları hesabıyla 
değerlendirdiğinizde, konuyu elektronikteki 
toplam satışın % 60’ını AB kaynaklı yabancı 
sermayeli firmalar yapıyor. İlaçtakinin keza 
% 85’ini; ama otomotivdeki rakam çok bü-
yük bir rakam... İlk kümülatif % 92’sinde 
bir tane Rumen sermayeli otomotiv üretim 
şirketi yok. Bu dolayısıyla yapılan yabancı 
sermayenin neticede bir mal alışverişine yol 
açtığını da ortaya koyuyor. Ülkemiz kayıtla-
rıyla incelediğimizde 2011 beyannamele-
rinde, alıcı firmaların kıymet olarak % 20’lik 

kısmını Rumen pazarında Türk firmalarının 
oluşturduğunu, % 66’sının yabancı serma-
yeli Rumen ikametli şirketler olduğunu gö-
rüyoruz. Bu 66 içerisinde 20 de var. Rakam-
ları toplayarak gitmeyin, % 100’ün üzerine 
çıkmayalım… % 34’ünde de gönderici ve 
alıcı firmanın bir şekilde ya aynı olduğunu ya 
da akrabalığı olduğunu görüyoruz. Bu ken-
dimiz açısından sonucu aşağı yukarı üçte 
birlik kısmında işlem olarak büroya değme-
diği gibi bir sonuç çıkıyor; ama ikinci önemli 
bir sonucu, buna benzer bir analiz yapılmış-
tı. O zaman 2009 beyannamelerinde % 28 
civarında bir ağırlığı var Türk firmalarının. 
Ülkemiz dışındaki Türk firmalarının, Türk 
sermayesinin dış ticaretimize olan katkısı 
şeklinde çıkıyor ve o kaydı net olarak erişile-
bilir şeklinde tutma mecburiyetini yüklüyor 
bize… Bu da yapılıyor. Sermaye açısından 
ve gerçekleşmiş net satış açısından baktı-
ğınızda Romanya mukimi Türk firmalarının 
sermaye ve cirosal açıdan % 95’inin fazla-
sına ait kayıtlara net olarak ulaşabiliyoruz ki 
bunlar yaklaşık 800 şirketlik bir liste... Keza 
ülkede 600 binden fazla kayıtlı şirket bulun-
masına rağmen sadece 250 avro üzerinde 

satış yapan şirketlerin genel olarak ülkede 
gerçekleşmiş bütün satışlara nispeti % 93 
seviyesinde…
Bu maalesef krizin etkisiyle büyük şirket-
lerin bundan pay almasını artıracak şekilde 
ilk baştaki listeyi sayısal olarak, şirket sayısı 
olarak kısaltacak hale geldi. Bu şirketlerin 
önemli bir kısmının % 93’ü kayıtlı ulaşılabilir 
durumda. Bu netice, enformasyon üzerinde 
de çalıştığımızı gösteriyor. Arkadaşlarımız-
dan bazıları özellikle söylediler, devletimiz 
bu konuda atfettiği önem çerçevesinde 
merkez teşkilattan görevlendirdiği iki kişi 
var Bükreş’te. Yakın bir zaman içerisinde bir 
ay önce Köstence’deki ataşeliğe bir atama 
yapıldı. Oradaki kadronun açılması bir-bir 
buçuk sene öncesine dayanıyor. Toplam ola-
rak üç tane merkezden gelen personelle iki 
tane Bükreş’teki ofiste bir de Köstence’deki 
ataşelikte olmak üzere yine üç yerel perso-
nelle ihracatçılarımıza hizmet vermek için 
çalışıyoruz. 
Sizden talebimiz, müşavirliklere başvurma-
nız ve neticede kamu hizmeti olarak verilen 
bu enformasyondan yararlanmanız. Sabrınız 
için teşekkür ediyorum efendim.
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Öncelikle tüm katılımcıları saygıyla 
selamlayarak başlamak istiyorum. 
Salonda iki şey merak ediliyordur 
diye düşünüyorum. Birincisi ko-
nuşmamı ne kadar sürdüreceğim, 
ikincisi ise herhalde Yunanistan’la 
ilgili neler söyleyeceğim. Yuna-
nistan deyince aklıma 79 yılında 
Afganistan’ın Rusya tarafından 
işgali geldi. 80’li yıllarda bir te-
levizyon kanalımızda bir Afgan 
mücahidine bir soru yöneltilmişti, 
durumlar nasıl diye. O da, iki şey-
le özetledi. “Durum malum cihad. 
Serkumandan Allah!”
O zamanki koşullara bakınca tabii 
ki orada muhtemelen imanı kas-
tetti mücahit ama iptidai şartlardan 
dolayı durumu ben şöyle düşün-
müştüm. Demek ki işleri Allah’a 
kalmış! Şimdi Yunanistan’la ilgili 
böyle demek istemiyorum. Hepini-
zin malumudur. Geçen hafta Troyka 
tarafından şimdiye kadar çok katı 
ve tavizsiz tutumlarla birtakım ağır 
şartlara bağlanmak suretiyle kre-
di dilimleri serbest bırakıldı. Bu 
son serbest bırakılan, ilk planda 

31,5 milyar avroluk kredi dilimi ve 
mayıs ayına kadar tamamlanacak 
olan tamamı… Orada katı birtakım 
tutumlarından vazgeçtiği görülüyor 
Troyka’nın, özellikle de IMF kana-
dının. Örneğin 15 bin hemen ilk 
planda 2013 yılında tamamlanmak 
üzere 13 bin devlet kamu görevli-
sinin işten çıkartılması iddiasından 
vazgeçmişler. 2012’de 5 bin çıkart, 
2013’te de 5 bin çıkart gibi. O da 
sulandırıldı. 2012’nin sonuna gel-
dik; fakat gördüğümüz pek öyle 
kamudan çıkartılma gibi ciddi şey-
leri yok. Şimdi ben Yunanistan’la 
ilgili çok kısa bir süre içerisinde 
durumu özetlemeye çalışacağım... 
Yunanistan 11,2 milyonluk nüfusu 
ve Türkiye’nin yaklaşık beşte bir 
yüzölçümüne sahip ülkesi; fakat 
tabii Romanya’ya göre daha şanslı 
olduğunu görüyorum. Nüfusun dü-
şük olmasıyla 216 milyar avroluk 
bir gayrisafi milli hâsılası var. Tabii 
bunun kompozisyonuna baktığı-
mız zaman, gerçi bir gelişmişlik 
ölçütüdür hizmetler sektörünün 
ekonomideki ağırlığı ama, bura-
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da biraz % 82’ye yakın hizmetler sektörü, % 
14,4 civarında tarım ve gerisini de sanayinin 
% 42’lük bir tarım % 14,4’lük bir sanayi üre-
timi söz konusu bu gayrisafi milli hâsıla için-
de... Bu hizmetler sektörü deyince gayrisafi 
milli hasılayı oluşturan en önemli ayak turizm 
ve haklı olarak gururları olarak sürdürdükleri 
Çin’le başabaş olmak üzere...
Uluslararası deniz nakliyesinden sağladıkları 
gelir çok önemli bir kısmı oluşturuyor. Ko-
nuşmacımız bahsetmişti, Türkiye’ye göçmen 
olarak geldiğimde komünist bir rejime gel-
dim gibi bir intiba uyandı demişti. Herhalde 
bu Yunanistan için geçerli olsa gerek... Hâlâ 
% 50’nin üzerinde ekonomide devlet söz sa-
hibi... Benim yaklaşık görev sürem bir buçuk 
iki yıla yakınlaştı. İki yıl önceki özelleştirme 
listesi neyse şimdi Investing Greece’e girdi-
ğim zaman aynı özelleştirme listesini görü-
yorum. Ben artık bıktım ve ülkemize de artık 
bildirmiyorum. Çünkü artık herkesin bilgisi 
dahilinde özelleştirme… Sürekli sözler veril-
mesine rağmen hâlâ özelleştirmeden bahset-
mek mümkün değil. Şimdi bunu ben Yunanlı 
arkadaşlarıma da söylüyorum, katı eleştiri 
anlamında değil. Aynen diğer Balkan ülkeleri 
gibi enteresandır. Yunanistan’da aslında suni 
olarak bir düşmanlık ortamı oluşturulmuş. 

Tabii bu Türkiye açısından demem mümkün 
diye; ama Yunan insanı açısından. Tabii bu 
çeşitli politik nedenlerle. Geçmiş yıllarda ben-
den önce görev yapmış olan arkadaşlarımla 
yaptığım sohbetlerde insanların Türk insanı-
na bakış açısının son derece menfi olduğuna 
yönelik izlenimler edinmiştim. Fakat entere-
sandır, görev yaptığım bu kısa süre içerisinde 
insanların Türkiye’ye bakış açısının inanılmaz 
değiştiğini, diğer görüşlere bakarak söylüyo-
rum tabii… Aynen Yunanistan’da da öyle… 
En az iki Türk dizisinin televizyonlarda yaygın 
olarak gösterildiği; inanılmaz ilgi gördüğü 
bir ülke ve Türk hayranlığı da önemli ölçü-
de artmış durumda. Dolayısıyla ikili ilişkiler 
için uygun bir zemin. Ancak şunu söylemek 
mümkün olmuyor. Ben çok fazla rakamlarla 
boğmak istemiyorum sizi. 18 buçuk milyar 
avro ihracatı, 36 milyar avro da ithalatı olan 
bir ülke. Ülkemizle ticari ilişkilerine baktığı-
mız zaman, maalesef bunu söylemek müm-
kün değil. İçler acısı. Türkiye’yle ihracatımız 
düşüyor. İthalatımız 1,8 milyar avro. İhracatı-
mız ise 780 milyon avroya düşmüş durumda. 
İthalata baktığımız zaman ham madde ve pet-
rol gazları, motorin olmak üzere... İşte pamu-
ğun aşağı yukarı tamamını biz alıyoruz. Ham 
deri, kürk, vs. gibi ham madde niteliğindeki 

eşyalar... Dolayısıyla şunu göstermek istiyo-
rum. Maalesef 16’ya yakın Türk girişimcimiz 
Yunanistan’da iş yapıyor. Bunları teker teker 
saymak istemiyorum; müşavirliğimizle gö-
rüşebilirler; fakat buna mukabil 400’ün üze-
rinde Yunan işadamının Türkiye’de doğrudan 
yatırımları var. Şu anda Yunanistan’la, çok sıkı 
tedbirler almak suretiyle ticari ilişkilere girile-
bilir. Her sektörde yatırımın çok cazip olduğu-
nu söylemek mümkün değil. Zira en son şunu 
söyleyerek bitirmek istiyorum. İki gün önce 
eski IMF Başkanı Strauss-Kahn bir demeç 
verdi. % 14’lere varan devlet tahlilleri. Bunlar 
Avrupa’ya ihraç edilmiş bulunan… Aşağı yu-
karı Avrupa ülkeleri % 1-2’lerde borçlanırken 
% 14’lerle borçlanan Yunanistan’ın bu borç 
yükünün azaltılması gerektiği... Dolayısıyla 
bir takasa girişilmesi gerektiğinden bahset-
ti. Dolayısıyla içerdeki finansman maliyetleri 
nedeniyle son olarak şunu söylemek istiyo-
rum. Yatırım çok cazip olmamakla birlikte fi-
yat garantisi güneş ve rüzgar enerjisi üretim 
yatırımları yapılabilir. Lojistik sektörlerin satın 
alınması şu anda cazip alanlar olarak görülü-
yor. Hepinize çok teşekkür ederim. Saygılar 
sunarım.
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KOSOVA
Kosova birçok alanda yatırım imkanı sağlıyor. Euro bölgesinde en düşük maliyete, Avrupa’da da en genç 
nüfusa sahip, en düşük vergilerin uygulandığı ve düşük maaş verilen bir ülke. Kosova’nın belirli sektörlerde 
Türk yatırımcıları için önemli bir piyasa olabileceği düşünülüyor.

MAKEDONYA
Makedonya, özellikle Yugoslavya’dan kalma bürokratik sorunları çözmüş durumda. Yatırımcıya her türlü 
kolaylık sağlanıyor. Yabancı yatırımcılar 10 yıl boyunca kurumlar ve gelir vergisi ödemiyor. Reformlar sonu-
cunda sağlanan makroekonomik istikrar sayesinde ekonomideki büyüme sürüyor.

SIRBİSTAN
Deneyimli işgücüne sahip olan Sırbistan’da serbest bölgeler yabancı yatırımlar için cazip bir çalışma ortamı 
sağlıyor. Yatırımlar konusunda her iki tarafta da arzu edilen bir seviye gerçekleşmedi. Bununla birlikte ülke-
deki kurumların yeterince güçlü olmaması ekonomik büyümenin hızlanmasını engelliyor.

ROMANYA
Romanya, Balkanlardaki en büyük ticaret ortağımız. 4,7 milyarlık bir ticaret hacmimiz var. Net enerji itha-
latçısı Romanya, Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük ikinci pazarı durumunda.. Özelleştirmelerde başarı 
sağlayan Romanya, 1989 devriminin ardından ekonomik gelişme için dış ticarete büyük önem verdi.

SLOVENYA
Slovenya, Türk işadamları ve firmaları tarafından en az tanınan ülke.. Bu yüzden ülkedeki Türk yatırımları 
sadece 5 milyon dolar. Son zamanlarda işsizlik oranının artması üzerine “iflasın eşiğinde” olduğu söylenen 
Slovenya’da işadamları Türkiye’ye ilgili, Türkiye’den Slovenya’ya ilgi yetersiz..

YUNANİSTAN
18 buçuk milyar euro ihracatı, 36 milyar euro ithalatı olan bir ülke. Ülkemizle ticari ilişkileri istenilen düzeyde 
değil. Yakın tarihte iflasın eşiğine gelen Yunanistan’da ekonominin ancak 2014 yılından itibaren büyümeye 
yeniden başlayabileceği öngörülüyor.
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1-2 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen RUMELİSİAD 
Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi kapsamında yapılan ikili iş 
görüşmelerine Kosova, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan, Slo-
venya, Karadağ, Bosna Hersek ve Bulgaristan’dan gelen çok sa-
yıda firma temsilcisi katıldı.
İkili iş görüşmelerine Türk firmaları da yoğun ilgi gösterdi ve 
100’ün üzerinde firmanın temsilcisi ikili iş görüşmeleri yaptı.

Yabancı firmalar memnun ayrılırken, görüşmelerin verimli geçti-
ğini, Türkiye’nin Balkan ülkeleri ile ticaretinde olumlu etkiler yara-
tacağına inandıklarını belirttiler.
Türk firmaları da organizasyona ilişkin memnuniyetlerini bildirir-
ken, emeği geçen kurumlara teşekkür ettiler. Firma temsilcileri, 
bu tür organizasyonların devamının ülke ihracatına faydalı olaca-
ğını belirttiler.

200’e yakın firma ikili iş görüşmesi gerçekleştirmiştir. 

30’un üzerinde RUMELİ Derneği Zirve’ye katılım göstermiştir.

9 Balkan ülkesinden ticareti arttırmak için temsilciler katılmıştır. 

Halihazırda 20 firmaya RUMELİSİAD üyeleri tarafından Türkiye’de 
iş ortağı bulunması için çalışmalar yürütülmektedir.

9 Balkan ülke temsilcisinden kendi ülkelerinde de işbirliğinin 
arttırılması amaçlı toplantılar için katılım daveti alınmıştır.

İŞ FORUMU
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200’e yakın firma ikili iş görüşmesi gerçekleştirmiştir. 

30’un üzerinde RUMELİ Derneği Zirve’ye katılım göstermiştir.

9 Balkan ülkesinden ticareti arttırmak için temsilciler katılmıştır. 

Halihazırda 20 firmaya RUMELİSİAD üyeleri tarafından Türkiye’de 
iş ortağı bulunması için çalışmalar yürütülmektedir.

9 Balkan ülke temsilcisinden kendi ülkelerinde de işbirliğinin 
arttırılması amaçlı toplantılar için katılım daveti alınmıştır.

Katılımcı Ülke Sayısı     : 11

Toplam Katılımcı Sayısı     : 687

Katılan Devlet Adamı Sayısı    : 16

Katılan Yabancı Firma Sayısı    : 125

Katılan Yerli Firma Sayısı     : 168

RUMELİSİAD ULUSLARARASI 
BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ
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ZİRVENİN FARKLI SONUÇLARIYasemin KABUKOĞLU
RUMELİSİAD  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Değerli devlet yöneticilerimiz, İş dünyasının 
değerli temsilcileri ;

RUMELİSİAD olarak 2012’de belirlediğimiz 
çalışma stratejisi doğrultusunda gerçekleş-
tirdiğimiz projemizin sonuçlarını zirve konuş-
maları, açılımlar, iş forumu, oturumlarda ele 

alınan  balkan ülkeleri gerçeğini rakamlarıyla 
okudunuz. Sizlere zirvenin farklı sonuçlarını 
da bildirmek istiyoruz. 1/2 Aralık 2012 ta-
rihinde Bursa’da gerçekleştirdiğimiz  proje 
çalışma  süreci içerisinde  izlediğimiz çalışma 
yöntemiyle ; 

•	 Bursada iilk kez bir sanayici ve işadamları derneği tarafından balkanlara yönelik hükü-
metin destek verdiği bizzat katılım gösterdiği  bir organizasyon gerçekleştirilmiştir

•	 Yatırım projelerinin hayata geçirileceği,tartışılacağı platformlar yaratılmıştır.
•	 Balkan ülkeleri ve iş dünyası ile iletişim kanalları genişletilmiştir
•	 Projede ulusal ,uluslararası,yerel medyanın etkin kullanılmasıyla  Balkan-Türk iş dünyası 

vurgulanmıştır.
•	 Türk ve Balkan devlet yöneticileri,ekonomi uzmanları ve basın kuruluşlarının dikkati  

Türk-Balkan işdünyasını biraya getirecek projeler geliştirilmesi yönüne çekilmiştir.
•	 Zirve sonrası RUMELİSİAD Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen 2013 Balkan Çalış-

ma Gurubuna davet edilmiş, görüşleri alınmıştır.
•	 RUMELİSİAD ,  Başbakanlık, Ekonomi Bakanlığı tarafından balkanlara yönelik  faaliyet 

gösteren ve faaliyetleri desteklenen işadamları derneği olarak akredite olmuştur.
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