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GENEL GÖRÜNÜM 

Sırbistan, 2021 yılında kişi başı 18.51 Bin $ ve toplam 53,33 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 
2021 yılında toplam 33,79 Milyar $ ithalat ve 25,26 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir. 

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler 

Almanya  4,45 Milyar $ 

Çin Halk Cumhuriyeti 4,30 Milyar $ 

İtalya  2,72 Milyar $ 

Türkiye  2,03 Milyar $ 

Rusya  1,80 Milyar $ 

 

En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler 

Almanya  3,24 Milyar $ 

İtalya  2,17 Milyar $ 

Bosna Hersek 1,84 Milyar $ 

Romanya  1,41 Milyar $ 

Macaristan  1,28 Milyar $ 
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Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler 

2709.00 
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar) 

1,34 Milyar $ 

3004.90 
Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer 
ilaçlar 

975,71 Milyon $ 

2710.19 

Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen 
yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya 
bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve 
preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar 
hariç) 

530,05 Milyon $ 

2711.21 Doğal gaz (gaz halinde) 505,04 Milyon $ 

8517.12 
Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için 
telefonlar 

333,12 Milyon $ 

 

Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler 

8544.30 Taşıtlarda kullanılan kablo bağlantı takımları 1.42 Milyar $ 

2603.00 Bakır cevherleri ve konsantreleri 855.09 Milyon $ 

4011.10 Otomobil dış lastiği; yeni 623.23 Milyon $ 

1005.90 Mısır (diğer) 556.82 Milyon $ 

0811.20 
Ahududu, dut, siyah, beyaz ve kırmızı Frenk ve Bektaşi 
üzümü (dondurulmuş) 

527.52 Milyon $ 
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  TİCARİ CAZİBE FAKTÖRLERİ (2021) 

İş yapma kolaylığındaki durumu 3/ 5 

Lojistik performansı 2/ 5 

Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık) -3,61 % 

Vizesiz Geçiş VAR 

Mal ithalatı 2021 33,79 Milyar $ 

Bir iş kurmak için gereken süre 7.0 gün 

Enflasyon (yıllık) 4,09 % 

Gayri safi yurtiçi hasıla 53,33 Milyar $ 

GSYİH büyüme (yıllık) -0,94 % 

Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar) 18,51 Bin $ 

Mal ve hizmet ithalatı(%GSYİH) 56,52 % 

Mal ihracatı 2021 25,56 Milyar $ 

Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık) -4,22 % 

Hava taşımacılığı navlun (milyon ton- km) 8,1 

Konteynır liman trafiği (TEU:20 fit eşdeğer birim) - 

Tarımsal Katma Değer (% GSYİH) 6,34 % 

Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH) 24,89 % 

Hizmet Katma Değer (% GSYİH) 51,86 % 

Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH) 48,24 % 

Toplam Nüfus  6,89 Milyon 

Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH) 6,54 % 

Mal ticareti (% GSYİH) 85,74 % 

Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi) 99,4 

Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortalama teslim süresi 2.0 gün 

Teslim limanından alıcıya teslim süresi 2.0 gün 
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DIŞ TİCARET DESENİ 

ÜLKENİN İTHALATI 

 

ÜLKENİN İHRACATI  
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TÜRKİYE’NİN SIRBİSTAN’A İHRACAT POTANSİYELİNE GÖRE SEKTÖRLER 

 

Önemli bulgular 

Türkiye'den Sırbistan'a en büyük ihracat potansiyeline sahip ürünler,  

• Makine,  
• Elektrik,  
• Motorlu taşıtlar ve aksamları, 
• Plastik ve kauçuktur. 
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ÜLKENİN İTHALAT POTANSİYELİNE GÖRE SEKTÖRLER 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 3205.00 Boyayıcı laklar; esası lak olan müstahzarlar  

2 9616.20 Pudra/diğer kozmetik/ tuvalet ürünleri için büyük ve küçük ponpon  

3 3824.88 Tetra-, penta-, hexa- hepta- veya octabromodiphenyl eterleri içeren karışımlar   

4 2908.19 
Diğer fenollerin ve fenol- alkollerin 
halojenlenmiş/sülfolanmış/nitrolanmış/nitroz olanmış türevleri  

5 3004.90 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar  

6 3402.11 Anyonlu yüzey aktif organik maddeler  

7 2824.90 Diğer kurşun oksitleri  

8 2903.15 Etilen diklorür (1,2 dikloretan) doymuş  

9 2903.92 
Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1, 1, 1-trikloro-2, 2- bis 
(p-klorofenil)etan) 

10 3405.90 Cam veya metal boya ve cilaları vb. hazır boya, cila vb.  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 7211.14 Demir/çelik sıcak hadde (kalın => 4,75 mm. genişlik < 600 mm.) 

2 8104.90 Magnezyumdan çubuk, profil vs. diğer eşya  

3 7219.11 Paslanmaz çelik yassı mamul (sıcak hadde, kalın > 10 mm, rulo) 

4 7305.11 
Demir/ çelikten uzunlamasına ark kaynağı yapılmış, gaz/petrol boru hatlarına 
kull. İnce- kalın borular, dış çapı > 406.4 mm  

5 8201.60 Çit makasları, iki elle kullanılan makaslar  

6 7223.00 Paslanmaz çelikten teller  

7 7226.11 Manyetik [(silikonlu) çelikler; genişlik < 600 mm taneleri yönlendirilmiş] 

8 7217.90 Demir veya alaşımlı olmayan çelik; tel (7217 başlığındakiler hariç) 

9 7302.40 Demir/çelikten cebireler ve seletler  

10 9607.19 Kayarak işleyen diğer fermuarlar  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 8428.60 Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler; fünikülerler için çekiş mekanizmaları  

2 8467.81 Zincirli testereler  

3 8432.41 Tarla ve bahçe tarımı veya ormancılık için hayvan gübresi dağıtıcıları  

4 8448.59 Örgü, dikiş, trikotaj makinelerinde kullanılan aksam; parçalar  

5 8468.80 Diğer lehim, kaynak makine ve cihazları  

6 8452.90 Dikiş mobilyalarının mobilya, tabla, mahfaza ve diğer aksam ve parçaları  

7 9506.19 Kar kayağı yapmaya mahsus diğer malzemeler  

8 8459.39 Nümerik kontrollü olmayan rayba, freze tezgahları  

9 8450.11 Tam otomatik çamaşır yıkama makineleri-kapasitesi =< 10 kg  

10 8421.31 İçten yanmalı motorlar için hava filtreleri  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 5408.10 Viskoz ipeği mukavemetli ipliğinden dokunmuş mensucat  

2 5509.52 Devamsız poliester lifleri ile yün/ince kıl karışımı iplikler  

3 5408.31 Diğer dokunmuş mensucat  

4 5604.90 Diğer dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar  

5 5806.31 Diğer kordela; pamuklu  

6 5608.11 Hazır balık ağları; sentetik-suni maddeden  

7 5802.30 Havlu cinsi tufte edilmiş mensucat (dokumaya elverişli maddelerden) 

8 5503.90 Diğer sentetik devamsız lifler (işlem görmemiş) 

9 5103.10 Yün/ince hayvan kıllarının tarama döküntüleri  

10 5604.10 Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 1302.31 Ağar; ağar  

2 0301.93 
Sazan balıkları (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, 
Hypophthalmichthys spp., vb.); canlı  

3 0203.22 Domuz eti; but, kol vb. parçaları-kemikli (dondurulmuş) 

4 0201.10 Büyükbaş hayvanlarının etleri; karkas, yarım karkas (taze/soğutulmuş) 

5 0203.21 Domuz eti; karkas/yarım karkas (dondurulmuş) 

6 0203.11 Domuz eti; karkas/yarım karkas (taze/soğutulmuş) 

7 0805.50 Limon ve tatlı limon (taze/kurutulmuş) 

8 0203.19 Diğer domuz etleri (taze/soğutulmuş) 

9 0805.10 Portakal (taze/kurutulmuş) 

10 0105.94 Tavuk ve horoz (ağırlık > 185 gr) 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 9102.12 Kol saati; sadece opto-elektronik göstergesi olan elektronikle çalışan  

2 8544.49 Diğer elektrik iletkenleri (gerilimi =< 80 V. için) 

3 9105.11 Çalar saatler; elektrikle çalışan  

4 8516.60 Diğer elektrikli fırınlar, ocaklar, ızgaralar vb. 

5 8515.31 Metallerle ark kaynağı için tamamen/kısmen otomatik cihazlar  

6 8508.70 Vakumlu elektrik süpürgelerinin aksam, parçası  

7 8536.70 Optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için konektörler  

8 8506.10 Manganez dioksitli, elektrik pil- bataryaları  

9 8512.20 Diğer aydınlatma/gözle görülebilen işaret cihazları  

10 9004.10 Güneş gözlükleri  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 6208.19 Kadın/kız çocuk kombinezon, jüp/jüpon; dokunabilir diğer maddeden  

2 6116.93 Eldiven (tek parmaklı/parmaksız); sentetik liflerden (örme veya kroşe) 

3 6108.11 
Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp veya jüponlar; sentetik veya suni liflerden 
(örme veya kroşe) 

4 6107.19 
Erkek/erkek çocuk için külotlar ve slipler; dokumaya elverişli diğer 
maddelerden (örme veya kroşe) 

5 6302.40 Masa örtüleri (örme veya kroşe) 

6 6306.40 Şişme yataklar  

7 6107.22 
Erkek/erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar; sentetik ve suni liflerden 
(örme veya kroşe) 

8 6117.90 
Dokumaya elverişli diğer maddelerden giyim eşyası için veya giyim eşyası 
aksesuarları için parçalar (örme veya kroşe) 

9 6111.30 Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı; sentetik liflerden (örme veya kroşe) 

10 6209.30 Bebek için giyim eşyası ve aksesuar; sentetik liften  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 4006.10 Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan profiller  

2 3916.10 
Etilen polimerlerinden ince ve kalın çubuklar ve profiller, enine kesit > 1 mm 
olan monofiller  

3 9606.21 Düğme; plastik maddeden (dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış) 

4 3916.20 Vinil klorür polimerlerinden monofil, çubuk, profiller- eni kesiti > 1 mm 

5 9606.10 Çıtçıtlar vb. aksamı  

6 9606.29 Düğme (diğer maddelerden) 

7 9615.19 Diğer maddelerden saç, süs tarakları, saç tokaları vb. eşya  

8 3916.90 Diğer plastiklerden monofil, çubuk, profiller- eni > 1 mm. 

9 3903.11 Polistiren; genleşebilen (ilk şekilde) 

10 3917.40 Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 4707.20 
Beyazlatılmış, kütle halinde boyanmamış kimyasal hamur kağıt/karton döküntü, 
kırpıntı  

2 4817.20 Mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları  

3 4704.29 Geniş yapraklı sülfitli kimyasal odun hamuru tam/yarı beyaz  

4 4401.11 
Yakmaya mahsus iğne yapraklı ağaçlar; kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde 
veya benzeri şekillerde  

5 9619.00 Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya  

6 4805.93 Kağıt/karton (m2 ağırlık; > 225 gr.) 

7 4403.23 
Göknar (Abies spp.) ve Ladin (Picea spp.); işlem görmemiş, herhangi bir enine 
kesiti >= 15 cm  

8 4805.91 Kağıt/karton (m2 ağırlık; < 150 gr.) 

9 4411.92 Lif levha (yoğunluğu > 0,8 gr/cm3.) 

10 4804.41 Kraft kağıt/karton (150 gr < m2 < 225 gr.) beyazlatılmamış 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 1604.17 Yılan balıkları; bütün veya parça halinde, hazır veya konserve edilmiş  

2 2306.41 
Rep/kolza tohumu yağı üretim artığı küspe ve katı atıklar (düşük erusik asit 
içerikli) 

3 1501.10 Eritilmiş domuz yağı (lard) 

4 1602.41 Domuz but ve parçalarından hazırlanmış madde ve konserveler  

5 2303.30 Biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları  

6 2208.30 
Alkol gücünün denatüre edilmemiş etil alkol %80’den az hacme göre; alkollü 
içecekler, likörler ve diğer manevi içecekler: Viski: Açıklama 10 basamaklı 
seviyede mevcut değildir  

7 1602.42 Domuz kol ve kol parçalarından hazırlanmış madde ve konserveler  

8 1501.90 
Diğer kümes hayvanlarının katı yağları (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler 
hariç) 

9 2306.49 Rep/kolza tohumu yağı üretiminden arta kalan diğer küspe ve katı atıklar  

10 1602.10 Hazırlanmış/konserve edilmiş et, sakatat/kan; homojenize  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 4106.40 Sürüngenlerin dabaklanmış derileri  

2 4113.10 Keçi ve oğlakların diğer deri ve köseleleri  

3 6403.19 Ayakkabı; diğer sporlar için (yüzü deriden) 

4 6406.90 Ayakkabı için diğer aksam  

5 6403.20 
Ayakkabı; dış tabanı tabii kösele (yüzü başparmağa dolanan deri bir şeritten 
olan) 

6 6401.99 Ayakkabı; yüzü kauçuk ve plastik diğer (su geçirmez) 

7 6402.20 Ayakkabı; yüzündeki kayışların tabandan delik geçirilmesi şeklinde  

8 6504.00 
Şapkalar ve diğer başlıklar; her nevi maddeden şeritlerin 
birleştirilmesi/örülmesiyle yapılan  

9 4304.00 Taklit kürk vb. mamul eşya  

10 6402.19 Ayakkabı; diğer sporlar için  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 8702.20 
Hem dizel veya yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar; 
kapasite >= 10 kişi  

2 8606.30 Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar  

3 8704.10 Karayolu dışında kullanılan damperler  

4 8701.93 Traktörler (8709 pozisyonuna giren traktörler hariç); 37 kW < motor gücü <=  

5 8704.21 Dizel/yarı dizel motorlu taşıtlar (taşıma kapasitesi < 5 ton) 

6 8702.10 Minibüs, midibüs ve otobüs; dizel veya yarı dizel, kapasitesi >= 10 kişi  

7 8701.94 
Traktörler (8709 pozisyonuna giren traktörler hariç); 75 kW < motor gücü <= 
130 kW 

8 8708.30 Kara taşıtları için fren ve servo- frenler vb. aksam, parçaları  

9 8703.22 Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli (1000 cm3 < silindir =< 1500 cm3) 

10 8702.90 Minibüs, midibüs ve otobüs; benzinli, kapasitesi >= 10 kişi  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 7019.52 Cam liflerinden düz dokunmuş mensucat; En > 30 cm. ağırlık < 250 gr/m2 

2 6905.90 Baca şapka, boru, mimari tezyinat, inşaat için diğer seramik eşya  

3 7004.20 Kütle halinde boyanmış, ışık sızdırmayan, kaplanmış cam  

4 7014.00 Sinyalizasyon camı, camdan optik elemanlar (7015’dakiler hariç) 

5 7015.90 Saat, gözlük, numarasız camlar, cam küreler ve segmanlar  

6 7009.10 Taşıtlar için dikiz aynaları  

7 6807.10 Asfalttan/benzeri maddeden eşya (çatı/bina yüzeylerinde kullanılan) 

8 6811.81 Selülozlu çimentodan ve benzerlerinden oluklu levhalar  

9 7013.49 Camdan sofra/ mutfak işlerinde kullanılan eşya (diğerlerinden) 

10 6804.21 Bileği çarkı, taşı vb.; aglomere edilmiş sentetik/tabii elmastan  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 7322.19 Demir/çelikten radyatör, aksam ve parçaları  

2 8481.30 Çek valflar (klapeler, subaplar) 

3 9032.10 Termostatlar  

4 8418.10 Birden fazla dış kapılı kombine soğutucu- dondurucular  

5 8414.90 Hava, gaz pompası, kompresörü, vantilatör vb. aksamı, parçaları  

6 7019.39 Camdan örtüler, şilteler, panolar; dokunmamış mensucattan eşya  

7 8413.81 Diğer pompalar  

8 4016.93 Vulkanize kauçuktan conta, rondela ve diğer eşya  

9 8403.10 Merkezi ısıtma kazanları  

10 8415.90 Klima cihazlarının aksam- parçaları  

 
 
 
 
 
 
 



                    

Sayfa 23 | 30 

 

 

 

Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 2509.00 Tebeşir  

2 2513.20 Zımpara taşı, tabii korindon, tabii Süleyman taşı ve diğer aşındırıcılar  

3 2530.20 Kieserit, epsomit (tabii magnezyum sülfatlar) 

4 2517.41 Mermerin granül, parçacık ve tozları  

5 2508.60 Mülit  

6 6806.20 Genleştirilmiş kil, vermikulit, perlit, köpüklü cüruf vb. mineral madde  

7 2619.00 Cüruf, moloz ve demir/çeliğin imalinden elde edilen diğer döküntüler  

8 250700 Kaolin ve diğer kaolinli killer  

9 2601.11 Demir cevherleri ve konsantreleri (aglomere edilmemiş)  

10 6815.20 Turbdan eşya  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 6601.91 Şemsiye vb. şemsiyeleri (iç içe girebilen milleri olanlar) 

2 9403.70 Plastik maddelerden diğer mobilyalar  

3 9405.40 Diğer elektrik lambaları, aydınlatma cihazları  

4 9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen döner koltuk- sandalyeler  

5 9405.10 Avizeler; duvar, tavan için aydınlatma cihazları  

6 9403.60 Diğer ahşap mobilyalar  

7 9404.90 Şilte, yorgan, yastık, puf, diz-ayak örtüleri, minderleri vb.  

8 9403.90 Diğer mobilyalara ait aksam, parçalar  

9 9401.61 
Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer 
mobilyalar  

10 9403.20 Diğer metal mobilyalar  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 5702.91 Yer kaplaması (yün/ince kıldan, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz) 

2 5702.20 Yer kaplaması; koko lifinden (tufte veya floke edilmemiş) 

3 5702.42 
Halılar ve diğer yer kaplamaları; sent./suni dokumaya elverişli maddelerden, 
hav yapısında, hazır eşya hallinde olan  

4 5702.49 Yer kaplamaları (havlı, hazır eşya, tufte/floke edilmemiş) 

5 5702.32 
Halılar ve diğer yer kaplamaları; sent./ suni dokumaya elverişli maddelerden, 
hav yapısında, hazır eşya halinde olmayan  

6 5703.90 Halı ve yer kaplaması (dokunabilir diğer maddeden) 

7 5702.99 Yer kaplaması (diğer maddelerden) 

8 5702.10 Kilim, sumak, karaman ve elde dokunmuş benzeri yer döşemeleri  

9 5705.00 Diğer halı ve yer kaplamaları (dokumaya elverişli diğer maddelerden) 

10 5703.30 Suni/sentetik tufte halı (yer kaplamaları)  
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 7117.11 Adi metallerden kol düğmeleri vb. düğmeler  

2 7117.19 Adi metalden (kaplanmış olabilir) diğer eşya  

3 7117.90 Diğer taklit mücevherci eşyası  

4 7104.10 Piezo- elektrik kuvarsları  

5 7113.11 Gümüşten mücevherci eşyası, aksamı (kıymetli metallerle kaplı/yaldızlı/değil) 

6 7110.31 Rodyum (işlenmemiş/pudra halinde olanlar) 

7 7102.29 Diğer elmaslar (sanayide kullanılan) 

8 7110.39 Rodyum (diğer) 

9 7102.21 
Elmaslar (sanayide kullanılanlar); işlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş, 
yarılmış veya yontulmuş  

10 7102.10 Elmaslar (tasnif edilmemiş olan) 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 8407.21 Deniz taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar- dıştan takmalı  

2 9307.00 Kılıç, pala, süngü, mızrak vb. silahlar vb. aksam, parçaları  

3 8803.30 Uçak ve helikopterlerin diğer aksam ve parçaları  

4 9306.21 Av tüfeği için fişekler  

5 8526.92 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları  

6 9304.00 Diğer silahlar (yaylı, havalı/gazlı tüfek ve tabancalar, cop vb.) 

7 9305.20 93.03 pozisyonlarında yer alan tüfekler için aksam parça ve aksesuar  

8 9401.10 Hava taşıtlarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalar  

9 9303.90 Diğer ateşli silahlar  

10 8526.91 Hava, deniz trafiğine yardımcı radyo cihazları  
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İKİLİ ANLAŞMALAR 

 

 

ÜLKEDEKİ TEKNİK ENGELLER 

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri 

“Ürünler için Teknik Gereklilikler ve Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Kanun” kapsamında, teknik 

düzenlemelerin hazırlanması ve kabul edilmesi muhtelif kurumların bünyesinde olmakla birlikte, 

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının başvuruları, teknik düzenleme kayıtları, taslak teknik 

düzenlemelerin bildirimi, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının kaydı gibi konularda Sırbistan 

Ekonomi Bakanlığı koordinatör kurum olarak görev yapmaktadır. “Sırbistan Standardizasyon 

Enstitüsü’nden (ISS) alınan bilgilere göre, Sırp standartlarının % 95,5’inden fazlası Avrupa 

standartlarıyla uyumlaştırılmıştır. 

Sırbistan’ın “Teknik Düzenlemeler, Uygunluk Değerlendirme ve Standartlara İlişkin Bilgi Sağlanması ve 

Bildirimi Tüzüğü’ne (Sırbistan Resmi Gazete No: 45/2010)” göre ISS, uluslararası anlaşmalara taraf 

ülkelerden ve AB ülkelerinden gelen makul taleplere cevap vermek ve ayrıca; mevcut veya taslak 

standartlara ilişkin belgeleri sağlamakla yükümlüdür. Bu tüzük; AB’nin “teknik standartlar ve 

düzenlemeler ve bilgi toplumu hizmetleri kurallarına ilişkin bilgi paylaşımına dair 98/34/EC ve 

98/48/EC direktifleri ile uyumludur. Bu kapsamda ISS, talep üzerine, standartların nerede yayımlandığı 

konusunda uluslararası kurallara uygun bir şekilde bilgi sağlamaktadır. 

Akreditasyon konularında ise, Sırbistan’daki sorumlu kuruluş Sırbistan Akreditasyon Kuruluşudur. 

(Accreditation Body of Serbia). Sırbistan’da akreditasyon faaliyetleri “Akreditasyon Kanunu” 

çerçevesinde adı geçen kuruluş tarafından gerçekleştirilmektedir. Metroloji konularında ise, Sırbistan 

Ekonomi Bakanlığı sorumlu kuruluştur. Metroloji konularındaki faaliyetler, “Metroloji Kanunu” 

çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri 

Sırbistan teknik düzenlemeler konusunda AB düzenlemeleri ve uygulamalarıyla uyumlaştırma 

gerçekleştirmiş olup, söz konusu uyumlaştırma dört ana çerçeve kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

Bunlar: “Ürünler için Teknik Gereklilikler ve Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Kanun”, 

“Standardizasyon Kanunu”, “Metroloji Kanunu” ve “Akreditasyon Kanunu”dur.  

Sırbistan’da bu alandaki mevzuatlar şeffaf olup, tüm teknik düzenlemelere ve bunlara ilişkin 

bilgilere http://tehnis.privreda.gov.rs/en/tehnis-pretraga_registara.html adresinden, standartlara 

ilişkin bilgilere ise www.iss.rs adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca, Sırbistan henüz DTÖ üyesi 

olmamakla birlikte, Sırbistan Ekonomi Bakanlığı nezdinde bir DTÖ/TBT bilgi bildirim noktası hayata 

geçirilmiş olup, tbtinfo@privreda.gov.rs adresinden bu nokta ile irtibat kurulabilmektedir. 

 

 

http://tehnis.privreda.gov.rs/en/tehnis-pretraga_registara.html
mailto:tbtinfo@privreda.gov.rs
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Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler 

Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar 

İthalatında spesifik belge gereken ürünler, 49/2013 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararda yer 

almaktadır. Buna ilave olarak, Sırbistan’a yapılan ithalatta ürün bazlı gereken belgelerin listesine 

http://www.upravacarina.rs/cyr/Zakoni/Objedinjeni%20spisak%20priloga%20Odluke%2011%200

9%202013.pdf  adresinden ulaşılabilmektedir. 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri 

Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar 

Sırbistan’da Ürün Güvenliği Denetimi makamı Ticaret, Telekomünikasyon ve Turizm Bakanlığıdır. Bu 

Bakanlık, tarım ve gıda ürünleri dışında kalan ürünlerin güvenlik denetiminden sorumludur. Adı geçen 

Bakanlık’tan alınan bilgilere göre, tarım ve gıda dışında kalan ürünlerin güvenlik denetimleri ürün 

piyasada iken yapılmaktadır. Öte yandan, herhangi bir ürünün güvenlik denetiminden sorumlu olan 

Bakanlığın, Sırbistan Maliye Bakanlığı Gümrük İdaresi’ne başvurarak bu ürünün sınırda güvenlik 

denetimi yapılmasını istediği durumlarda, bu ürünün ithalat aşamasında da güvenlik denetimi 

yapılabilmektedir. 

Sırbistan’da gıda ve tarım ürünleri güvenlik denetimlerinden ise, Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı 

sorumludur. Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı’nın veteriner ve tarımsal denetimi kapsayan bitki sağlığı 

denetimi (phyto-sanitary inspection) kapsamında gıda ve hayvan besininin imalat, işleme, ticaret, 

ithalat, transit ve ihracatının denetimi yetkisi bulunmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık denetimi (sanitary inspection) kapsamında ise; yeni gıdalar, bir kısım bebek 

gıdaları, insan tüketimine yönelik tuz, enzimler, hayvansal olmayan gıda müstahzarları ve içme suyu da 

dahil olmak üzere birçok gıdanın denetimi yetkisi bulunmaktadır. Bu iki güvenlik denetimi, ithalat 

aşamasında yapılmakla birlikte, ürün piyasada iken de ek denetimler yapılabilmektedir. 

Sağlık Bakanlığı ayrıca, ilaçlar ve sağlık malzemeleri ile oyuncakların güvenlik denetimlerinden de 

sorumlu Bakanlıktır. 

ETKİNLİKLER 

 

FUAR ADI TARİH SEKTÖR ÜLKE 

BELGRADE 
FURNITURE FAIR 

08.11.2022-13.11.2022 
AĞAÇ/ORMAN ÜRÜNLERİ, 
MOBİLYA VE 
TEKNOLOJİLERİ 

Sırbistan  
Belgrad 

 

https://ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar 

 

 

 

 

 

 

http://www.upravacarina.rs/cyr/Zakoni/Objedinjeni%20spisak%20priloga%20Odluke%2011%2009%202013.pdf 
http://www.upravacarina.rs/cyr/Zakoni/Objedinjeni%20spisak%20priloga%20Odluke%2011%2009%202013.pdf 
https://ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar
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TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİMİZ VE ATAŞELİKLERİMİZ 

 

    

   

                            


