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BOSNA HERSEK HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1. ÜLKE KİMLİĞİ 

 

Resmi Adı : Bosna - Hersek Cumhuriyeti 

Yönetim Biçimi : Başkanlık Tipi Cumhuriyet 

Başkent:  : Saraybosna 

Cumhurbaşkanı    : Bakir Izetbegović 

Başbakan : Denis Zvizdić 

Nüfusu : 3.863.000  

Yüzölçümü : 51,197 km² 

Dil : Hırvatça, Sırpça, Boşnakça 

Etnik Yapı : Boşnak %48, Sırp %37.1, Hırvat %14.3, diğer %0.6 (2000) 

Dini Yapı : Müslümanlar %40, Ortodoks %31, Roma Katolikleri %15, diğer 

 %14 

Para Birimi : Marka (BAM) 

Doğal kaynaklar : Kömür, demir, boksit, manganez, ormanlar, bakır, krom, 

 kurşun, çinko, hidro güç 

Tarım ürünleri : Buğday, mısır, meyve, sebze, canlı hayvanlar 
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1.2. GENEL BİLGİLER 

1.2.1. Coğrafi Konum 

  
Bosna-Hersek Avrupa kıtasının güney doğu, Balkan yarımadasının ise kuzey batı köşesinde 
olup, 42-45 Kuzey enlemleriyle, 15-19 Doğu boylamları arasında yer almaktadır. Doğusunda 
Sırbistan, güney doğusunda Karadağ, kuzey ve batı yönlerinde Hırvatistan ile komşudur. 

Ülkenin Adriyatik Denizi’nde 20 km uzunluğunda bir sahil şeridi vardır. Ancak bu sahil şeridi 
ticari liman olma özelliğine sahip olmadığı için bu ihtiyaç Hırvatistan’ın uluslar arası Ploçe 
Limanı kiralanarak giderilmektedir. 

Bosna-Hersek’in %82’lik bölümünü Bosna, % 12’lik bölümünü de Hersek oluşturur. Bosna-
Hersek Federasyonu ülkenin %51,48’ini kaplarken, Sırp Cumhuriyeti % 48,52 ‘lik bölümünü 
kaplamaktadır. 

1.2.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Bosna-Hersek’te savaş sebebiyle 1991 yılından bu yana nüfus sayımı yapılmamıştır. Savaş 
sonucu yaşanan yıkım ve göç sebebiyle kesin nüfus rakamları bilinmemekle birlikte 2015 yılı 
Temmuz ayı itibariyle nüfusun 3.863.055 olduğu tahmin edilmektedir. 2014 yılında nüfustaki 
gerileme % -0,11’dur. 

Etnik grupların toplam nüfus içindeki oranları ise Boşnaklar, % 48, Sırplar, % 37,1, Hırvatlar, 
% 14,3, diğer grupların da % 0,6 olduğu tahmin edilmektedir. Yine toplam nüfusun % 40’ını 
Müslümanlar, % 31’ini Ortodokslar, % 15’ini Katolikler, % 4’ünü Protestanlar ve % 10’unu 
da diğerleri oluşturmaktadır.   

Bosna-Hersek 2014 yılı tahminlerine göre işsizlik oranı % 43,9’dur. Ülke % 67,8 olan 15-24 
yaş arasındaki işsizlik oranı ile dünya sıralamasında 1nci konumdadır. 

Ülkedeki işgücü Batı standartlarına göre daha ucuzdur. 2015 tahminlerine göre 1,47 milyon 
işgücünün bulunduğu ülkede bu işgücünün % 19’u tarım, % 30’u sanayi, % 51’i ise hizmet 
sektöründe istihdam edilmektedir. 

Üniversiteye giren öğrenci sayısı gittikçe artmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda genel ve 
meslek eğitimindeki eksiklikler ve göç nedeniyle özellikle inşaat, bilişim teknolojileri ve 
sağlık sektörlerinde ciddi işgücü kaybına uğranılmıştır. İşçilik vergileri oldukça yüksektir ve 
bu durum yeni işçi alımını teşvik etmemekte ve kayıt dışı işçiliğin artmasına neden 
olmaktadır. 

Buna ek olarak ücretlerdeki katı tutum, meslek yaratma ve işçi hareketliliği üzerinde de 
engeller yaratmaktadır. Bu tutum genel olarak bütün eski sosyalist ülkelerin karakteristik 
kolektif pazarlık sisteminin bir kalıntısıdır. Federasyon’da işçi ve işverenler sağlık, emeklilik 
ve işsizlik sigortalarını paylaşmakta iken Sırp Cumhuriyeti tarafında çocuk yardımı da dahil 
bütün sigortaları işveren karşılamaktadır. Bu sebeple de birçok işçi kayıt dışı çalışarak bu 
vergi ve katkıları ödemekten kaçmaktadırlar. 
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1.2.3. Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Bosna-Hersek’in doğal kaynakları arasında kömür, demir cevheri, boksit, bakır, kurşun, 
çinko, kromit, kobalt, manganez, nikel, kil, jipsiyum, tuz, kum, orman ve akarsuları saymak 
mümkündür.  

Çevre ile ilgili olarak, metalurji tesislerinin neden olduğu hava kirliliğini, şehir atıklarının 
etkin olarak yok edilemediğini söyleyebiliriz. Bosna-Hersek, hava kirliliği, biyolojik çeşitlilik, 
iklim değişikliği-Kyoto Protokolü, çölleştirme, tehlikeli atıklar, deniz hukuku, deniz hayatının 
korunması, ozon tabakasının korunması, ıslak alanlar gibi konularda uluslararası anlaşmalar 
imzalamış olmasına karşın, bu anlaşmaları halen onaylamamıştır. 

1.2.4. Siyasi ve İdari Yapı 

Bosna-Hersek 1992 yılı Nisan ayında Yugoslavya’dan bağımsızlığını kazanmış ardından 
çıkan ve 1995 yılına kadar süren savaş sonunda 14 Aralık 1995 yılında imzalanan Dayton 
Anlaşması ile kurulmuştur. 

Bosna-Hersek idari yapı olarak Bosna-Hersek Federasyonu ile Sırp Cumhuriyeti olmak üzere 
siyasi, hukuki otoriteye sahip iki entiteden oluşmaktadır. Her iki entitenin de ayrı yasama 
organları ve hükümetleri bulunmaktadır. Bu iki entitenin yanında Brcko Bölgesi, Merkezi 
Hükümetin kontrolünde özerk bir yapı olarak yer almaktadır. Bosna –Hersek Federasyonu 10 
kantondan oluşmaktadır. Sırp Cumhuriyeti ise kendi içinde bölgeler ve belediyeler şeklinde 
yapılanmıştır. 

Ülkenin siyasi yapısının başında Cumhurbaşkanlığı Konseyi gelmektedir. Her üç milletin 
birer temsilcisinin bulunduğu bu konsey dört yıllık bir süre için göreve gelmekte ve 
Başkanlık, üyeler arasında sekizer aylık dönemlerle değişmektedir. 

Cumhurbaşkanının yanında, Parlamentonun altında görev yapan Bakanlar Kurulu diğer 
önemli bir kurumdur. Başbakan ve dokuz bakandan oluşan Bakanlar Kurulundaki bakanların 
Konsey’de olduğu gibi, her birinin diğer milletlerden ikişer yardımcısı vardır. Söz konusu 
kurumların yanında Temsilciler Meclisi ve Bosna-Hersek Halk Meclisinden oluşan Bosna-
Hersek Parlamentosu bulunmaktadır. 

 

1.3. GENEL EKONOMİK DURUM 

1.3.1. Ekonomik Yapı 

Bosna Hersek savaş öncesinde ağır sanayi alt yapısına sahip bir ülke konumundaydı ve 
ülkenin en büyük on sanayi kuruluşu toplam istihdamın ve üretimin yarısını karşılayacak 
büyüklükteydi. Bosna Hersek’deki ağır sanayi temel olarak metalürji ve kimya sanayi üzerine 
yoğunlaşmıştı. Bu dönemde üretim genel olarak Yugoslav iç pazarının ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere kurulmuştu. Ancak bugün, yaşanan savaş nedeniyle pazar kaybının yanı 
sıra, sanayi tesisleri zarar görmüş, bu tesislerdeki makine ve teçhizat çalınmış, ülkenin 
sanayiye dayalı ekonomik yapısı bozulmuştur. 
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Savaş öncesi dönemde sanayiye dayalı olan Bosna Hersek ekonomisi günümüzde, hizmetler, 
bankacılık, enerji ve turizm alanlarına yapılan yatırımlarla farklı bir konuma gelmiştir. 

Bosna Hersek’in kısa bir zaman öncesine kadar 8 ülke ile (Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan, 
Karadağ, Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Moldova ve Arnavutluk) Serbest Ticaret Anlaşması 
bulunmaktaydı. Ancak, Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması-CEFTA’nın resmen işlerlik 
kazanması ile birlikte Türkiye ile imzalanan haricindekiler yürürlükten kalkmıştır. 

İşsizlik Bosna Hersek ekonomisinin en büyük sorunlarından birisidir. Kayıt dışı istihdam 
nedeniyle işsizlik oranı gerçek değerinden daha düşük gösterilmektedir. 

Bosna Hersek ekonomisinin diğer önemli sorunu yüksek ve sürekli dış ticaret açığı olup, 
borçlanmasıdır. 

2015 tahmini değerlerine göre GSYİH’nin % 7,9’u tarım, % 26,5’i sanayi ve % 65,6’sı hizmet 
sektöründen oluşmaktadır. 

Nominal değerlerle 2015 Bosna- Hersek gayri safi yurt içi hasılasının 15,8 milyar ABD 
Doları, kişi başına milli gelirin ise 10.432 ABD Doları olduğu tahmin edilmektedir (EIU). 
Bosna Hersek’te 2015 yılı itibariyle enflasyon oranı % 1 olarak gerçekleşmiştir. 2016’dan 
itibaren uluslararası mal fiyatlarındaki artış ve iyileşen iç talep sonucunda tüketici fiyat 
endeksinin % 3 ortalama ile yükseleceği tahmin edilmektedir. 

Ülkenin ekonomik büyümesi, ihracatta en önemli pazarı olan AB ülkelerindeki gelişmelerle 
doğrudan orantılıdır. Avrupa Bölgesindeki GSYİH’nın 2014 yılında % 0,8 olarak gerçekleşen 
ekonomik büyümenin, 2015-2019 döneminde ortalama % 1,5 gibi makul bir düzeyde olacağı 
öngörülmektedir. Bu dönemde Bosna Hersek’in dış talebinde ise bir artış beklenmekte, 
özellikle Rusya-Ukrayna çatışmasının devam etmesinin ülkedeki ekonomik büyümeyi 
artıracağı tahmin edilmekte, 2015-2019 döneminde Bosna Hersek ekonomisinde büyüme 
oranının ortalama % 3,1 olacağı beklenmektedir. 

Avrupa Bölgesindeki ekonomik faaliyetlerde görülecek hareketliliğin göçmen işçilerin 
gelirlerini ve ülkeye olan para transferlerini artıracağı, alım gücünün iç talebi iyileştirerek 
işsizliği azaltacağı, firma ve hane halkı bütçelerine olumlu etkide bulunacağı beklenmektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SEKTÖRLER 

2.1. SEKTÖRLER 

2.1.1. Tarım ve Hayvancılık 

Tarihsel açıdan Bosna Hersek ekonomisi tarıma dayanmış olsa da bugün ülkenin gıda 
ihtiyacının ancak yarısını karşılayabilmektedir. Buğday, mısır, yulaf, arpa Bosna Bölgesinin, 
tütün, pamuk, üzüm ve diğer meyveler ise Hersek Bölgesinin başlıca tarım ürünleridir. Bosna 
Hersek’de tarım yurt içi gayri safi milli hasıladan % 8,3 oranında pay almaktadır. Bu oran 
Bosna Hersek Federasyonu’nda % 7’ye düşerken, Sırp Cumhuriyeti’nde %17’ye çıkmaktadır. 

Bosna Hersek’in tarımsal arazi varlığı 2.450.000 hektardır. Bu arazi varlığının 1 milyon 
hektarı tarla bitkileri tarımına ayrılmış olup, bunun %40’ı halen kullanılmamaktadır.  

İşlenen arazilerin % 54’ünde tahıl üretimi yapılmakta olup, bunların arasında buğday ve mısır 
başı çekmektedir. Yem bitkileri, ekilen alanların % 29’unu, sebzecilik yapılan alanlar ise 
işlenen arazilerin % 15’ini oluşturmaktadır. Sanayi bitkilerinin kapladığı alan ise % 2’dir. 

Çiftlik hayvanlarının sayısı savaş sonrasında giderek artmaya başlamıştır. Toplam hayvansal 
üretim olarak yılda yaklaşık 83.000 ton et (canlı ağırlık olarak), 530 milyon litre süt 
üretiminden bahsetmek mümkündür. Ülkenin her yerinde bulunan akarsular küçük ve büyük 
kapasiteli balık çiftlikleri için uygundur. Özellikle alabalık ve sazan yetiştiriciliği gelişmiştir. 

Bosna Hersek tarım arazilerinin neredeyse yarısı kimyasal gübrelemeye ve ilaçlamaya maruz 
kalmadığı için önemli ölçüde organik tarıma müsaittir. İklim şartlarının uygunluğu, eğitimli 
ve tecrübeli iş gücü bu konuda ülkede yatırımı cazip kılan unsurlardır. Mali kaynakların 
yetersiz olması, mevcut işletmelerin tümüyle modernizasyon ihtiyacı bu konuda ülkenin 
büyük ölçüde dışa bağımlı olmasına neden oluşturmaktadır. 

2.1.2. Sanayi 

1945–50 yılları arasında Bosna Hersek’de toplam üretimin % 70’ini tarım sektörü 
oluşturmaktaydı. Savaş öncesinde ise Bosna Hersek ekonomisi tarım ağırlıklı bir yapıdan 
sanayi ağırlıklı bir yapıya dönüşmüştü. Savaş sırasında Bosna Hersek sanayi tahrip olmuş, 
sanayi kuruluşlarında üretimde kullanılan alet ve makineler çalınmış, çalınmayanlar tahrip 
edilmiş ya da eskimiştir. 

Savaş sonrasında sanayi kuruluşları özelleştirmeye açılmış, sanayi tesislerinin çoğu 
özelleştirmeler yoluyla yerli ve yabancı girişimciler tarafından satın alınmış, yapılan 
yatırımlarla sanayi tesislerinin verimlilik ve kapasiteleri artırılmış, sanayi daha çok ham 
madde ya da ara malı ağırlıklı üretime yönelmiştir. 
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Bugün Bosna Hersek’in ihraç ürünlerine bakıldığında toplam ihracatın büyük kısmını 
hammadde ve ara malı ürünlerinin oluşturduğu görülebilir. Ancak ülkenin, tüketim ve yatırım 
mallarında diğer ülkelerle rekabet edebilecek düzeyde üretimi bulunmamaktadır.   

Gıda İşleme Sanayi 

Bosna Hersek’de kurulu olan gıda sanayi, gıda işleme ve içecek, (et, süt, meyve, sebze, şeker, 
yağ, tütün, hayvan ve kuşyemi) sektörlerinde yoğunlaşmıştır. Bu sektörlerde faaliyet gösteren 
firmaların üretim kapasiteleri sınırlı olup, iç tüketimi karşılamaktan uzaktırlar. 

Metal ve Metal İşleme Sanayi 

Mittal Steel, Aluminij Mostar, Jelsingrad, Birac Zvornic ve Balkal metal ve metal işleme 
sanayinde faaliyet gösteren başlıca firmalardır. Bu firmaların hemen hepsi özelleştirilmiş ve 
özelleştirme sonrası yeniden yapılandırılarak daha verimli ve ihracata uygun hale 
getirilmişlerdir. 

Ağaç ve Ağaç İşleme Sanayi 

Bosna Hersek’in % 53’ünü ormanlık alanlar kaplamaktadır (2.709.800 hektar). Bu ormanlık 
alanın % 47’sini yetişkin ağaçlar, % 34’ünü genç fidanlar ve %19’unu boş orman arazileri 
oluşturmaktadır. Bu ormanlardaki mevcut ağaçların ise % 40’ı kayın, % 20’si meşe ve 
diğerleri de ladin ve köknar olup, ormanlık alanların 4/5’i kamuya aittir. Ağaç işleme sanayi 
ihracatı, Bosna Hersek’in toplam ihracatının % 25’ini, GSMH’nın % 10’unu ve toplam 
istihdamın da % 15’ini oluşturmaktadır.   

Bosna Hersek’te yaklaşık 1500 civarında ağaç işleme ve 50 civarında mobilya yapım 
atölyesi/fabrikası bulunmaktadır. Bosna-Hersek daha çok ağaç işleme ve mobilya yapımında 
kullanılan makinelere ihtiyaç duymakta olup, bu tür makine ihtiyacının önemli bir kısmını 
Türkiye’den karşılamaktadır. Ayrıca mobilya yapımında kullanılan menteşe, kulp, düğme gibi 
çeşitli mobilya yan sanayi ürünlerini de ülkemizden temin etmektedir. 

2.1.3. İnşaat  

Bosna Hersek her zaman için inşaat dünyasında önemli bir yere sahip olmuştur. Boşnak 
firmalar inşaat projelerinin her aşamasında, tasarımdan yapısal mühendisliğe, inşaata, sivil 
mühendisliğe ve yüksek kalitede yapı malzemelerine kadar iyi donanımlara sahiptirler. Ülke, 
kereste, taş, kum, moloz, kil ve metal cevherleri gibi inşaat sektörü açısından önemli 
malzemelerde doğal kaynaklara sahiptir. 

Savaştan sonra yeniden yapım ve onarım çalışmaları çerçevesinde talep artsa da, 2008 küresel 
krizi ile inşaat sektörü daralmış ve halen toparlanmaya çalışmaktadır. Bosna Hersek inşaat 
pazarının büyüme kapasitesi oldukça yüksektir. Öncelikli olarak mevcut yapıların ve binaların 
yenilenmesi ve tamiri gerekmektedir. 
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Bosna Hersek yapı sektörünün gelişiminde sivil mühendislik sektörünün büyük bir potansiyeli 
bulunmaktadır. Özellikle Koridor 5c Projesi kapsamında karayolları, demiryolları ve enerji 
üretiminin geliştirilmesini hedefleyen projeler öngörülmektedir. Büyük çaplı olan bu projeler 
uluslararası ihale ile oluşturulacak geniş bir korsosiyuma ihtiyaç duymaktadır. 

2.1.4.Enerji  

Bosna Hersek, Enerji Şartı Konferansı üyesi olup, Enerji Şartı Antlaşmasını ve PEEREA 
Protokolünü imzalamıştır. 

Ülkenin en önemli enerji kaynağı kömürdür. Linyit rezervlerinin yaklaşık 2,3 milyar ton 
olduğu tahmin edilmektedir. Ülkenin hidroelektrik potansiyeli 6000 MW’ın üzerinde tahmin 
edilmekte olup, bunun ancak % 35’inden faydalanılmaktadır. 

Önemli boyutta rüzgar enerjisi potansiyeline sahip olan Bosna Hersek’in bio-enerji ham 
madde kaynaklarının da 1,5 milyon m3 ( orman / ahşap sanayi atıkları) olduğu tahmin 
edilmektedir.   

Ayrıca ülke potansiyel jeo-termal ve güneş enerjisi kaynaklarına sahiptir. Yapılan 
araştırmalara göre ülkede 50 milyon tonluk petrol rezervi de bulunmaktadır. 

Elektrik üretimi ve kömür çıkarımı ülke ekonomisinin anahtar sektörlerini oluşturmaktadır. 
Elektrik üretimi hem termal hem de hidroelektrik santrallerinde üretilmekte ve ihraç 
edilmektedir.  Üretim kapasitesi yaklaşık 14.000 GWh’dır.  

Bosna Hersek tek bir enerji pazarına sahip değildir. Sırp ve Boşnak Bölgelerinin ayrı idareleri 
vardır ve bu da ülke genelinde kaynakların etkin kullanımını engellemektedir.  

Aynı zamanda Bosna Hersek, özellikle su ve rüzgar enerjisinde, yenilenebilir enerji 
potansiyeline sahip bir ülkedir. Halihazırda ülke elektrik üretiminin yaklaşık % 50’si 
hidroelektrik santrallerinden elde edilmektedir. Alman Hükümetinin yaptırdığı bir araştırmaya 
göre özellikle Livno, Tomislavgrad, Mostar ve Trebinje’de yılda 2000 MW rüzgar enerjisi 
üretebilecek kapasite bulunmaktadır. Bu konu birçok düzenleme ve mali kaynaklara ihtiyaç 
duymakla birlikte, yerel yönetimler rüzgar enerjisini ve rüzgar çiftliklerinin yapımını teşvik 
etmeye çalışmaktadırlar. 

Uluslararası toplum, ülke ekonomisini geliştirecek en önemli sektörlerden biri olarak 
potansiyel enerji kaynaklarını ve pazarını dikkatle takip etmektedir. Bosna Hersek’in bir 
enerji ihracatçısı olarak yerini sağlamlaştırması, ülkenin Bölgedeki en önemli tedarikçisi 
durumuna gelmesine neden olacaktır. 

Ancak, ülkede reformların eksik kalması, bağımsız idarenin ve yönetimde şeffaflığın 
olmaması, yolsuzluklar ve her iki Federasyon’un da ortak yatırımlara daha hazır olamamaları 
bu sektörün de potansiyeline ulaşamamasına neden olmaktadır. 

Uzun vadede Dünya Bankası, Bosna Hersek enerji sektörünün, elektrik santralleri ve kömür 
madenlerinin yenilenmesi, ömürlerinin uzatılması ve yeni elektrik üretim tekniklerinin 
getirilmesi için 6 milyar dolardan fazla mali kaynağa ihtiyaç duyulduğunu tahmin etmektedir. 
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Ayrıca, Bosna Hersek’te 191 km’lik doğal gaz boru hattı bulunmakta olup, anılan hattın 
zaman içinde ülke çapında yaygınlaştırılması öngörülmektedir. Safhalar halinde 
gerçekleştirilecek olan genişletme çalışmalarının, 450 – 500 milyon dolara mal olması 
beklenmektedir. 

2.1.5.Bankacılık  

Bankacılık sektörü Bosna Hersek ekonomisinin hızlı gelişen sektörlerindendir. Uluslararası 
bankalar, özellikle de civar ülke bankaları ülkede yatırım yapmaktadır. Bu bankalar arasında 
Avusturya, Almanya ve Türkiye menşeli bankalar yer almaktadır. 

Unicredit Bank, Raiffeisen Bank, Intesa SanPaolo Bank, Hypo Alpe-Adria-Bank, Nova 
Ljubljanska Banka, ProCredit Bank, Volksbank, Zepter Commerce Bank, Zagrebacka ve 
Türkiye Ziraat Bankası (Turkish Ziraat Bank Bosnia dd) önde gelen bankalardır. Bosna-
Hersek Merkez Bankası’nın son verilerine göre yabancı bankalar, sektörün %86’sını 
oluşturmakta ve 10.270 kişiyi istihdam etmektedirler. Bosna- Hersek’de sadece Bosnia Bank 
International İslami bankacılık prensipleriyle çalışmaktadır. 

Türkiye Ziraat Bankası, Bosna Hersek’de çok önemli bir konumdadır.  2004 yılına kadar 
Saraybosna'da tek şube ile faaliyetini sürdüren Turkish Ziraat Bank Bosnia dd., bugün ikisi 
Saraybosna diğerleri farklı şehirlerde olmak üzere 9’u şube ve 15’i ofis toplam 24 adet hizmet 
birimi ile faaliyetlerine devam etmektedir. 

Bosna Hersek piyasası nakit paranın fazlaca dönmediği, işlemlerin açık hesap, takas veya 3-6 
ay vadeli yürütüldüğü bir piyasadır. Bosna Hersek ticari risklerin olduğu bir pazar olması 
nedeniyle ticari faaliyetlerin mutlaka geçerli belgeler ile ve gerekirse yasal danışmanlık alarak 
yapılması tavsiye edilmektedir. 

2.1.6.Turizm 

Bosna Hersek, nehirleri, el değmemiş doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile büyük bir 
turizm potansiyeline sahip olup, yabancı yatırımcılara geniş yatırım imkanları sunmaktadır. 
Deniz ve kış turizminin dışında SPA turizmi, kültürel ve dini turizm, milli parklar, doğa 
parkları ve eko turizm gibi çok çeşitli turizm olanakları mümkündür. 

Bosna Hersek çok sayıda termal ve mineral sulara sahiptir. Bu sular temiz olmaları, terapi 
nitelikleri ve doğal çevreleri ile ünlenmişlerdir. En tanınmış kaplıcalar; Spa Fojnica, Banja 
Vrucica ( Teslic), Gradacac, Mljecanica (Dubica), Aquaterm (Olovo), Gata (Bihac), Guber 
(Srebrenica), Ilidza (Saraybosna), Kiseljak ( Saraybosna yakını), Dvorovi (Bijeljina), Kulasi 
(Prnjavor), Laktasi ( Banja Luka ), Sanska Ilidza (Sanski Most), Slatina ( Banja Luka) Vilina 
Vlas ( Visegrad)’dır. 
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2.1.7.Kimya Sanayi 

Bosna Hersek’in sanayi ve madencilik üretimi içerisinde kimya sanayinin payı % 6,5 
civarındadır. Kimya sanayi tuz, fosfat ve kireç gibi inorganik hammaddelerden oluşmaktadır. 
Kimya sanayi Bosna Hersek’in dış ticaretinde önde gelen ihracat kalemlerinden olup, en fazla 
inorganik kimyasallar, ilaç ve tıbbi ürünler ihraç edilmektedir. 

2.1.8.Madencilik 

Ülkenin en eski ve ünlü maden alanları Bosna’nın merkezinde, Vranica Dağı çevresinde 
(Kamenica, Olovo, Dusina, Dezevice) ve doğusunda (Srebrenica ve çevresinde) yer 
almaktadır. 

Bosna Hersek kömür, çelik, çinko, boksit, kurşun, tuz ve kil gibi madenler açısından zengin 
rezervlere sahiptir. Kömür rezervlerinin 3,8 milyar ton olduğu tahmin edilmektedir. Kömür 
rezervinin % 60’ını linyit oluşturmaktadır. Mevcut maden ocaklarından çıkarılan yıllık kömür 
üretimi ise yaklaşık 8,8 milyon tondur. 

Bosna Hersek’deki toplam enerji potansiyelinin % 93’ünü kömür oluşturmaktadır. Kömür 
üretiminin çoğu elektrik üretimi için kullanılmaktadır. Bugün itibariyle en fazla kömür 
üretimi Tuzla’da, ülkenin orta bölgelerinde ve Gacko havzasında gerçekleşmektedir. Son 
zamanlarda yapılan araştırmalarda ülkenin diğer bölgelerinde de büyük kömür rezervleri 
olduğu tespit edilmiştir. 

Bosna Hersek güçlü demir ve çelik, alüminyum oksit ve alüminyum üretim kapasitelerine 
sahiptir. Ülkedeki demir rezervlerinin 653 milyon ton, çinko ve kurşun rezervlerinin 653 
milyon ton, boksit rezervlerinin ise 120 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Boksit 
madenleri yakınında iki alüminyum ve alüminyum oksit işleme fabrikası bulunmaktadır. 

Bosna-Hersek’de metal işleme sanayi, demir, çelik, ve alüminyumun yanı sıra kurşun, çinko 
ve bakır dahil, demir veya demir olmayan metal işlemeyi kapsamaktadır. 

Metal ürünlerini üreten firmalar çoğunlukla küçük ve orta boy firmalardır. Yüzlerce metal 
işleme firması bulunmakta ve gri ve yumuşak demir, alüminyum, pirinç, metal dövme, basma, 
damgalama, yuvarlama, metal işleme ve kaplama, basınçlı kaplar üretimi ( kazan, esanjör, 
kondansatör, kolon, reaktör vs.), çelik yapı, otomotiv sanayi için parça üretimi bu firmalarca 
gerçekleştirilmektedir. 

Ülkede ayrıca tuz, barit, kireç ve kalay madenleri bulunmaktadır. Tuzla’da bulunan Soda-
Lukavac soda üretim tesisleri, 2006 yılında Şişecam iştiraki olan Soda Sanayi tarafından 
alınmış (Şişecam Soda Lukavac d.o.o.), 8 milyon dolar yatırım yapılarak kapasitesi 22 milyon 
ton/yıl’a çıkarılmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DIŞ TİCARET 

 3.1. DIŞ TİCARET 

3.1.1. Genel Durum 

Bosna-Hersek’in önemli ihraç kalemleri arasında 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. 

Bosna-Hersek yeniden yapılanma sürecinin bir sonucu olarak gümrük idarelerini tek bir çatı 
altında toplamıştır. 

Bosna-Hersek’de gümrük vergileri % 0-15 değişmekte olup, gümrük vergileri ortalaması % 
6,5’dir. İthalatta % 1 gümrük harcı alınmaktadır. Bazı gıda ürünlerinde gümrük vergilerinin 
yanı sıra prelevman vergileri de ( excise taxes) alınmaktadır. Yani Bosna-Hersek’de yatırım 
yapan bir firma STA imzalanan ülkeye tavizli rejim kapsamında ihracat yapabilecektir. 
Türkiye ve Bosna-Hersek arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına göre Bosna Hersek’e 
ihracatta tüm gümrük vergileri ve eş etkili vergiler sıfırlanmıştır. 

Yatırım amaçlı gelen yabancı sermayeye ait mal ve ekipmanlar, Bosna-Hersek’de 
gerçekleştirilecek rehabilitasyon ve onarım projeleri için getirilecek mal ve ekipmanlar, ihraç 
kaydıyla yapılan ithalat, yatırım amaçlı getirilen komple tesis ve makine ithalatı, yolcu 
beraberinde getirilen eşya, insani yardım kuruluşları tarafından getirilen ürünler, promosyon 
ve tanıtım amaçlı getirilen ürünler, numuneler, mektup ve posta yolu ile gelen ürünler, eğitim 
araç gereçleri, uluslar arası organizasyonlarda tüketilecek malzemeler gümrük vergisinden 
muaftır. 

İthalat esnasında %1 oranında harç kesintisi yapılmaktadır. İhracatta alınan herhangi bir fon 
ya da vergi yoktur. Bu uygulamanın dışında ithalatta tarife dışı bir engel bir engel ya da anti 
damping uygulaması yoktur. 

Ülkenin Dış Ticareti (Milyon $) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
İhracat 4.803 5.850 5.162 5.687 5.892 5.099
İthalat 9.223 11.051 10.024 10.295 10.990 8.994
Hacim 14.026 16.901 15.185 15.982 16.882 14.093
Denge -4.420 -5.200 -4.862 -4.608 -5.098 -3.895
Kaynak: ITC-Trade Map 
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Bosna-Hersek dış ticaretinin yaklaşık yarısını AB ülkeleri ile gerçekleştirmektedir. Ancak 
öteden beri süregelen ekonomik ilişkiler nedeniyle dağılan Yugoslavya’dan doğan yeni 
devletlerle olan ticari ilişkiler de büyük önem arz etmektedir. 

Bosna Hersek 2015 yılında 5 milyar $ ihracata karşılık 9 milyar $ ithalat gerçekleştirmiştir. 

2015 yılı verileri dikkate alındığında Bosna- Hersek’in dış ticaretinde önde gelen beş ülke 
ihracatta Almanya , İtalya, Hırvatistan , Sırbistan  ve Slovenya  (Türkiye % 3,9 payla 7. 
sırada), ithalatta ise Almanya, İtalya, Sırbistan, Hırvatistan ve Çin ’dir (Türkiye % 4,1 payla 
8. sırada). 

Bosna Hersek’in önemli ihraç kalemleri; temel metaller, mobilya, motorlu araçlar (büyük 
ölçüde montaj), metalden eşya, ağaç ve ağaç ürünleri, deri eşya, gıda ve içeceklerdir. 

Ülkenin önemli ithalat kalemleri ise; gıda ve içecek, petrol ve kömür, kimyasallar, makine ve 
ekipman ile motorlu araçlardır. 

3.1.2. Başlıca  Ülkeler İtibariyle İhracat (Bin Dolar) 

 2013 2014 2015 2014-2015 
% Değişim 

2015 
% Pay 

Dünya  5.687.463     5.892.102    5.099.118   -13,5 100 
Almanya  889.088    893.217   800.601  -10,4 15,7 
İtalya  682.473    813.103   689.318  -15,2 13,5 
Hırvatistan  810.515    647.141  524.453  -19 10,3 
Sırbistan  518.615    540.475   435.057  -19,5 8,5 
Slovenya  465.887    473.451   424.865  -10,3 8,3 
Avusturya  465.271    512.379  421.153  -17,8 8,3 
Türkiye  113.982     155.532    199.618   28,3 3,9 
Karadağ  183.641    199.231   149.090  -25,2 2,9 
Macaristan  93.720    126.621  106.960  -15,5 2,1 
Hollanda  74.955    83.973   84.874  1,1 1,7 
İsviçre  79.016    98.897   79.647  -19,5 1,6 
İspanya  72.737    74.823   75.239  0,6 1,5 
Çek Cum.  103.291    100.572  74.437  -26 1,5 
Romanya  82.093    78.582   74.295  -5,5 1,5 
Slovakya  81.567    79.831   71.890  -9,9 1,4 
Fransa  73.105    83.256   67.076  -19,4 1,3 
Makedonya  62.827    63.701  64.678  1,5 1,3 
Rusya  38.795    53.996   55.591  3 1,1 
Polonya  61.961    56.274   48.779  -13,3 1 
İsveç  47.079    47.909   41.241  -13,9 0,8 
İngiltere  29.352    33.969    37.428  10,2 0,7 
Lüksemburg  33.802    33.290  31.749  -4,6 0,6 
Bulgaristan  50.710    49.620  28.755  -42 0,6 
ABD  16.797    21.503   25.004  16,3 0,5 
Kaynak: ITC-Trade Map 
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3.1.3.    Başlıca Ülkeler İtibariyle İthalat  (Bin Dolar) 

 2013 2014 2015 2014-2015 
% Değişim

2015 
% Pay 

Dünya 10.295.187 10.990.420 8.993.869 -18,2 100 
Almanya 1.177.142 1.268.359 1.085.945 -14,4 12,1 
İtalya 1.006.365 1.122.641 997.794 -11,1 11,1 
Sırbistan 1.007.667 1.104.644 979.039 -11,4 10,9 
Hırvatistan 1.327.522 1.256.395 949.213 -24,4 10,6 
Çin 620.347 922.474 619.386 -32,9 6,9 
Rusya 1.022.010 876.828 516.278 -41,1 5,7 
Slovenya 511.919 517.827 438.788 -15,3 4,9 
Türkiye 334.383 394.849 365.542 -7,4 4,1 
Avusturya 352.073 360.122 317.933 -11,7 3,5 
Polonya 266.984 281.277 256.875 -8,7 2,9 
ABD 260.495 322.437 250.280 -22,4 2,8 
Macaristan 299.650 294.231 233.518 -20,6 2,6 
Fransa 198.896 221.064 182.523 -17,4 2 
Çek Cum. 167.219 162.348 133.054 -18 1,5 
Hollanda 109.837 144.691 130.876 -9,5 1,5 
Romanya 125.095 147.866 113.331 -23,4 1,3 
Brezilya 178.078 117.431 110.733 -5,7 1,2 
Yunanistan 111.471 108.638 99.418 -8,5 1,1 
İspanya 96.912 118.530 87.134 -26,5 1 
İngiltere 86.464 102.665 83.537 -18,6 0,9 
Makedonya 97.466 96.862 83.504 -13,8 0,9 
Slovakya 81.542 84.100 82.672 -1,7 0,9 
Bulgaristan 51.625 56.351 69.377 23,1 0,8 

Belçika 62.386 68.268 67.802 -0,7 0,8 
Kaynak: ITC-Trade Map 

3.1.4. Başlıca Ürünler İtibariyle İhracatı (Bin  Dolar) 

  2013 2014 2015 2014-2015 
% Değişim 

2015 
% Pay 

Tüm ürünler 5.687.463 5.892.102 5.099.118 -13,5 100
Oturmaya mahsus mobilyalar  391.516  416.251  349.727  -16 6,9
İşlenmemiş alüminyum  269.474  249.548  195.327  -21,7 3,8
Uzunlamasına kesilmiş ağaç  164.723  193.576  178.903  -7,6 3,5
Ayakkabı; yüzü deri, tabanı 
kauçuk, tabii, suni vb. kösele 

 204.867   229.030   174.608  -23,8 3,4

Elektrik enerjisi  320.268  209.436  161.377  -22,9 3,2
Diğer mobilyalar vb.  148.255  151.415  143.973  -4,9 2,8
Kara taşıtları için aksam, 
parçaları 

 144.272   166.671   142.361  -14,6 2,8

İzole edilmiş tel, kablo; diğer 
izole edilmiş elektrik iletkenleri 

 66.869   93.698   106.113  13,3 2,1
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Karbonat; peroksikarbonat; 
amonyum karbomat içeren ticari 
amonyum karbonat 

 83.947   102.999   96.945  -5,9 1,9

Ayakkabı aksamı, iç taban, 
topuk rampası, tozluk, dolak vb. 

 76.539   99.653   92.374  -7,3 1,8

Suni korendon alüminyum oksit 
ve hidroksit 

 80.205   95.374   91.827  -3,7 1,8

Demir/çelik çubuklar (sıcak 
haddeli, dövülmüş, burulmuş, 
çekilmiş) 

 94.236   104.318   89.901  -13,8 1,8

Demir/çelik filmaşin (sıcak 
haddelenmiş, rulo halinde) 

 99.033   101.895   81.900  -19,6 1,6

Yakmaya mahsus ağaçlar; 
yonga, talaş, döküntü, kırıntı vb. 

 103.365   103.798   75.185  -27,6 1,5

Demir/çelikten inşaat ve aksamı 75.670  85.859  74.859  -12,8 1,5
*Yansıtma verilerdir.  Kaynak: ITC Trademap 

3.1.5. Başlıca Ürünler İtibariyle İthalatı (Bin Dolar) 

  2013 2014 2015 2014-2015 
% Değişim 

2015 
% Pay 

Tüm ürünler 10.295.187 10.990.420 8.993.869 -18,2 100
Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen 
yağlar 

 690.188    664.092    474.131  -28,6 5,3 

Ham petrol   814.191  701.879  359.667  -48,8 4
Otomobil, steyşın vagonlar, 
yarış arabaları 

 333.421    356.573    311.261  -12,7 3,5 

Tedavide/korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar (dozlandırılmış)

 272.703    323.806    246.466  -23,9 2,7 

Taşkömürü; taşkömüründen 
elde edilen briketler vb. 

 210.020    215.918    172.270  -20,2 1,9 

Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 

 158.072    148.605    117.767  -20,8 1,3 

Sığır ve atların dabaklanmış 
ve hazırlanmış deri-köselesi 

 99.392    125.057    112.364  -10,1 1,2 

Telli telefon-telgraf için 
elektrikli cihazlar 

 115.587    119.405    111.992  -6,2 1,2 

Kara taşıtları için aksam, 
parçaları 

 112.222    122.881    103.140  -16,1 1,1 

Ayakkabı aksamı, iç taban, 
topuk rampası, tozluk vb. 

 87.707    115.497    85.890   -25,6 1 

Sığır eti (taze/soğutulmuş)  52.374  77.731  84.169  8,3 0,9
Biralar (malttan)  94.924  97.931  82.541  -15,7 0,9
Plastik emdirilmiş, sıvanmış, 
kaplanmış mensucat 

 85.502    100.621    80.522   -20 0,9 

Buğday ve mahlut  74.585  98.958  76.077  -23,1 0,8
*Yansıtma verilerdir.  Kaynak: ITC Trademap 



BOSNA HERSEK 
ÜLKE RAPORU 

15 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE İLE TİCARET 

4.1. TÜRKİYE İLE TİCARET 

Bosna Hersek ile imzalanmış olan Serbest Ticaret Anlaşması bu ülke ile olan karşılıklı 
ticaretimizi arttırmamız açısından çok önemli bir vasıtadır. Türk ihracatçıları bu pazarda 
güçlü olan Sırp, Hırvat, Alman, İtalyan, Avusturya, Yunan ve İspanyol firmaları ile rekabet 
etmektedirler. 

4.1.1. Türkiye – Bosna Hersek Dış Ticaret Değerleri (Bin Dolar) 

Yıl İhracat İhracat 
Değişim % 

İthalat İthalat 
Değişim % 

Hacim Denge 

2005 128.217 28,3 15.399 34,2 143.616 112.818
2006 150.862 17,7 9.379 -39,1 160.241 141.483
2007 445.173 195,1 21.469 128,9 466.642 423.704
2008 572.349 28,6 24.545 14,3 596.894 547.804
2009 226.522 -60,4 52.059 112,1 278.581 174.464
2010 224.299 -1 72.328 38,9 296.628 151.971
2011 268.942 19,9 90.252 24,8 359.194 178.689
2012 251.523 -6,5 111.649 23,7 363.172 139.875
2013 274.386 9,1 124.330 11,4 398.716 150.056
2014 322.449 17,5 171.424 37,9 493.873 151.025
2015 292.640 -9,2 250.089 45,9 542,729 42.551
2015 Ocak-
Şubat-Mart 

62.711 -10,7 55.946 37,7 118.656 6.765

2016 Ocak-
Şubat-Mart 

66.866 6,6 56.999 1,9 123.865 9.867

Kaynak: ITC-Trade Map  
 

Türkiye ile Kenya arasında ticaret dengesi ülkemiz lehinedir. İkili ticaretimiz fasıllar itibariyle 
ele alındığında, ihracatımızın daha çok sanayi ürünlerinden teşekkül ettiğini, ithalatımızın ise, 
yağlı tohumlar gibi üretiminde geleneksel olarak açık verdiğimiz ve gıda sanayimizin ihtiyaç 
duyduğu ürün gruplarından oluştuğu görülmektedir.  

Deri sanayimizin ihtiyacı olan ham postlar ve derilerin yanı sıra, kahve ve kimi minerallerin 
çok ciddi meblağlarda olmayan miktarlarda bu ülkeden karşılandığı görülmektedir. 
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4.1.2. Türkiye’nin Bosna Hersek’e İhracatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

  2013 2014 2015 2014-2015 % 
Değişim 

2015 
% Pay 

Genel Toplam 274.086 322.449 292.640 -9,2 100

Buhar kazanları, kızgın su 
kazanları 

 3.501   567   13.979  2365,4 4,8

Tişörtler, fanilalar, atletler, 
kaşkorseler ve diğer iç 
giyim eşyası (örme) 

 7.866   10.662   9.173  -14 3,1

Plastikten monofiller, ince 
ve kalın çubuklar ve 
profiller  

 8.108   8.584   8.460   -1,4 2,9

Plastik emdirilmiş, 
sıvanmış, kaplanmış veya 
plastikle lamine edilmiş 
mensucat 

 3.198   8.323   8.378  0,7 2,9

Dokunmuş halılar ve 
dokumaya elverişli 
maddelerden diğer yer 
kaplamaları 

 8.406   11.163   8.117  -27,3 2,8

Tedavide veya korunmada 
kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar  

 7.708   8.455   7.474  -11,6 2,6

Monitörler ve projektörler, 
televizyon alıcı cihazları 

 5.908   7.458   6.014  -19,4 2,1

Elektrikli su ısıtıcıları, 
elektrotermik cihazlar, 
ortam ısıtıcıları, saç ve el 
kurutucuları, ütüler 

 5.238   6.222   4.911  -21,1 1,7

Kadınlar ve kız çocuk için 
takım elbise, takım, ceket, 
blazer, elbise, etek, 
pantolon etek, vb. 

 4.021   5.721   4.742  -17,1 1,6

Alüminyumdan çubuklar ve 
profiller 

 2.879   4.231   4.716  11,5 1,6

Plastikten diğer levha, 
plaka, şerit, film, folye 

 4.417   4.536   4.415  -2,7 1,5

Demir veya alaşımsız 
çelikten yassı hadde 
mamulleri, genişliği 600 
mm veya daha fazla olanlar 

 1.105   3.291   4.321  31,3 1,5

Kazak, süveter, hırka, yelek 
vb. eşya (örme) 

 4.052   4.411   4.197  -4,9 1,4

Diğer örme mensucat  3.677   5.085   4.169  -18 1,4
Kaynak: ITC-Trade Map 
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4.1.3. Türkiye’nin Bosna Hersek’ten İthalatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

  2013 2014 2015 2014-2015 % 
Değişim 

2015 
% Pay 

Genel Toplam 124.330   171.424   250.089   45,9 100

Ayçiçeği, aspir, pamuk 
tohumu yağları ve bunların 
fraksiyonları 

 16.611   43.462   65.880  51,6 26,3

Sığır eti (taze/soğutulmuş)  -    4.671  55.092  1079,3 22
Mısır  -     10.798   16.688  54,5 6,7
Diğer mefruşat eşyası 
(94.04 pozisyonundakiler 
hariç) 

 143   13.400   16.116  20,3 6,4

Sığır eti (dondurulmuş)  -     -     14.663  100 5,9

Demir veya alaşımsız 
çelikten yarı mamuller

 -     15.688   11.953  -23,8 4,8

Birincil elyaf (kraft) kağıt 
ve kartonları  

 10.710   5.812   9.251  59,2 3,7

Dökme demirin, demirin 
veya çeliğin döküntü ve 
hurdaları 

 20.441   10.607   6.540  -38,3 2,6

Buğday ve mahlut  10.445  14.589  5.396  -63 2,2
Hazırlanmış veya konserve 
edilmiş et, sakatat veya kan 

 1.569   2.838   4.753  67,4 1,9

Demir veya çelikten 
vidalar, civatalar, somunlar, 
tirfonlar, perçin çivileri, 
pimler, kamalar vb. 

 1.948   2.854   4.389  53,8 1,8

Sıvılar için pompalar (ölçü 
tertibatı olsun olmasın) ve 
sıvı elevatörleri 

 3.025   3.430   3.535  3 1,4

Fitiller, infilak fitilleri, 
ağızotları veya infilak 
kapsülleri, ateşleyici vb. 

 3.838   4.543   2.845  -37,4 1,1

Meyveler ve sert çekirdekli 
meyveler (dondurulmuş) 

 236   2.026   2.824  39,4 1,1

Rep, kolza, hardal yağı ve 
bunların fraksiyonları 

 -     -     2.285  100 0,9

Etten, sakatattan/kandan 
yapılmış sosisler vb. ürünler 

 40   842   1.810  115,1 0,7

Karbonat; peroksikarbonat; 
amonyum karbomat içeren 
ticari amonyum karbonat 

 918   3.085   1.579  -48,8 0,6

Dökümhane maçalarına 
veya kalıplarına mahsus 
müstahzar bağlayıcılar

 1.583   1.102   1.408  27,8 0,6

Kaynak: ITC-Trade Map 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

KONYA İLE TİCARET 

5.1. KONYA İLE TİCARETİ 

5.1.1.Konya – Bosna Hersek  2015 Yılı İhracat Kalemleri 

S.N. Ürün Adları  Dolar 

1 
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı 
tabelalar vb, prefabrik yapılar 

540.519 

2 
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların 
aksam ve parçaları 

472.132 

3 
Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, 
mekanik trafik sinyalizasyon cihazları

390.000 

4 Plastikler ve mamulleri 383.899 

5 Seramik mamulleri 274.344 

6 Demir veya çelikten eşya 189.132 

7 
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara 
taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı

182.714 

8 
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses 
kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı

173.053 

9 Alüminyum ve alüminyumdan eşya 146.449 

10 Şeker ve şeker mamulleri 123.868 

11 
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından 
elde edilen müstahzarlar 

88.705 

12 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 63.590 

13 Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 59.719 

14 Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 46.393 

15 
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, 
dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.)

45.165 

16 Kakao ve kakao müstahzarları 27.920 

17 Demir ve çelik 23.365 

18 
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve 
dokunmuş diğer eşya, paçavralar

13.674 

19 Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 11.760 

20 Kauçuk ve kauçuktan eşya 7.806 

21 
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, 
mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları

5.444 

22 
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, 
soslar, diyet mamaları, vb.) 

5.016 

23 Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 4.685 

24 Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 4.486 

25 
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, 
bunların aksam, parça ve aksesuarı

4.349 

26 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 2.801 
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27 
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden 
bunların aksam ve parçaları 

2.573 

28 
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça 
vb.) 

1.992 

29 Eczacılık ürünleri 593 

30 Bakır ve bakırdan eşya 505 

31 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 498 

32 Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 345 

33 
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler 
ve süs yaprakları

228 

34 Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 141 

35 Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 136 

36 Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 134 
 

**Konya’nın Bosna Hersek’ten 2015 yılı ithalat kalemi bulunmamaktadır.  

5.1.3.Türkiye-Bosna Hersek-Konya Yıllara Göre İthalat / İhracat Rakamları  

 Türkiye- Bosna Hersek Rakamları 

 2013 2014 2015 2016 
İhracat Dolar 274.086.165 322.022.057 292.474.284 96.743.825 

İthalat Dolar 124.330.053 171.424.364 250.088.758 74.268.011 

 

Konya-Bosna Hersek  Rakamları 

 2013 2014 2015 2016 
İhracat Dolar 2.516.206 2.785.811 3.279.375 1.161.460 

İthalat Dolar 4.436.017 4.353.834 230.455 1.645.609 

 


