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BOSNA HERSEK BİLGİ NOTU 

 Bosna Hersek Dış Ticaret Odası (Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina 

‐ FTCBH): Bosna Hersek Dış Ticaret Odası 1909 yılında kurulmuş olup, ülke genelinde 

çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve aynı zamanda dış ticaret faaliyetleri (ithalat ve 

ihracat)  için kayıtlı olan Bosna Hersek  şirketleri, üreticileri ve hizmet  sağlayıcılarının 

bir  birliğidir.  İstanbul  temsilciliği  Türkiye  ve  Bosna  Hersek  arasındaki  ticari  ve 

ekonomik faaliyetleri geliştirmek üzere 2018 yılında açılmıştır.  

 Türkiye’nin Bosna Hersek Büyükelçisi Sadık Babür Girgin’dir. Bosna Hersek’de Banja 

Luka  Başkonsolosluğu  ve Mostar  Başkonsolosluğu  bulunmaktadır.  Bosna  Hersek’in 

Ankara Büyükelçisi ise Adis Alagiç’tir.  

 

 Bosna Hersek İdari Yapısı:  

 

 

 

 

 

 

 

 Bosna‐Hersek 1992 yılı Nisan ayında Yugoslavya'dan bağımsızlığını kazanmış ardından 

çıkan  ve  1995  yılına  kadar  devam  eden  savaş  bittiğinde  14  Aralık  1995  yılında 

imzalanan Dayton Anlaşması ile kurulmuştur.  

 Bosna‐Hersek Türkiye'ye vize uygulamamaktadır.  

 

 İş  Kurma  Kolaylığı:  Yabancı  yatırımcılar  halen  çeşitli  engellemeler  ile 

karşılaşmaktadırlar.  Karmaşık  yasal  ve  idari  uygulamalar,  politik  istikrarın  eksikliği,  

şeffaf olmayan  ticari prosedürler, yolsuzluklar,  fakir altyapı,  fikri mülkiyet haklarının 

yeterince  korunamaması  ve  zayıf  yargı  yapısı  bunlardan  en  önemlileridir.  Bosna 

Hersek iş kurma kolaylığı açısından Bölgesindeki sıralamada en altta yer almaktadır.  

 

 AB  süreci: Bosna Hersek  ile AB arasında 2008 yılında  imzalanan  İstikrar ve Ortaklık 

Anlaşması  1  Haziran  2015  tarihinde  yürürlüğe  girmiştir.  Bosna  15  Şubat  2016 

tarihinde Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusunda bulunmuştur. Bu başvuruya Avrupa 

Komisyonu  henüz  olumlu  görüş  vermemiştir.  Bununla  birlikte  2019  yılı  Genişleme 

Strateji  Belgesi’nde  adaylığın  ilanı  için  henüz  erken  olduğu  belirtilerek,  Belgenin 

Resmi Adı  Bosna Hersek Cumhuriyeti 

Nüfus  3.473.000 (Nisan 2022, IMF) 

Dil   Boşnakça, Sırpça, Hırvatça 

Yüzölçümü  51.209 km2 

Başkenti  Saraybosna 

Başlıca Şehirleri  Saraybosna, Banja Luka, Zenica, Tuzla, Mostar, Prijedor 

Yönetim Biçimi  Federal Cumhuriyet 

Devlet Başkanı  Boşnak, Hırvat ve Sırp üyesi olan 3’lü Cumhurbaşkanlığı 
Konseyi  (konsey  üyeleri  8’er  aylık  dönemler  itibariyle 
Konsey Başkanlığını sırayla devralmaktadır) 

Para Birimi  Konvertible Mark (KM) 
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ekinde ülkenin adaylık yönünde  ilerlemesi  için kapsayıcı bir yol haritası sunulmuştur. 

AB  ile Bosna Hersek arasında Vize Kolaylığı ve Geri Kabul Anlaşması  ise 1 Ocak 2008 

tarihinde  yürürlüğe  girmiştir.  Bosna  Hersek  Aralık  2010’dan  itibaren  vize 

serbestisinden  yararlanmaktadır.  Bosna  Hersek  NATO  üyesi  olmayıp,  14  Aralık 

2006’dan beri Barış İçin Ortaklık Programı’na dahildir. 

 Anlaşmalar:  

 Bosna  Hersek  ile  ticari  ilişkilerimizin  gelişiminde  1  Temmuz  2003  tarihi 

itibariyle  yürürlüğe  giren  Serbest  Ticaret  Anlaşması  (STA)  önemli  bir  rol 

oynamaktadır. Söz konusu Anlaşma, kapsamında gümrük ve eş etkili vergiler 

2007 başından bu yana sıfırlanmıştır. 

 Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşmasıdır (CEFTA) 

 Türkiye‐Bosna Hersek Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca, Bosna Hersek’ten ülkemize 

ithal  edilecek  ürünlerden  (bazı  tarım  ve  hayvancılık  ürünleri  hariç  olmak  üzere) 

gümrük vergisi alınmamaktadır. Diğer taraftan,  

 

 Bosna Hersek’in Dış Ticareti:  

 Bosna  Hersek’in  önemli  ihraç  kalemleri:  temel  metaller,  mineral  yağlar, 

mobilya, motorlu araçlar (büyük ölçüde montaj), metalden eşya, ağaç ve ağaç 

ürünleri, deri eşya, gıda ve içecek sayılabilir.  

 İthalat  kalemleri  arasında  ise  gıda  ve  içecek,  petrol  ve  kömür,  kimyasallar, 

makine ve donanım ile motorlu araçlar bulunmaktadır. 

Kaynak: Trademap / Ticaret Bakanlığı 

 Bosna Hersek ve Türkiye’nin Dış Ticareti: 
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Kaynak: TÜİK / Ticaret Bakanlığı 

 

Kaynak: Trademap / Ticaret Bakanlığı 
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Kaynak: Trademap / Ticaret Bakanlığı  

 Türkiye’den Bosna Hersek’e yapılan başlıca yatırımlar:  

 Şişecam Soda Lukavac  

 Hayat Holding  

 Ziraat Bankası 

 Kent Elit (Çikolata‐bisküvi),  

 Cengiz İnşaat,  

 Çilek,  

 Kastamonu Entegre,  

 Kırlıoğlu Kimya,  

 Camiş Madencilik,  

 Koton,  

 LC Waikiki,  

 Ayrıca;  IUS, Nurol Holding,  Sarajevo  International, Doğtaş,  Etçii, Nobel  İlaç, 

Bahçeci,  Liva  Enerji,  Borsa  İstanbul,  Bioil,  Bosna  Et,  Atilla    Construction,  

Zemana Bilişim, Temax BH, Enprode Mühendislik, Türkiye'nin desteğiyle  inşa 

edilen  Saraybosna‐Belgrad  Otoyol  Projesi  çalışmaları  da  bulunmaktadır. 

Anadolu Isuzu da Bosna’ya ihracat yapmaktadır.  

 

 Bosna Hersek sermayeli Yatırımlar:  

 2021  verilerine  göre  Kocaeli’nde  Bosna  Hersek  sermayeli  firma 

bulunmamaktadır. 
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 Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 yılındaki Bosna ziyaretinde: "Kısa vadeli ticaret hacmi 

hedefimiz  1 milyar  dolar.  Aramızda  imzalanacak  Serbest  Ticaret  Anlaşması'nın  bir 

önce  tamamlanmasına  büyük  önem  atfediyoruz.  Diğer  anlaşmaların  da  yürürlüğe 

girmesi en büyük arzumuzdur. Birçok alanda yetkililerimizi bir araya getireceğiz. Türk 

firmalarını Bosna Hersek ve tüm Balkanlarda büyük yatırımlar gerçekleştirmeye teşvik 

ediyoruz. Beklentimiz Türk yatırımcı ve şirketlere burada daha fazla  iş yapma  imkânı 

sağlanmasıdır" demiştir.  

 

 Doğu Marmara ABİGEM ve Bosna Hersek’teki Partnerler: Doğu Marmara ABİGEM’in 

üyesi olduğu Avrupa  İşletmeler Ağı  (Enterprise Europe Network‐EEN) üyesi olan  ve 

Match4Industry  etkinliğine  Bosna  Hersek’ten  heyet  katılımı  sağlayan  partner 

kurumlar aşağıdaki gibidir. 

 Bosna Hersek Dış Ticaret Odası, Saraybosna 

 Saraybosna Ekonomik Bölgesi Kalkınma Ajansı (SERDA), Saraybosna 

 Zenica Kalkınma Ajansı (ZEDA), Zenica Bölgesi 

 Sırp Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası, Banja Luka Bölgesi 

 

 Kocaeli Sanayi Odası – Bosna Hersek Federasyonu Sanayi Odası İşbirliği Anlaşması: 

Bosna Hersek Federasyonu Sanayi Odası Başkanı Mirsad Jašarspahić başkanlığında bir 

heyet  2018  yılında  Match4Industry  etkinliğine  katılmıştır.  Bu  ziyaret  esnasında 

Kocaeli  Sanayi  Odası  ile  Bosna  Hersek  Federasyonu  Sanayi  Odası  arasında  işbirliği 

anlaşması imzalanmıştır.  


