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BİRİNCİ BÖLÜM 

HIRVATİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1. ÜLKE KİMLİĞİ 

 

 

Resmi Adı : Hırvatistan Cumhuriyeti 

Yönetim Biçimi : Başkanlık Tipi Cumhuriyet 

Devlet Başkanı  :Kolinda Grabar-Kitaroviç 

Başbakan : Tihomir Orešković 

Nüfusu 4,284,889 (2011) 

Yüzölçümü : toplam: 56,542 km² 

Resmi Dil : Hırvatça 

Etnik Yapı : Hırvat (%90,42), Sırp (%4,36), Boşnak (%0,79), Macar (%0,33), 

Sloven (%0,24), Diğerleri (%3,86) 

Dini Yapı : Roma Katolikleri %87.8, Ortodoks %4.4, Müslüman %1.3, Protestan 

%0.4, diğer %6.1 

Para Birimi : Kuna (HRK) 

Saat Farkı : Türkiye bir saat ileride 

 



HIRVATİSTAN  
ÜLKE RAPORU 

3 

 

1.2. GENEL BİLGİLER 

1.2.1. Coğrafi Konum 

 

Balkan Yarımadasının kuzeybatısında yer alan Hırvatistan’ın, kuzeyinde Macaristan, 
güneyinde Bosna-Hersek ve Karadağ, batısında Adriyatik Denizi, kuzeybatısında Slovenya, 
kuzeydoğusunda ise Sırbistan Cumhuriyeti bulunmaktadır. 

En uzun sınırı 932 km ile Bosna-Hersek sınırıdır. Bunu 501 km. ile Slovenya sınırı 
izlemektedir. Macaristan sınırı 329 km., Karadağ ile sınırı ise 25 km.’dir.  Başlıca nehirleri 
Sava (562 km.), Drava (505 km.), Kupa (296 km.), Tuna (188 km.)’dır. 

Ülke 20 idari bölge ve Zagreb şehrinden oluşmaktadır 

Hırvatistan’da genel olarak iki ayrı iklim hüküm sürmektedir. Dinar sıra dağları nedeniyle 
kara ikliminin etkisinden korunan Adriyatik kıyılarında Akdeniz iklimi hâkimdir. Dinar 
dağlarının kuzey ve doğu bölgelerinden itibaren ise karasal iklim görülmektedir. 

Hırvatistan’ın nüfusu 2013 yılı verilerine göre 4,256 milyon kişidir. 

Ülkenin başlıca doğal kaynakları az miktarda petrol, doğalgaz ve kömür, düşük kaliteli demir 
cevheri, boksit, alçıtaşı, silis, kil, tuz, orman ve su kaynaklarından oluşmaktadır. 

 

1.2.2. Siyasi ve İdari Yapı 

Hırvatistan, 1102-1918 yılları arasında önce Macaristan, sonra Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu'nun yönetimi altında bulunmuştur. 1493'ten 1687’ye kadar bazı bölgeleri 
Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında kalmış ve 29 Ekim 1918'de Belgrad'da kurulan 
Sırp-Hırvat-Sloven Krallığına (adı 1929 yılında Yugoslavya Krallığı olarak değişmiştir) 
katılmıştır. 

II. Dünya Savaşı sırasında, Nazi Almanya’sının işgaline uğrayan Yugoslavya Krallığı'nda 
özellikle Sırbistan'a bağlı güçler Nazi işgaline karşı savaş vermişlerdir. Bu savaşta, 1941 yılı 
Nisan ayı ve 1945 yılı Mayıs ayı arasında Pavelic öncülüğünde şimdiki Hırvatistan 
topraklarının bir bölümü ile Bosna Hersek’i kapsayan alan üzerinde Nazi yanlısı, sözde 
bağımsız ilk Hırvatistan Devleti (NDH) kurulmuştur. Bu Devlet, partizanların Zagreb'e girişi 
ile yıkılmıştır. II. Dünya Savaşı sonunda, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti 
kurulmuş ve Cumhuriyet, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan-Karadağ ve 
Makedonya Cumhuriyetleri ile Voyvodina ve Kosova özerk bölgelerinden oluşmuştur. 

Sırp milliyetçiliği ve saldırılarına karşı ilk resmi Hırvat direnişi, 1989'da Hırvat siyasal 
partilerinin kurulmasıyla başlamıştır. Hırvatistan'da 1990 yılı Mayıs ayında yapılan ilk serbest 
ve çok partili seçimler Hırvatistan Demokratik Birliği’nin (HDZ) galibiyeti ile sonuçlanmıştır. 
Ayrıca, düzenlenen referandum, halkın % 94'ünün bağımsız ve egemen bir Hırvat Devleti 
istediği sonucunu vermiştir. 

08/10/1991 tarihinde Hırvatistan Parlamentosu, bağımsız ve egemen Hırvatistan Cumhuriyeti 
Devleti’ni ilan etmiştir. Bu gelişmeyi 1992 yılı Ocak ayında Hırvatistan'ın uluslararası alanda 
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tanınması ve 22/05/1992 tarihinde Birleşmiş Milletler üyesi olması izlemiştir. Hırvatistan, 
06/11/1996 tarihinde Avrupa Konseyi'ne ve 01/07/2013 tarihinde de Avrupa Birliği’ne (AB) 
katılmıştır. 

Hırvatistan Cumhuriyeti parlamenter demokrasidir. Cumhurbaşkanı, doğrudan halk tarafından 
beş yıl için seçilmektedir. Yürütme yetkisi Hükümet’e ait olmakla birlikte, iç ve dış 
politikaların tespitinde Cumhurbaşkanı’nın siyasi etkisi devam etmektedir (2000 yılına kadar 
Cumhurbaşkanına oldukça geniş yetkiler tanıyan yarı-başkanlık sistemi bulunmaktaydı). 
Cumhurbaşkanlığı üst üste en fazla iki dönem yapılabilmektedir. 

Ülke 20 idari bölge ve Zagreb şehrinden oluşmaktadır. Her idari bölge ve altındaki 
belediyeler, yerel seçimlerde doğrudan halk tarafından, siyasi parti veya bağımsız adaylar 
arasından seçilen üyelerden oluşan bir genel meclise sahip bulunmaktadır. 

Yasama yetkisini kullanan Hırvatistan Parlamentosu (Sabor) tek kanatlı olup, 1990 
Anayasasına göre en az 100, en fazla 160 üyeden oluşabilmektedir. Hali hazırdaki Parlamento 
151 üyeden oluşmaktadır. Ülke dışında yaşayan ve çifte vatandaşlığı bulunan Hırvatlar da 
(diaspora) genel seçimlerde oy kullanmaktadırlar. Ayrıca, ülkede yaşayan azınlıklara 
Parlamento’da toplam 8 sandalyelik kontenjan ayrılmıştır. 

Genel Seçimler dört yılda bir yapılmakta, siyasi partilerin Parlamento’ya girebilmeleri için 
ülke genelinde en az % 5 oy almaları gerekmektedir. Küçük ölçekli siyasi partiler bu engeli 
aşabilmek için seçim koalisyonları oluşturmaktadırlar. 2015 yılı içinde parlamento seçimleri 
yapılacaktır. 

Ülkenin bağımsızlığını kazanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı görevini devralan Franjo 
Tudjman'ın 10/12/1999 tarihinde ölümünün ardından 07/02/2000 tarihinde yapılan seçimleri 
kazanan Stipe Mesić 2005 yılı Ocak ayında ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 10/01/2010 
tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda ise, Ivo Josipović Cumhurbaşkanı 
seçilmiş ve 28/02/2010 tarihinde göreve başlamıştır. Ivo Josipović’in beş yıllık süresinin 
dolması nedeniyle 28 Ocak 2014 tarihinde yeni Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacaktır.  

Ülke, 1991-2000 tarihleri arasında merkez sağ eğilimli Hırvatistan Demokratik Birliği (HDZ) 
önderliğindeki koalisyon hükümetlerince idare edilmiştir. 2000-2003 tarihleri arasında ise 
iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti (SDP) liderliğindeki 6 partiden oluşan Ivica 
Racan’ın Başbakan olduğu koalisyon hükümeti yerini 23/11/2003 tarihinde yapılan erken 
genel seçimlerden sonra tekrar HDZ önderliğindeki merkez sağ koalisyona bırakmıştır. 

Son olarak 25/11/2007 tarihinde yapılan seçimlerden yine HDZ birinci parti olarak çıkmış, 
HDZ önderliğinde kurulan merkez sağ koalisyon hükümetine HDZ lideri Ivo Sanader 
Başbakanlık yapmıştır. 

Başbakan Ivo Sanader’in 01/07/2009 tarihinde kişisel nedenlerle siyaseti bıraktığını ve 
Başbakanlık ve parti başkanlığı görevlerinden istifa ettiğini açıklamasının ardından mevcut 
hükümette Başbakan Yardımcısı ve Aile, Savaş Gazileri ve Nesillerarası Dayanışma Bakanı 
görevini sürdürmekte olan Bayan Jadranka Kosor 05/07/2009 tarihinde HDZ Başkanlığı’na 
seçilmiş ve 06/07/2009 tarihinde yeni hükümeti açıklamıştır. Yeni hükümette koalisyon ortağı 
partiler değişmezken, kabine üyeleri ve görev dağılımında bazı değişiklikler yapılmış ve 
bilahare 2011 yılı başında Hükümetin mevcut kabine üyeleri arasında kapsamlı ikinci bir 
değişiklik daha gerçekleştirilmiştir. 
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04/12/2011 tarihinde yapılan Parlamento Seçimleri sonrasında 22/12/2011 tarihinde toplam 
151 üyeli Hırvat Parlamentosu’nun %80’inini oluşturan 4 partili “Kukuriku” Koalisyonu 
iktidara gelmiş ve 23/12/2011 tarihinde yeni Hükümet kurulmuştur. Kurulan Hükümette 
Başbakanlık görevini Zoran Milanović (SDP) yürütmekte olup, ayrıca hükümette 20 Bakan 
görev yapmaktadır. 

 

1.3. GENEL EKONOMİK DURUM 

1.3.1. Ekonomik Yapı 

 Bağımsızlık sonrası Hırvatistan ekonomisi düşük enflasyon oranı, istikrarlı para birimi ve 
büyüme oranı gibi istikrar göstergesi verilere karşılık, yüksek cari açık ve dış borç oranı, 
düşük rekabet gücüyle tanımlanan bir ekonomik yapı görünümü kazanmıştır.  

Hırvat ekonomisi devlet mülkiyetindeki işletmelere dayanan sosyalist ekonomiden serbest 
piyasa ekonomisine geçişin yarattığı yapısal sorunları tam olarak aşabilmiş değildir. 
Özelleştirme kapsamında ilk olarak bankacılık ve iletişim sektörleri özelleştirilmiştir. Ancak, 
enerji, demir-çelik, demiryolları, gemi inşa sanayi gibi sektörlerde özelleştirme ve yeniden 
yapılanma faaliyetleri henüz hedeflenen seviyeye ulaşamamıştır. Özelleştirme programının 
yavaş ilerlemesinde kamu idaresinin ağır işleyişinin yanı sıra yasal sorunlar, yatırımcıların 
özelleştirme projelerine ilgisizliği, satış koşullarının yatırımcı için uygun olmaması gibi 
nedenler etkili olmuştur. 

Yapısal dönüşüm sürecine destek olması amacıyla 2004 yılı Ağustos ayında IMF ile 
imzalanan 20 aylık Stand-By Anlaşması doğrultusunda ödemeler dengesi açığını kontrol 
etmek ve dış borç yükünü hafifleterek iç borçlanmaya ağırlık vermek amacıyla 2004 yılından 
itibaren sıkı para politikaları uygulanmıştır. 

2005 yılı Aralık ayında uygulamaya konulan Katılım Öncesi Ekonomik Program orta vadeli 
makroekonomik politikaları ve yapısal reform sürecini belirlemektedir. 2006 yılı Ağustos 
ayında başlatılan Ulusal Kalkınma Stratejisi de orta ve uzun vadeli ekonomik hedefleri ortaya 
koymaktadır. IMF ve Dünya Bankası ile işbirliği makroekonomik politikaların gövdesini 
oluşturmakla birlikte, hükümet Kasım 2006’da sona eren anlaşmanın ardından IMF ile yeni 
bir Stand-By Anlaşması imzalamama kararı almıştır. Halen IMF ile devam eden bir kredi 
ilişkisi bulunmamakta, IMF yetkilileri ile rutin gözden geçirmeler yapılmaktadır. 

Hırvatistan ekonomisinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) payı yıllar itibariyle artış 
göstermektedir. Toplam kurulu firmaların % 99’u KOBİ niteliğinde olup, toplam istihdamın 
% 65,5’ini KOBİ’ler sağlamaktadır. Uzun vadeli finansman sorunu yaşayan KOBİ’lere destek 
sağlanması hükümetin orta vadeli ekonomi politikasının önemli bir unsuru olarak 
görülmektedir. 

Üretimde KOBİ’lerin payının artmasına paralel olarak özel sektörün üretimdeki payı da yıllar 
itibariyle artış göstermektedir. Ancak gemi inşa sanayi ve demir-çelik gibi önemli sektörlerde 
devlet mülkiyetinin devam etmesi nedeniyle kamuda çalışanların oranı anılan sektörler 
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itibariyle yüksek bulunmaktadır.  
 
Ülkenin genel ekonomik politikaları içerisinde dikkat çeken bir husus da üretim sürecinde 
sağlanan devlet yardımlarıdır. Konuya ilişkin mevcut düzenlemeleri AB mevzuatına uyumlu 
hale getirmek üzere hazırlanan Devlet Yardımları Kanunu 2005 yılı sonunda yürürlüğe 
konulmuştur. Bu yardımların çoğunluğu gemi inşa sanayi, çelik, alüminyum sanayi ile 
demiryollarına sağlanmıştır. 2005 yılında uygulamaya konulan Katılım Öncesi Ekonomik 
Program çerçevesinde devlet yardımlarının GSYİH içerisindeki payının düşürülmesi 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda özellikle demir-çelik ve gemi inşa sanayiine sağlanan devlet 
yardımlarının azaltılmasını teminen anılan sektörlerde yeniden yapılandırma projeleri 
hazırlanmıştır. 

 

GSYİH'nin Sektörlere Göre Dağılımı 
a: Gerçekleşen b: EIU tahmini c: EIU beklentisi *PPP: Purchasing Power Parity 
  2008a 2009a 2010a 2011a 2012 b 2013 c 2014 c 2015c 2016c 2017c

Tarım 5,0 5,1 5,0 5,1 5,1 5,0 4,9 4,8 4,6 4,4
Sanayi 28,2 26,8 26,3 26,1 24,9 24,2 23,8 23,9 24,2 24,7
Hizmetler 66,8 68,1 68,7 68,7 70,0 70,8 71,3 71,4 71,2     70,9

 

1.3.2. Ekonomi Performans 

Bağımsızlık sonrası dönemden 2008 yılına kadar Hırvatistan ekonomisi düşük enflasyon 
oranı, istikrarlı kur politikası ve makul yıllık büyüme seviyesine sahip olmuş, ancak, yüksek 
cari açık ve dış borç oranının yanı sıra, düşük rekabet gücüyle tanımlanan bir ekonomik 
görünüm arz etmiştir. 

2002-2010 döneminde GSYİH’nın ortalama büyüme hızı % 2,5 oranında gerçekleşmiştir. 
Global ekonomik krizin etkisiyle Hırvatistan ekonomisi 2008 yılının üçüncü çeyreğinden 
itibaren ciddi bir yavaşlama içine girmiş ve 2009 yılında ekonomi ilk defa %7,4 oranında 
daralmıştır. 2009 yılından sonra büyüme hızındaki düşüş devam etmiş,  ekonomi 2010 yılında 
%-1,7, 2011’de %-0,3, 2012’de %-2,2 ve 2013 yılında %-0,9 oranında daralmıştır. 2014 
yılının ilk çeyreğinde %-0,6 oranında daralan ekonomi, 2.çeyrekte %-0,8 ve 3.çeyrekte %-0,5 
oranında küçülmüştür (2014 ilk yarı yıllık bazda küçülme %-0,7’dir). 

2014 yılsonu itibariyle ekonominin %0,5 oranında küçüleceği tahmin edilmektedir. 

Özellikle Avro bölgesinde kaydedilen  ihracat ve  özel yatırımlardaki artışlar, devlete ait 
şirketlerin özelleştirilmesi ve yaklaşık olarak her yıl ülke GSYİH'nın %2'sine tekabul eden 
AB fonlarının mevcudiyetiyle birlikte  nedeniyle hem 2015 için hem de orta deönemde 
büyüme bekletileri  positiftir. 

İşsizlik ülkenin en önemli sorunlarının birisidir. İşsizlik oranında 2002 yılından itibaren 2009 
yılına kadar istikrarlı bir düşüş görülmekle birlikte, Hırvatistan, bölge ülkeleri arasında en 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit
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yüksek işsizlik oranına sahip ülkelerden biri konumundadır ve ülkenin önemli 
makroekonomik sorunlarından birisi olmaya devam etmektedir. 

Kriz öncesi dönemde 2008 yılında %13,2 olan işsizlik oranı, 2009 yılında %14,9, 2010 
yılında %17,4, 2011 yılında %17,9 2012 yılında %19,1 ve 2013 yılında da %20,3’e 
yükselmiştir. 2014 yılının Şubat ayında %23,7’ye kadar çıkan işsizlik oranı Ekim ayı 
itibariyle %18,7’dir.  Ülkedeki genç işsizlik oranı %40’ın üzerinde olup, Avrupa ülkeleri 
arasındaki en yüksek oranlardan bir tanesidir.  

2007 yılında % 2,9 olan tüketiciler bazındaki enflasyon oranı 2008 yılında % 6,1, 2009 
yılında % 2,4, 2010 yılında % 1,1, 2011 yılında % 2,3, 2012 yılında % 3,4 ve son olarak 2013 
yılında %2,2 olarak gerçekleşmiştir. Ülkede krizle birlikte yaşanan talep daralmasının devam 
etmesi nedeniyle, 2014 yılının başından itibaren düşüş eğilimi içinde olan tüketici fiyatları yıl 
boyunca hemen hemen aynı seviyesini korumuş, ancak Eylül ayından itibaren ılımlı bir atış 
eğilimine girmiştir. Ekim ayı itibariyle tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre %0,4’lük 
artış göstermiştir.        

Uygulanan sıkı maliye politikasının etkisiyle, merkezi hükümet bütçe dengesinin GSYİH 
oranı 2007 ve 2008 yıllarında sırasıyla  %-2,5 ve %-2,7’e kadar gerilemiştir. Ancak krizin 
etkisiyle birlikte 2009 yılından itibaren bütçe dengesi/GSYİH oranında büyük artışlar olmuş, 
bu bağlamda 2009 yılında bütçe dengesi/GSYIH oranı %5,9, 2010 yılında %-6,0, 2011 
yılında %-7,7’ye kadar yükselmiştir. Ekonomi genelinde alınan sıkı önlemlerle birlikte bütçe 
dengesi/GSYİH oranı 2012 yılında %-5,6’ya, 2013 yılında da %5,2’ye düşmüştür. 
Hırvatistan’ın AB üyeliği ile birlikte ülkedeki bütçe açığının düşürülmesi konusunda AB’nin 
önemli baskısı mevcut olup, ülkedeki bütçe dengesi/GSYİH oranının 2014 için %-4,6 ve 2015 
için %-3,5 olmasını talep ediyorlar.  

Bu çerçevede Hükümet tarafından Aralık ayı başında onaylanan 2015 bütçesi çerçevesinde, 
2015 yılı için bütçe gelirlerinin 106,4 milyar HRK, bütçe harcamalarının 118,9 HRK olması, 
buna  bağlı olarak da,  bütçe açığının 12,5 milyar HRK ve bütçe açığının GSYİH oranının %-
3,8 olması öngörülmektedir. 

Dış borçların GSYİH’ya oranı 2001-2013 döneminde dikkat çekici bir şekilde artış 
göstermiştir. 2003 yılında 19,9 milyar € olan dış borç, 2004 yılında 22,9 milyar €, 2005’te 
25,9 milyar €, 2006’da 29,7 milyar €, 2007’de 33,7 milyar €, 2008’de 40,6 milyar €, 2009’da 
45,6 milyar €, 2010’da 46,9 milyar €’ya çıkmıştır. 2010 yılından itibaren ılımlı bir düşüş 
göstererek, 2011 yılında 46,3 milyar €, 2012 yılında 45,2 milyar €  ve 2013’de 45,9 milyar € 
olarak gerçekleşmiştir. Dış borçların GSYİH’ya oranı 2005’de %71,2  iken, bu oran 2008’de 
%84,3’e, 2009’da %100,4’e ve 2013’de de %104,7’ye yükselmiştir. 

İç borçların GSYİH’ya oranı, 2008 yılında %36 iken, bu oran 2010’da %52,8’e, 2012’de % 
64,5’e ve 2013 yılında da %75,7’ye yükselmiştir. 

2007 yılında -3,2 milyar € seviyesinde olan cari açık, 2008 yılında -4,3 milyar €; 2009 yılında 
-2,3 milyar €, 2010 yılında -502,6 milyon €, 2011 yılında –379,6 milyon €, 2012 yılında -41,5 
milyon € seviyesinde gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise cari işlemler dengesinde bir iyileşme 
sözkonusu olmuş ve ülke 378 milyon €’luk bir cari fazla vermiştir. 

Yıllar itibariyle mal ve hizmet ihracatın GSYİH’ya oranı ise 2005 yılında %41,8 iken, 
2009’da %36,2’ye kadar düşmüş, sonrasında toparlanarak 2013 yılında %44,3 olmuştur. 
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Ancak mal ve hizmet ithalatının GSYİH’ya oranı 2005 yılında %47,7 iken, ülke 
ekonomisindeki daralmayla birlikte bu oran 2009’da %39,5’e gerilemiş, 2013 yılında da 
%44,3 olmuştur. 

Hırvatistan 1 Temmuz 2013 tarihinde AB’nin 28.üyesi olmuştur. Ekonomi yönetimi, AB 
üyeliğinin getireceği fırsatlardan asgari oranda yararlanmak amacıyla, ülkenin rekabet 
gücünün artırılmasına yönelik politikalara yoğunlaşmış bulunmaktadır. 

Ancak Hırvatistan ekonomisi son 12 çeyrektir küçülmekte olup, ülke 2008 yılı sonundan 
itibaren resesyona girmiştir. 2008’den bu yana ülke GSYİH’nın yaklaşık %12’si erimiştir. 
Kriz öncesinde ülkede yoksulluk oranı %10’lar seviyesinde iken, bugün yoksulluk oranı 
%18’e yükselmiş olup, uzayan resesyon ile birlikte ekonomik aktiviteye katılan eğitimli, 
kırsal kesimde yaşayan genç nüfus arasında yoksulluk artmaktadır.  

 

Reel GSYİH Büyüme Projeksiyonu 
b: EIU tahmini c: EIU beklentisi *PPP: Purchasing Power Parity
  2008 2009 2010 2011 2012 b 2013c 2014c

GSYİH (milyar dolar, 
cari fiyatlarla) 

69,9 62,2 59,5 62,5 57,6 59,7 62,1 

Reel Büyüme Oranı (%) 2,1 -6,9 -1,4 0,0 -1,4 0,5 1,9
Cari İşlemler Dengesi 
(milyar dolar) 

- 6,1 - 3,1 - 0,9 -0,5 -0,2 - 0,5 -0,8 

Kişi Başına GSYİH 
(dolar, PPP*) 

18.515b 17.430b 17.426b 17.860b 18.062 18.638 19.447

İşsizlik Oranı (%, ort.) 13,4 14,9 17,6 17,7 19,0 18,5 17,3
Tüketici Fiyatları 
Enflasyonu(%, ort.) 

2,8 1,9 1,9 2,0 2,9 2,4 2,7 

Üretici fiyatları Endeksi 
(%, ort.) 

      8,2 -0,5 4,3 6,8 5,7 3,9 3,9 

Döviz Kuru (HRK/$, yıl 
sonu) 

5,16 5,09 5,57 5,83 5,84 5,94 6,02 

İhracat (fob, milyar dolar) 14,4 10,7 12,0 13,6 13,0 13,7 14,9
İthalat (fob, milyar dolar) -30,4 -21,0 -20,0 -22,5 -21,1 -22,0 -23,9
Dış Ticaret Dengesi 
(milyar dolar) 

-16,0 -10,3 -8,0 -8,9 -8,1 -8,3 -9,0 

 

 

1.3.3. Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler 

Ekonomik Projeksiyon Tablosu (2008-2014) 
Kaynak: www.eiu.com, Croatia Country Forecast (Mart 2010)
  2008 2009 2010 2011b 2012 2013 2014
GSYİH (milyar dolar, cari 
fiyatlarla) 

69,6 62,6 62,2 66,3 73,0 78,9 84,6 

Reel Büyüme Oranı (%) 2,4 - 5,8 0,4 2,2 3,5 3,9 3,9
Cari İşlemler Dengesi - 6,27 - 3,47 - 3,31 - 3,35 - 3,66 - 4,15 - 4,52
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(milyar dolar) 
Cari İşlemler Dengesi 
(GSYİH’deki payı, %)

- 9,0 - 5,5 - 5,3 - 5,1 - 5,0 - 5,3 - 5,3 

Kişi Başına GSYİH (dolar, 
cari fiyatlarla) 

15.500 13.950 13.870 14.780 16.300 17.620 18.930

Kişi Başına GSYİH (dolar, 
PPP*) 

18.350 17.540 17.860 18.490 19.560 20.790 22.170

İşsizlik Oranı (%, ort.) 13,5 14,9 17,0 15,0 13,5 13,2 13,2
Enflasyon Oranı (%, ort., 
TÜFE) 

6,1 2,4 2,5 2,4 2,5 2,5 2,6 

Enflasyon Oranı (%, ort., 
ÜFE) 

8,6 - 0,3 2,4 2,8 2,6 2,4 3,1 

Kredi Faiz Oranı (%, ort.) 10,1 11,7 10,5 9,9 9,2 9,1 9,0
Döviz Kuru (HRK/$, yıl 
sonu) 

5,16 5,10 5,55 5,20 5,13 5,07 5,03 

Döviz Kuru (HRK/€, yıl 
sonu) 

7,39 7,31 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 

İhracat (fob, milyar dolar) 14,5 10,3 10,7 11,7 13,4 15,2 17,4
İthalat (fob, milyar dolar) - 30,4 - 21,0 - 21,9 - 23,7 - 26,7 - 30,4 - 34,4
Dış Ticaret Hacmi (fob, 
milyar dolar) 

44,9 31,3 32,6 35,4 40,1 45,6 51,8 

Dış Ticaret Dengesi (milyar 
dolar) 

-15,9 -10,7 -11,2 -12,0 -13,3 -15,2 -17,0 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SEKTÖRLER 

 

2.1. SEKTÖRLER 

2.1.1. Tarım ve Hayvancılık 

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörünün ülkede yaratılan katma değer içerisindeki payı % 
7 ve ülkenin dış ticaretindeki payı yaklaşık % 5’dir. Tarım alanlarının % 82’si özel aile 
çiftlikleri şeklinde ekilip dikilmektedir. Ancak çiftliklerin ortalama büyüklüğü 2,5 hektarın 
altındadır. 
Toplam 1,2 milyon hektarlık ekilebilir alanın % 72’sinde ekim yapılmakta, % 21’i mera ve 
otlak olarak kullanılmakta, % 3,6’sında meyve tarımı ve % 2,5’inde bağcılık yapılmaktadır. 
Ekim yapılan tarım alanlarının % 66’sında hububat, %14’ünde yağlı tohumlar, % 11’inde 
yem bitkileri, % 4’ünde şekerpancarı, % 4’ünde bakliyat ve sebze, % 1’inde tütün tarımı 
yapılmaktadır.  
Diğer taraftan, 2008 yılında tarımsal üretim % 8 oranında artış kaydetmiştir. Tarımsal 
üretimdeki artışa en büyük katkıyı hububat üretimi (% 15,9 artış) ve yağlı tohumlar 
üretimindeki artış sağlamıştır. Hayvansal üretim ise 2008 yılında bir önceki yıla göre % 1,5 
oranında düşüş göstermiştir. Söz konusu düşüş büyük ölçüde domuz üretiminin azalmasından 
kaynaklanmaktadır. 
Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması ve Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikaları ile 
uyum sağlamayı hedefleyen Hırvatistan, bu amaçla; tarım sektöründe özelleştirme yoluyla 
aile tipi çiftliklerin yaygınlaştırılmasına önem vermektedir. Buna ek olarak, rekabeti arttırmak 
için, bazı tarım ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinde indirime gidilmiş ve tohum üretimi 
desteklenmeye başlanmıştır.  
Ülkede orman arazileri toplamı 2 milyon hektar olup, orman arazilerinin % 80’i devlet 
mülkiyetinde bulunmaktadır. Hırvatistan'ın yüksek kalitede kereste üretim potansiyeli vardır.  
Hırvatistan oldukça gelişmiş bir balıkçılık ve balık işleme endüstrisine sahiptir. Deniz ve tatlı 
su balıkçılığı savaştan olumsuz etkilenmiştir. 1992’den sonra deniz balıkçılığında iyileşme 
kaydedilmiştir; aynı iyileşme henüz tatlı su balıkçılığında kendini gösterememiştir. 

2.1.2. Sanayi 

Hırvat endüstrisinin % 30’u savaş zamanında tahrip olmuştur. Bu durumdan en çok etkilenen 
sektörler ise deri, ayakkabı, tekstil sanayi ve makine üretimidir. Özellikle metal eşya ve 
donanım sanayi gibi stratejik iş kolları eski teknolojileri ve aşırı istihdam sonucunda verimsiz 
çalışmaktadırlar. Ancak işsizliği daha da artıracağı endişesiyle bu sanayilerde özelleştirmeye 
gidilememiştir.  
Sanayi işletmelerinin % 59’u çok küçük ölçekli (9 kişiden az eleman çalıştıran), % 28’i küçük 
ölçekli (10-49 kişi çalıştıran), % 10’u orta ölçekli (50-249 kişi çalıştıran) ve % 3’ü büyük 
ölçekli (250’den fazla kişi çalıştıran) işletmelerdir. 
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2007 yılında % 4,9, 2008 yılında % 1,2 oranında artan sanayi üretimi global ekonomik krizin 
olumsuz etkisiyle 2009 yılında % -9,2, 2010 yılında ise % -1,4 oranında düşüş göstermiş olup, 
2010/2011 yılı Ocak-Mayıs dönemleri karşılaştırıldığında % -1,9 oranında azalma eğilimi 
devam etmiştir. 2010 yılında bir önceki yıla göre sanayi üretimi içerisinde sermaye malları 
üretimi % 12,6 ve enerji % 12 oranında artış gösterirken; ara malları üretimi % -6,6; dayanıklı 
tüketim malları üretimi % -2,8; tüketim malları üretimi % -2,4 oranında düşüş göstermiştir. 

2010 yılında sanayide çalışan sayısı bir önceki yıla göre % -8,9 oranında düşerken, 2011 yılı 
Ocak-Nisan döneminde bir önceki döneme göre sektördeki ortalama ücretler % -1,2 düşmüş, 
verimlilik ise 2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki döneme göre % 2,7 oranında artış 
göstermiştir.  

2.1.3. Gemi İnşa Sanayi  

Gemi inşa sanayii Hırvatistan'ın ihracatında önemli bir yere sahiptir. Pula (Uljanik), Split 
(Brodosplit) ve Trogir (Brodotrogir)’de birer tane ve Rijeka'da iki tane (Kraljevica ve 3. Maj) 
olmak üzere beş büyük tersane bulunmaktadır. Bu tersanelerde, her tür deniz ulaşım aracı, 
sondaj platformu, tanker ve savaş gemisi üretilme imkanı bulunmaktadır. 

Gemi üretiminde dünya sıralamasında beşinci sırada olan Hırvatistan, pazarın % 2,5’ine 
sahiptir. Ülkede toplam 13.500 gemi kapasiteli 37 marina bulunmasına karşın tersanelerin 
modernizasyona ihtiyacı bulunmaktadır. 

Gemi inşa sanayiine sağlanan devlet yardımlarının azaltılması ve özelleştirme çalışmalarının 
hızlandırılması AB ile yürütülen üyelik müzakerelerinde Hırvat tarafı için sıkıntı yaratan alt 
başlıklar arasında yer almaktadır. 

Tersanelerde çalışan işçi sayısı ve halihazırda yüksek seyreden işsizlik oranı dikkate 
alındığında yeniden yapılandırma ve özelleştirme çalışmalarının makro ekonomik dengeler 
açısından da hassasiyet taşıdığı değerlendirilmektedir. 

AB, Rekabet başlığındaki müzakerelerin başlayabilmesi için gemi inşa sanayiinde 
özelleştirme çalışmalarına başlanmasını talep etmektedir. Bu amaçla hükümet tarafından 
hazırlanan özelleştirme planı AB’nin ilgili birimlerine sunulmuş ve plana ilişkin AB 
mutabakatı sağlanmıştır. Özelleştirme modeli ve takvimi konusunda sendikalar ile 
müzekereler devam etmekte olup 2009 yılı 2. yarısında satış işlemlerine başlanması 
beklenmektedir. 

2.1.4. İlaç Sanayi  

Ülkenin geleneksel olarak güçlü olduğu sektörlerden olan ilaç sektörü ihracatta da önemli bir 
paya sahiptir. Ülkedeki en büyük ilaç üretici firması Pliva 2006 yılında Barr Pharmaceuticals 
Inc. (ABD’li firma) tarafından satın alınmıştır. Anılan satınalma işlemi ülkedeki en büyük 
satın alma işlemi niteliğindedir. Satınalmadan sonra ABD’li firma Pliva’nın İtalya ve 
İspanya’daki iştiraklerini satmış ve Rusya ve Doğu Avrupa pazarına odaklanmıştır.  

 2009 yılı sonunda Amerikan Barr firması İsrailli Teva Pharmaceuticals firması tarafından 
satın alınmıştır. Şu anda Pliva hisselerinin yaklaşık % 95’i Barr (dolayısıyla Teva) firmasına 
ait olup geri kalan hisseler bireysel yatırımcılara ait bulunmaktadır. Barr firması 2009 yılında 
küçük yatırımcıların elindeki hisseleri de almak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. 
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2.1.5.İnşaat 

İnşaat sektörü, Hırvatistan’da son 5 yıl içerisinde hızla büyüyen ve bu özelliği ile de ülkenin 
GSYİH artışına önemli katkı sağlayan bir sektör durumundadır. Daha önce özellikle Alman 
ve Avusturyalı inşaat firmalarının hakim olduğu Hırvatistan inşaat ve teknik müşavirlik 
sektörlerinde 2000-2009 döneminde yerli firmaların payı hızla artmıştır.  

Anılan sektörde gerçekleştirilen projelerin değeri, inşaat sektörünün GSYİH içerisindeki payı 
ve söz konusu sektörde çalışanların sayısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere inşaat sektöründe gerçekleştirilen projelerin değeri 
2009 yılında bir önceki yıla göre %-12 oranında azalarak yaklaşık 4,2 milyar Euro’ya 
ulaşmıştır. Anılan sektörün ülkenin GSYİH’daki payı 2004 yılında %5,7 iken 2009 yılında 
%7 seviyesine yükselmiştir. 

Buna karşılık 2011 yılında da makroekonomik göstergelerdeki olumsuz beklentilere paralel 
olarak inşaat sektöründe daralma eğilimi devam edecektir. Birçok sektörde yaşanan finansal 
sorunların inşaat sektöründe de ciddi bir şekilde hissedileceği ve işletmelerin kapanmak 
suretiyle piyasadan çekilebileceği tahmin edilmektedir. 

Özellikle, 2000’li yıllardan itibaren artan konut ve otoyol inşaatı ile büyüme sağlamış olan 
küçük ve orta ölçekli inşaat firmalarının krizden en fazla oranda etkilenmesi beklenmektedir. 
2009 yılının son çeyreğinden itibaren likidite sorunu yaşamaya başlayan ve 2011 yılı 
itibariyle de daralmaya devam eden büyük ölçekli firmaların bu olumsuz koşullardan 
etkilenmesi muhtemel görünmektedir. 

Avrupa’nın önemli kara ulaştırma koridorları üzerinde (V., X., ve VII. koridorlar) yer alması 
nedeniyle 2001-2008 döneminde ülkede büyük ölçekli otoyol projeleri gerçekleştirilmiştir. 
Ancak yoğun otoyol inşa faaliyetinin önümüzdeki dönemde sürdürülebilir olmayacağı 
yönünde bilgiler alınmaktadır. Nitekim, 2009-2012 döneminde ülkede 27,7 milyar Kuna 
(yaklaşık 4 milyar Euro) otoyol inşaatı yapılması planlanmışken Hırvat Parlamentosunca 
Aralık 2009’da onaylanan 2010 yılı bütçesinde otoyol inşaatı için 7,7 milyar Kuna (yaklaşık 
1,1 milyar Euro) kaynak ayrıldığı görülmektedir. Ülkede 2010 yılında yalnızca 20km.’lik bir 
otoyol inşaatı yapılacağı ilan edilmiş olup, diğer tüm yol, köprü, viyadük inşaatlarının 
ertelendiği açıklanmıştır. 

 

Benzer şekilde ülkede mevcut bulunan limanların modernizasyonu çalışmaları çerçevesinde 
birçok limanda yenileme ve yeniden inşa projelerinin hazırlanması ve bu alanlarda ihaleye 
çıkılması planlanmışken kaynak sıkıntısı nedeniyle anılan projelerin ne ölçüde uygulamaya 
konulacağı hususunda da bir belirsizlik bulunmaktadır. 

2000’li yıllarda inşaat sektöründe yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak yerli firmaların 
inşaat projelerindeki payı ciddi artış göstermiştir. Ülke ölçeğinde büyük projeler yürüten yerli 
firmalar Balkan bölgesinde ve BDT ülkelerinde kurdukları ortaklıklarla bölge düzeyindeki 
projelerde paylarını arttırmaya başlamışlardır. Özellikle Konstruktor, INGRA gibi Hırvat 



HIRVATİSTAN  
ÜLKE RAPORU 

13 

 

inşaat firmalarının Balkanlarda, Kuzey Afrika, Irak, Beyaz Rusya ve BDT ülkelerinde birçok 
havalimanı, yol, hidroelektrik santrali ve sanayi tesisi inşaatı yürüttüğü bilinmektedir. 

2008-2011 yıllarında Hırvat inşaatçı firmaların Karadağ, Makedonya gibi Balkan ülkelerinde 
otoyol ve Cezayir, Katar gibi ülkelerde de çeşitli inşaat projelerinde yer aldıkları 
görülmektedir. 

2.1.6.Turizm  

Turizm, Hırvatistan ekonomisinin yeniden yapılanmasında önemli rolü olan bir sektördür. 
Çalışan nüfusun % 6’sına istihdam olanağı sağlamaktadır. Yatak kapasitesinin % 95'i 
Adriyatik kıyısındaki tesislerde bulunmaktadır. 1,800 km’lik Adriyatik sahil şeridinde 1.185 
adası ve Akdeniz iklimi ve doğal güzelliği ile başta yoğunluklu olarak Avrupa’dan gelen 
turistlere ulaşım kolaylığı bu sektörün gelişme potansiyelini ortaya koymaktadır. Son yıllarda 
ülkede deniz turizmi oldukça gelişmiştir.  

Sektörde mevcutların yenilenmesinin yanı sıra yüksek standartlı tesis ve otel işletmesi açığı 
bulunmaktadır. Yabancı yatırımcılar Hırvatistan'daki mevcut tesislerin yenilenmesine olduğu 
kadar yeni tesislerin inşasına da büyük ilgi göstermektedir. 

Hükümet turizm sektöründe özelleştirme sürecine devam etmektedir. Istra, Primorje-Gorski 
Kotar, Lika-Senj, Zadarska, Sibenik-Knin, Split-Dalmacija, Dubrovnik-Neretva 
bölgelerindeki oteller yoğun olarak devlete aittir. Hırvatistan Özelleştirme Ajansına ait “Club 
Adriatic” bu otellerin satışını yönetmektedir. Ancak arazi mülkiyetinden kaynaklanan 
sorunların halen çözümlenmemiş olması yatırımcılar açısından belirsizlik yaratmaktadır 

Otelcilik alanında yatırım yapma süreci bölge seçimi, Turizm Bakanlığı bölge ofisi ile mevcut 
planlama dokümanlarını inceleme, bina ve yer izinlerinin alınması, arazi sahipleri ile temaslar 
olarak sıralanmaktadır. 

Ülke en çok Alman, İtalyan, Sloven, Çek, Avusturyalı ve Macar turistler tarafından ziyaret 
edilmektedir. 2008 yılı itibariyle ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısı 9.4 milyona 
ulaşmıştır. 

2.1.7.Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı 

Hırvatistan coğrafi konumu itibariyle Kuzey-Güney Avrupa ve Doğu-Batı Avrupa geçiş 
yollarının üzerinde bulunmaktadır. Batı Avrupa’yı Karadeniz’e ve Doğu Avrupa ile Baltık 
ülkelerini Akdeniz’e ulaştıracak iki önemli karayolu koridoru Hırvatistan’dan geçmektedir. 
1997 yılında Helsinki’de yapılan Pan-Avrupa Ulaştırma Konferansı’nda karara bağlanan V. 
(B ve C bölümleri) ve X. koridorların Hırvatistan’dan geçen bölümlerinin inşaatı kısmen 
devam etmektedir.  

Deniz taşımacılığının Hırvat ekonomisine katkısı 1990’dan bu yana düşüş kaydetmesine 
rağmen, ülkenin coğrafi yapısı ve konumu nedeniyle sektör ülke ekonomisi için büyük önem 
taşımaktadır. Toplam sayısı 350’ye ulaşan limanların sadece 7 tanesi uluslararası taşımacılığa 
uygundur. Bu limanlar Pula, Rijeka, Zadar, Şibenik, Split, Ploçe ve Dubrovnik’te yer 
almaktadır. 
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Ülkede yedi uluslararası (Zagreb, Split, Dubrovnik, Zadar, Rijeka, Pula ve Osijek) ve çok 
sayıda küçük havaalanı bulunmaktadır. Havaalanları mülkiyetinin % 55’i devlete geri kalanı 
ise yerel idarelere aittir. Havaalanlarının çoğunda yolcu salonlarının ve peronların 
genişletilmesi ve modernizasyonu, ayrıca yeni ekipmanla donatılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Demiryolları idaresinde 2007 yılında ciddi bazı değişiklikler kaydedilmiştir. AB’nin ulaştırma 
ve rakabet başlıklarındaki mevzuatına uyum sağlanmasını teminen Hırvat Demiryolları 
İdaresi altyapı, vagon, yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan 4 ayrı şirket şeklinde 
yeniden yapılandırılmıştır. Devam eden müzakere sürecinde demiryolları hizmetlerinin diğer 
girişimcilere açılması da AB tarafından gündeme getirilen hususlardandır. 

Türkiye-Hırvatistan arasındaki karayolu taşımaları, 2 Temmuz 1994 tarihli Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Hakkında Anlaşma ve bu Anlaşma uyarınca yapılan Kara Ulaştırması 
Karma Komisyon Toplantıları sonunda düzenlenen Protokoller çerçevesinde yürütülmektedir. 

-26-27 Şubat 2004 tarihlerinde Ankara’da KUKK 

 -21-22 Eylül 2005 tarihlerinde Zagreb’de KUKK 

-07-08 Kasım 2006 tarihlerinde İstanbul’da KUKK 

 -04-05 Temmuz 2007 tarihlerinde Zagreb’de KUKK 

-17-18 Haziran 2009 tarihlerinde İstanbul’da KUKK 

Toplantıları yapılmış olup, toplantılar sonunda üzerinde mutabakat sağlanan hususları içeren 
KUKK Protokolleri imzalanmıştır. 

Hırvatistan’a ve Hırvatistan üzerinden Avrupa’ya yapılan transit taşımalarımız geçiş belgesi 
kotasına tabidir. Dönem dönem geçiş belgesi sayısının yetersiz kalmasından kaynaklanan 
sorunları aşmak ve ikili ticaret hacmini yükseltmek bakımından taşımaların serbestleştirilmesi 
hususu önem arz etmektedir. 

Son Türkiye – Hırvatistan KUKK Toplantısı 17 Haziran 2009 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirilmiş olup, anılan Toplantıda alınan karar gereğince Hırvatistan geçiş belge 
sayılarında 2008 yılına oranla 5.000 adet artış sağlanmıştır. 

KUKK Toplantısında geçiş belgelerine ilişkin 2009 yılı kesin kotası ve 2010 yılı geçici kotası 
aşağıdaki şekilde kararlaştırılmıştır. 

 - Euro 0 araçlar için 2.000 adet 

 - Euro III ve üzeri araçlar için 58.000 adet 

 - 3. ülke taşımaları için 1.500 adet 

 Hırvatistan ihraç taşımalarımızda genelde transit olarak kullandığımız bir güzergâh ülkesidir. 
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2007 Yılında yapılan Türkiye-Hırvatistan KUKK Toplantısında gündeme getirilen Spacva-
Wels Ro-La Tren Hattı 6 Ekim 2008 tarihi itibariyle seferlerine başlamış ve 2008 yılı Aralık 
ayı sonuna kadar seferlerine devam etmiştir. 

Ancak, 2009 yılında yaşanan ekonomik krizin etkileri taşıma sektöründe kuvvetli bir şekilde 
hissedilmiş ve düşen sefer sayılarına istinaden Spacva-Wels Ro-La hattı 2009 yılı Mart ayına 
kadar geçici olarak durdurulmuştur. 

2009 yılında yapılan KUKK Toplantısında Hırvatistan heyetinde yer alan bir temsilci 
tarafından Spacva-Wels Ro-La hattının kesintilere uğradığı, ancak Hırvatistan ile Slovenya 
arasında tren güzergâhlarına ilişkin daha kısa mesafe ve uygun maliyet ile yeni bir proje 
üzerinde çalışmalar yapıldığı ve bu projenin ancak 2010 yılında tamamlanabileceği 
belirtilmiştir. 

Hırvat tarafı, bu hattın Türk taşıtları tarafından kullanılması halinde, her bir Ro-La seferi (bir 
gidiş-dönüş) için bir ödül izin belgesi verileceğini, Türkiye’den Hırvatistan limanlarına Ro-Ro 
hatlarından gelen Türk taşıtlarının geçiş belgesi olmaksızın Hırvatistan’a veya Hırvatistan’dan 
transit olarak taşımalarını gerçekleştirebileceklerini belirtmiştir. Ancak bu zamana kadar konu 
ile ilgili olarak Hırvat tarafından olumlu herhangi bir bilgi alınmamıştır. 

Deniz Ulaştırması 

Güneydoğu Avrupa Bölgesi’ndeki ülkeler ile kurulacak düzenli hatların sadece yük 
taşımacılığı yönü ile değil, yolcu trafiği ve turizm açısından da değerlendirilmesinin ülkemiz 
kurvaziyer turizminin gelişimine fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Zira Hırvatistan’ın bu 
amaç için ideal bir ülke olduğu değerlendirilmektedir. 

Hava Ulaştırması 

İki ülke arasında Hava Ulaştırması Anlaşması 12 Nisan 1994 tarihinde imzalanmıştır. THY 
tarafından haftanın 5 günü İstanbul ile Zagreb arasında tarifeli sefer düzenlenmektedir. 

 Hırvatistan ile sivil havacılık ilişkilerimiz olumlu bir seyir izlemektedir. 

2.1.8. Enerji  

Ülke, enerji ihtiyacının % 59’unu doğal gazdan, % 41’ini petrolden ve % 1’ini hidroelektrik 
ve termoelektrik santrallerden sağlamaktadır. Adriyatik kıyısında ülkenin karasuları içinde 
bulunan petrol yatakları oldukça önemlidir. Petrol yataklarının işletilmesi ve geliştirilmesi 
konusuna özel önem verilmektedir. 

Hırvatistan’da 20 adeti karada (Koprivnica yakınlarında) ve 5 adeti Adriyatik’de (Kuzey 
Adriyatik) olmak üzere toplam 25 alanda doğalgaz çıkarma faaliyeti yürütülmektedir. 

Mevcut kaynakların kullanılması sonucu 2020 yılında ülkenin toplam doğalgaz ihtiyacının 
%60’ını ithalat yoluyla karşılaması gerekeceği tahmin edilmektedir. Bu itibarla Ekonomi 
Bakanlığı tarafından 2008 yılı Ekim ayında kamuoyuna açıklanan 2010-2030 dönemi Enerji 
Stratejisi raporunda; mevcut ve gelecekteki arz-talep koşulları dikkate alınarak Hırvatistan’ın 
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doğalgaz depolama ve taşıma imkanlarının geliştirilmesi ve Rusya doğalgazına alternatif 
hatların geliştirilmesi öncelik olarak sıralanmaktadır. 

INA, Haziran 2000'de parlamento kararı ile özelleştirilmek üzere üç ayrı birime ayrılan petrol 
ve gaz arama, üretim ve dağıtım şirketi INA Petrol ve Gaz Grubu'nun 2002 yılında Mart 
ayında % 25+1 hisse ile satışa çıkarılması ve özelleştirilmesinin 2004 sonunda tamamlanması 
için kararname onaylanmış ve % 25+1 hisse MOL (Macaristan)’a 2003 yılı Temmuz ayında 
satılmıştır. Son olarak 2008 yılı Ekim ayında MOL’e yapılan ilave satış sonrasında INA’nın 
toplam hisselerinin yaklaşık % 47’si MOL’e geçmiştir. Kalan hisselerin yaklaşık % 45’i 
Hırvat devletine, % 8’i ise bireysel yatırımcılara ait bulunmaktadır. 

 

Ülkede elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı ve işletmesi devlete ait olan Hırvat Elektrik 
Kurumu’na (HEP) bağlıdır. 18 hidroelektrik santraline, 9 termik santrale, Slovenya’daki 
nükleer santrallerin yarısına ve elektrik dağıtım hatlarına sahip olan HEP’de özelleştirilme 
süreci devam etmektedir. Temmuz 2008’de elektrik piyasasında liberalizasyona geçilmiş ve 
rekabete açılmış olmasına karşın piyasa koşulları nedeniyle HEP tekel konumunu 
korumaktadır. 

2.1.9. Bankacılık  

Hırvatistan'ın bankacılık sektörü diğer Doğu Avrupa ülkelerine kıyasla daha gelişmiş 
durumdadır. 2000 yılı sonunda ülkenin en büyük bankası olan Zagrebaçka Banka’nın 
hisselerinin % 65’i UniCredito (İtalya) ve Allianz (Almanya)’ın da aralarında bulunduğu 
yabancı ortaklara devredilmiştir.  

İkinci büyük banka olan Privredna Banka Zagreb'in hisselerinin % 66'lık kısmı, Banca 
Commerciala Italiana tarafından 2000 yılında alınmıştır. Fransız bankası olan Societe 
Generale bankası Haziran 2006’da Hırvatistan'ın üçüncü büyük bankası Splitska Banka'nın 
hisselerinin büyük bir kısmını satın almıştır. Alman Bayerische Landesbank'ın Rijeçka 
Banka'nın (Yeni adıyla Erste&Steiermärkische Rijeçka d.d) hisselerini elde etmesiyle yabancı 
ortaklı bankaların pazardaki ağırlığı artmıştır. 2007 yılı sonu itibariyle yabancıların 
mülkiyetindeki bankaların toplam bankacılık sektöründeki payı % 90,8’e ulaşmıştır. 

 

2008 yılı sonu itibariyle ükede (16’sı yabancı, 16’sı yerli ve 2’si devlet mülkiyetinde olmak 
üzere) 34 banka bulunmaktadır. 6 büyük banka (Zagrebaçka, Privredna, Hypo, Raiffeisen, 
Erste ve Societe Generale- Splitska Banka) bankacılık piyasasının % 75’ine sahip 
bulunmaktadır. 2008 yılı itibariyle bankacılık sektöründeki toplam varlıkların (% 90,8’ü 
yabancı ve % 4,8’i yerli olmak üzere) % 95,6’sı özel sektöre aittir. Devlet mülkiyetinde olan 
Hırvatska Postanska Banka’nın halka arz şeklinde satılması planlanmaktadır. 

 

Bankalar dışındaki finansal kuruluşların finans piyasasındaki payı son 5 yılda artış 
göstermiştir. Özellikle emeklilik ve yatırım fonlarındaki artış nedeniyle bankacılık dışındaki 
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finansal kuruluşların piyasa payı 2004 yılında % 18,6 iken 2007 yılı sonu itibariyle % 27’ye 
yükselmiştir. Kasım 2005 tarihinde bankacılık dışındaki finansal kuruluşların faaliyetlerinin 
denetlenebilmesi amacıyla bir Üst Kurul oluşturulmuş ve uygulamadaki yasal boşlukların 
ortadan kaldırılabilmesini teminen bir Sigortacılık Yasası çıkarılmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DIŞ TİCARET 

 

 3.1. DIŞ TİCARET 

3.1.1. Genel Durum 

Hırvatistan’ın 2002 yılında ihracatı 4,9 milyar dolar iken 2014 yılında 2 katına ulaşarak 
yaklaşık 13 milyar dolara ulaşmıştır. 2014 aynı dönemde ithalatı ise yaklaşık 1,5 katına 
ulaşarak 22 milyar dolara ulaşmıştır. Anılan süre içerisinde Hırvatistan sürekli dış ticaret açığı 
vermiştir. 

Ülkenin Dış Ticareti 

Dış Ticaret Göstergeleri (Milyar Dolar) 

YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2003 6,2 14,2 20,4 -8,0 

2004 8,0 16,6 24,6 -8,6 

2005 8,8 18,6 27,4 -9,8 

2006 10,4 21,5 31,9 -11,1 

2007 12,4 25,8 38,2 -13,4 

2008 14,1 30,7 44,8 -16,6 

2009 10,5 21,2 31,7 -10,7 

2010 11,8 20,1 31,9 -8,3 

2011 13,4 22,7 32,7 -8,1 

2012 12,3 20,8 33,1 -8,5 

2013 12,7 21,9 32,8 -9,2 

2014 13,8 22,9 36,7 -9,1 

 Kaynak: ITC Trademap 

3.1.2. Başlıca  Ürünler İtibariyle Hırvatistan’ın   İhracatı (Milyon Dolar) 

GTİP Madde İsmi 2012 2013 2014
 

 Toplam  
                           

      12.369  
                           

      12.742   
                            

       13.844  
'2710 Petrol yağları ve 

bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar 

                           
           1.310  

                           
           1.208   

                            
          1.140  
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'3004 Tedavide/korunmada 
kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar 
(dozlandırılmış) 

                           
               489  

                           
               492   

                            
              489  

'2716 Elektrik enerjisi                            
                92  

                           
             237   

                            
             454  

'4407 Uzunlamasına kesilmiş, 
biçilmiş ağaç; kalın >=6 
mm 

                           
               256  

                           
               313   

                            
              418  

'8504 Elektrik transformatörleri, 
statik konvertisörler, 
endüktörler 

                           
               334  

                           
               316   

                            
              353  

'9401 Oturmaya mahsus 
mobilyalar, aksam-
parçaları 

                           
               204  

                           
               247   

                            
              296  

'2711 Petrol gazları ve diğer 
gazlı hidrokarbonlar 

                           
             252  

                           
             294   

                            
             235  

'6115 Çorap; külotlu, kısa; uzun 
konçlu, soketler (örme) 

                           
             140  

                           
             138   

                            
             223  

'3102 Azotlu mineral/kimyasal 
gübreler 

                           
             223  

                           
             215   

                            
             223  

'6403 Ayakkabı; yüzü deri, 
tabanı kauçuk, plastik, 
tabii, suni vb kösele 

                           
               140  

                           
               152   

                            
              172  

'2523 Çimento                            
             127  

                           
             158   

                            
             158  

'8901 Yolcu gemileri, gezinti 
gemileri, feribotlar, yük 
gemileri, mavnalar 

                           
               547  

                           
               150   

                            
              151  

'7308 Demir/çelikten inşaat ve 
aksamı 

                           
             108  

                           
             127   

                            
             147  

'8708 Kara taşıtları için aksam, 
parçaları 

                           
             129  

                           
             114   

                            
             136  

'8544 İzole edilmiş tel, kablo; 
diğer izole edilmiş 
elektrik iletkenleri; fiber 
optik k 

                           
               181  

                           
               171   

                            
              133  

'4401 Yakmaya mahsus ağaçlar; 
yonga, talaş, döküntü, 
kırıntı vb 

                           
                  85  

                           
               118   

                            
              131  

'1701 Kamış/pancar şekeri ve 
kimyaca saf sakkaroz 
(katı halde) 

                           
               189  

                           
                  88   

                            
              123  

'4205 Tabii/terkip yoluyla elde 
edilen deri ve köseleden 
diğer eşya 

                           
               116  

                           
                  96   

                            
              118  

'7204 Demir/çelik döküntü ve 
hurdaları, bunların 
külçeleri 

                           
               199  

                           
               137   

                            
              118  

'7010 Cam damacana, şişe,                                                                                 
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kavanoz, çanak, ilaç 
tüpleri, kaplar

                  93                 100                 117  

'9403 Diğer mobilyalar vb. 
Aksam, parçaları 

                           
                89  

                           
                96   

                            
             110  

'8411 Turbojetler, turbo-
propeller, diğer gaz 
türbinleri 

                           
               105  

                           
                  99   

                            
              109  

 Kaynak: ITC Trademap 

 

3.1.3.    Başlıca Ürünler İtibariyle Hırvatistan’ın  İthalatı  (Milyon Dolar) 

GTİP Madde İsmi 2012 2013 2014
TOPL
AM 

                                 
   20.834  

  
21.932   

 
22.907  

'2710 Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar 

                               
        1.369  

                    
            
1.181   

                    
                   

1.509  
'2709 Ham petrol (petrol yağları ve 

bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlar) 

                               
        1.875  

                    
                   

1.966   

                    
                   

1.419  
'8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış 

arabaları 
                               

            493  

                    
                    

   566   

                    
                    

 695  
'2716 Elektrik enerjisi 

                               
            641  

                    
                    

   625   

                    
                    

 690  
'3004 Tedavide/korunmada kullanılmak 

üzere hazırlanan ilaçlar 
(dozlandırılmış) 

                               
            607  

                    
                    

   633   

                    
                    

 627  
'2711 Petrol gazları ve diğer gazlı 

hidrokarbonlar 
                               

            723  

                    
                    

   760   

                    
                    

 439  
'8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli 

cihazlar 
                               

            354  

                    
                    

   384   

                    
                    

 403  
'4107 Sığır ve atların dabaklanmış ve 

hazırlanmış deri ve köselesi 
                               

               43  

                    
                    

   189   

                    
                    

 291  
'8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, 

üniteleri 
                               

            212  

                    
                    

   243   

                    
                    

 247  
'0203 Domuz eti 

                               
            143  

                    
                    

   185   

                    
                    

 212  
'8528 Televizyon alıcıları, video 

monitörleri ve projektörler 
                               

            127  

                    
                    

   142   

                    
                    

 193  
'6115 Çorap; külotlu, kısa; uzun konçlu,                                                                        
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soketler (örme)                81                      
      77   

                    
 186  

'3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, 
toksin vb. Ürünler 

                               
            103  

                    
                    

   119   

                    
                    

 179  
'8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 

                               
            120  

                    
                    

   144   

                    
                    

 166  
'9403 Diğer mobilyalar vb. Aksam, 

parçaları 
                               

            173  

                    
                    

   161   

                    
                    

 164  
'7601 İşlenmemiş alüminyum 

                               
            193  

                    
                    

   178   

                    
                    

 162  
'3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 

                               
            114  

                    
                    

   135   

                    
                    

 148  
'8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole 

edilmiş elektrik iletkenleri; fiber 
optik k 

                               
            130  

                    
                    

   128   

                    
                    

 147  
'6104 Kadın/kız çocuk için takım elbise, 

takım, ceket, pantolon vs. (örme) 
                               

               35  

                    
                    

      35   

                    
                    

 147  
'1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda 

müstahzarları 
                               

               89  

                    
                    

   109   

                    
                    

 141  
'8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu 

taşıtlar 
                               

               94  

                    
                    

   109   

                    
                    

 140  
'1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi vs. İle 

boş ilaç kapsülü mühür güllacı vs. 
                               

            107  

                    
                    

   121   

                    
                    

 138  
Kaynak: ITC Trademap 

 

3.1.4. Başlıca Ülkeler İtibariyle Hırvatistan’a İhracatı (Milyon Dolar) 

İtalya, Bosna-Hersek, Almanya, Slovenya ve Avusturya Hırvatistan’ın geleneksel olarak 
yoğun ticari ilişkilerinin bulunduğu ülkeler durumundadır. Hırvatistan’ın 2013 yılında en 
fazla ihracat yaptığı ülke İtalya olmuştur. İhracat yapılan ülkeler arasında ikinci sırada yer 
alan Bosna-Hersek üçüncü sıradaki Slovenya olmuştur.  
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Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracat  (Milyon Dolar) 

ÜLKE 2012 2013 2014 
TOPLAM                                    

12.369  
                                  

12.742  
                                  

 13.844   
İtalya                                   

 1.892  
                                  

    
1.852  

                                  
    

1.921   
Bosna Hersek                                     

  
1.578  

                                  
   

1.562  

                                  
    

1.641   
Slovenya                                     

 
 1.065  

                                  
   

1.326  

                                  
    

 1.571   
Almanya                                      

  
1.261  

                                  
  

1.497  

                                 
      1.549   

Avusturya                                     
      808  

                                  
      797  

                                  
        843   

Sırbistan                                     
      537  

                                  
      600  

                                  
        774   

Macaristan                                     
      313  

                                  
      306  

                                  
        479   

Rusya Fed.                                     
      422  

                                  
      378  

                                  
        365   

Fransa                                     
      184  

                                  
      219  

                                  
        307   

ABD                                     
      361  

                                  
      328  

                                  
        292   

Hollanda                                     
      208  

                                  
      184  

                                  
        220   

Çek Cum.                                     
      134  

                                  
      176  

                                  
        212   

Slovakya                                     
      123  

                                  
      172  

                                  
        202   

İngiltere                                     
      194  

                                  
      273  

                                  
        202   

Polonya                                     
      126  

                                  
      144  

                                  
        188   

Belçika                                     
      137  

                                  
      116  

                                  
        184   

İspanya                                     
         54  

                                  
         74  

                                  
        180   

Karadağ                                     
      188  

                                  
      142  

                                  
        172   

İsviçre                                     
      104  

                                  
      147  

                                  
        164   
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Yunanistan                                     
         93  

                                  
      119  

                                  
        156   

Makedonya                                     
      125  

                                  
      127  

                                  
        139   

Romanya                                     
      113  

                                  
      110  

                                  
        117   

 Kaynak: ITC Trademap 

3.1.5. Başlıca Ülkeler İtibariyle Hırvatistan’a  İthalatı (Milyon  Dolar) 

İtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Slovenya ve Avusturya Hırvatistan’ın geleneksel olarak 
yoğun ticari ilişkilerinin bulunduğu ülkeler konumundadır. Hırvatistan’ın 2014 yılında en 
fazla ithalat yaptığı ülke  Almanya olmuştur. İthalat yapılan ülkeler arasında ikinci sırada yer 
alan  İtalya olup üçüncü sıradaki Slovenya olmuştur. 

 

ÜLKE 2012 2013 2014 
TOPLAM                                

     20.834   
                                  

21.932  
                             

     22.907   
Almanya                                 

        2.646   
                                  

   3.076  
                             

        3.463   
İtalya                                

        3.514   
                                  

   2.878  
                             

        3.263   
Slovenya                                

        1.218   
                                  

   2.513  
                             

        2.475   
Avusturya                                

           939   
                                  

   1.971  
                             

        1.979   
Macaristan                                

           636   
                                  

   1.371  
                             

        1.500   
Rusya Fed.                                

        1.583   
                                  

       989  
                             

        1.158   
Hollanda                                

           434   
                                  

       711  
                             

             788   
Bosna Hersek                                

           729   
                                  

       773  
                             

             618   
Çin                                

        1.488   
                                  

       770  
                             

             589   
Polonya                                

            434   
                                  

         484  
                 

                          
567   

Fransa                                
           650   

                                  
       468  

                             
             531   

Çek Cum.                                
           377   

                                  
       524  

                             
             530   

Sırbistan                                
           362   

                                  
       409  

                             
             480   

Belçika                                
           281   

                                  
       356  

                             
             385   

Slovakya                                                                                             
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           202          330               383   
İspanya                                

           359   
                                  

       305  
                             

             373   
Azerbaycan                                

           422   
                                  

       214  
                             

             342   
İngiltere                                

           306   
                                  

       206  
                             

             292   
Diğer Ülkeler                                

                 3   
                                  

         40  
                             

             275   
Türkiye                                

           275   
                                  

       305  
                             

             256   
İsviçre                                

           465   
                                  

       290  
                             

             252   
ABD                                

           464   
                                  

       223  
                             

             204   
 Kaynak: ITC Trademap 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE İLE TİCARET 

4.1.  TÜRKİYE İLE TİCARET 

Genel Durum 

Ülkemiz ile Hırvatistan arasındaki coğrafi yakınlığa karşın, ticari ve ekonomik ilişkilerimiz 
potansiyelinin oldukça altında seyretmektedir. Türkiye Hırvatistan’ın ihracatından ve 
ithalatından sırasıyla %1,2 ve % 1,3’lük pay almakta ve ihracatında 16. ve ithalatında ise 20. 
sırada yer almaktadır. 

Ülkemiz ile Hırvatistan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 13 Mart 2002 tarihinde 
imzalanmış ve 1 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşmaya uyarınca Türkiye, 
Hırvatistan menşeli tüm sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini Anlaşmanın 
yürürlüğe girdiği tarihte kaldırmıştır. Hırvatistan ise, Türkiye menşeli sanayi ürünlerine 
uyguladığı gümrük vergilerini üç liste temelinde belirlenen ürün grupları itibariyle, 2004, 
2005, 2006 ve 2007 yılına kadar kademeli olarak sıfırlamayı kabul etmiştir. Bu listeler dışında 
kalan ürünlerdeki vergiler Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kaldırılmıştır. 

Tarım ürünleri bakımından ise, gerek Hırvatistan’a yönelik fiili ihracatımızın kompozisyonu, 
gerekse genel ihracat kapasitemiz dikkate alınmak suretiyle, önemli ürün ya da ürün 
gruplarının taviz listemize dâhil edilmesi sağlanmıştır. Diğer bir ifadeyle, pazara giriş 
kolaylıkları temin edilen ürünler ülkemizin ihracat şansının yüksek olduğu ürünler olup, 
genellikle AB ürünlerine rakip durumundaki ürünlerimizin Hırvat pazarında AB ürünleri ile 
rekabet edebilirliği de arttırılmıştır. 

Hırvatistan ile ülkemiz arasındaki ticaret hacmi 2002 yılında 52 milyon dolar iken 2014 
yılında bu rakam yaklaşık olarak 425 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İki ülke arasındaki 
dış ticaret hacmi 2002- 14 yılları arasında olarak 7 kattan fazla artmıştır. Bu yüksek oranlı 
artışın temelinde iki ülke arasında 1 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret 
Anlaşması yatmaktadır. 

 

4.1.1. Türkiye - Hırvatistan Dış Ticaret Verileri 

 

Türkiye – Hırvatistan  Dış Ticaret Göstergeleri (ABD Doları, 1000) 

Yıl İhracat $ / 
Bin 

İthalat $ / Bin Hacim $ / Bin Denge $ / Bin

2005 167,991 85,569 253,560 82,422
2006 213,883 60,557 274,440 153,326
2007 355,520 77,440 432,960 278,081
2008 328,678 105,665 434,343 223,013
2009 221,097 107,384 328,481 113,714
2010 249,148 211,348 460,496 37,799
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2011 241,816 310,965 552,781 -69,149
2012 200,575 209,766 410,341 -9,190
2013 201,597 193,262 394,859 8,335
2014 287,401 136,889 424,291 150,512
2015 251,791 135,200 386,991 116,592
2015 / 
(1-1 ) 

16,019 16,918 32,936 -899

2016 / 
(1-1 ) 

19,779 11,324 31,103 8,455

 Kaynak: TUİK 

Bu bağlamda, taviz temin edilen ürünler arasında, koyun ve keçi etleri, taze domates, 
dondurulmuş sebzeler, fındık, taze veya kuru incir, turunçgiller, karpuz, kiraz, kuru kayısı, 
şeker mamulleri, çikolata, makarnalar, ekmekçi mamulleri, domates salçası, konserve edilmiş 
meyve ve sebzeler, ketçap ve soslar ile bira sayılabilir. Hırvatistan’a taviz tanınan ürünler 
arasında ise peynir, elma, mısır, şeker mamulleri, çikolata, malt hülasası, makarnalar, ekmekçi 
mamulleri, meyve suları, soslar, çorbalar, sular, bira ve şarap vb. ürünler bulunmaktadır. 

 

4.1.2. Türkiye’nin Hırvatistan’dan İhracatında  Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

 

Türkiye'nin Hırvatistan'a İhracatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

GTIP 
No 

Ürün Adı 2012 2013 2014

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 
edilen yağlar 

1,6 0,7 30,3

8528 Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları 10,7 11,8 19,6
8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak 

üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış
14,1 9,3 14,9

7306 Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve 
içi boş profiller 

5,5 5,9 12,8

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 1,8 5,4 11,3
8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik 

iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fibe
3,9 6,7 8,6

8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve 
dondurucu cihazlar ve ısı pompaları

9,6 8,5 8,2

8450 Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları 
(yıkama ve kurutma tertibatı bir arada olanlar dahil)

4,2 6,0 7,8

6302 Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak 
bezleri 

4,4 4,7 6,4

3105 Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü 
içeren mineral veya kimyasal gübreler

4,1 0,3 6,2

8702 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü 
dahil) motorlu taşıtlar 

4,0 4,9 6,1

8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam 
ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler

4,0 3,9 4,6
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6104 Kadın ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, 
blazer, etek, pantolon, tulum ve şort (örme)(yüz

1,0 0,8 4,5

6006 Diğer örme mensucat 2,9 3,8 4,4
0802 Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu 

çıkarılmış/soyulmuş) 
3,0 2,2 4,1

6109 Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç 
giyim eşyası (örme) 

3,8 3,3 4,0

6004 Diğer örme mensucat (en>30cm, 
elastomerik/kauçuk iplik=>%5)

1,8 2,5 3,7

7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller 0,9 2,2 3,4
6203 Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, 

ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort (yüzme kıy
1,2 1,7 3,3

3920 Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye 
(gözeneksiz) 

2,6 2,1 3,2

 Kaynak: ITC Trademap 

4.1.3. Türkiye’nin Hırvatistan’dan   İthalatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

GTIP 
No 

Ürün Adı 2012 2013 2014

7204 Dökme demirin, demirin veya 
çeliğin döküntü ve hurdaları veya 
bunların eritilmesi ile elde dilmiş kü

105,7 44,1 47,0

3102 Azotlu mineral veya kimyasal 
gübreler 

10,2 30,5 12,3

8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen 
elektrik devresi teçhizatı 
(anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, 
ku 

8,4 7,8 8,3

3208 Esası sentetik polimerler veya tabii 
polimerler olan, susuz bir ortamda 
eriyen veya dağılan boya ve

4,2 3,2 5,5

9032 Otomatik kontrol ve ayar alet ve 
cihazları 

6,5 7,5 4,7

8504 Elektrik transformatörleri, statik 
konvertörler (örneğin; redresörler) 
ve endüktörler 

0,3 0,0 4,4

5402 Sentetik filament iplikleri (dikiş 
ipliği hariç) (perakende olarak 
satılacak hale getirilmemiş)

2,1 3,2 4,1

1205 Rep veya kolza tohumları 0,0 1,5 2,9
3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, 

toksin vb. Ürünler 
0,8 0,2 2,5

6806 Cüruf yünü, kaya yünü vb mineral 
yünler; genleştirilmiş vermikulit, 
genleştirilmiş kil, ısı,ses tecr

0,7 0,7 2,4

4403 Yuvarlak ağaçlar 0,1 0,8 2,3
3105 Azot, fosfor ve potasyumun ikisini 

veya üçünü içeren mineral veya 
kimyasal gübreler 

13,6 12,4 2,3
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4418 Ağaçtan bina ve inşaat için 
marangozluk, mamülleri, doğrama 
parçaları 

0,9 2,7 2,2

3210 Diğer boya ve vernikler, derilerin 
finisajında kullanılan müstahzar 
sulu pigmentler 

0,8 1,3 2,2

6115 Külotlu çoraplar,taytlar, kısa ve 
uzun konçlu çoraplar, soketler 
(varis çorapları dahil) ve patik ço

1,6 1,6 1,9

3004 Tedavide veya korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 
(dozlandırılmış) 

1,1 1,5 1,9

8481 Borular, kazanlar, tanklar, depolar 
ve benzeri diğer kaplar için 
musluklar, valfler (vanalar) ve ben

0,6 1,2 1,4

8480 Metal dökümhaneleri için dereceler; 
döküm plakaları; döküm modelleri; 
metaller, karbürler, cam, plas

0,6 0,4 1,1

7010 Camdan damacana, şişe, kavanoz, 
çanak, ilaç tüpleri, serum ampülleri 
ve diğer kaplar 

0,7 1,3 1,1

2523 Çimento - 2,1 1,0
 Kaynak: ITC Trademap 

4.1.4.İki Ülke Arasında ki Anlaşma ve Protokoller  

İki Ülke Arasındaki Ticaretin Altyapısını Düzenleyen Anlaşma ve Protokoller 

Anlaşmanın Adı İmza 

Tarihi 

İmza 

Yeri 

RG Tarih ve No. 

Hava Taşımacılığı Anlaşması 12.04.1994 Ankara 20.01.2004-25352 

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 

Anlaşması 

02.05.1994 Ankara 09.01.1998-23225 

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 12.02.1996 Zagreb 09.05.1996-22631 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 

Korunması Anlaşması 

12.02.1996 Zagreb 11.04.1998-23310 

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 

Anlaşması 

22.09.1997 Zagreb 10.05.2000-24045(M) 

Hırvatistan’ın Altyapısının Geliştirilmesi 

Hususunda İşbirliği Protokolü 

14.05.1999 Ankara - 

II. Dönem KEK Protokolü 14.09.1999 Zagreb 28.08.2000-24154 

III. Dönem KEK Protokolü 24.06.2002 Ankara     - 

Serbest Ticaret Anlaşması 13.03.2002 Zagreb 27.05.2003-25120 (M) 
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Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve İdari 

Anlaşma 

12.06.2006 Zagreb 30.11.2011-28128 

09.02.2012-28199 

Kaynak: Zagreb Ticaret Müşavirliği 

4.1.5.İki Ülke Arasındaki Müteahhitlik İlişkileri  

Hırvatistan'daki Türk yatırımları bir otoyol yapımı ve iki otel işletmeciliğiyle sınırlı kalmıştır. 
İki Türk firması Hırvatistan’a otelcilik alanında yatırım yapmış bulunmaktadır. Bunlardan 
Uzel Grubu Dubrovnik’te eski şehir içinde yer alan Dubravka Otelini 2001 yılı Ocak ayında 
satın alarak onarımını yaptıktan sonra 2002 yılında Pucic Palace adıyla işletmeye açmıştır. 
Anılan otel butik otel tarzında faaliyet göstermekte olup şehrin prestijli otelleri arasında yer 
almaktadır. 

Rixos Hotels, Sembol A.Ş. ve Lydion A.Ş.’den oluşan Fine Group Dubrovnik’teki Libertas 
Hotel’i bir Bulgar firmasından 2004 yılında devralmış; otelin restorasyonu Sembol A.Ş. 
tarafından üstlenilmiştir. 2005 yılı yaz sezonunda bitirilmesi hedeflenen proje 2007 yılında 
tamamlanmış, yerel idare ile yaşanan bazı bürokratik sorunlar nedeniyle resmi olarak 2009 
yılı Temmuz ayında faaliyete geçebilmiştir. Anılan otel 5 yıldızlı olup Libertas-Rixos adıyla 
faaliyet göstermektedir.  
 
Ülkemizde Turgutreis ve Didim marinalarının işletmeciliğini yapan Doğuş Grubu, 
Hırvatistan’ın Sibenik şehrinde mega yat marina inşaatı ve işletmeciliği projesine ortak 
olmuştur. Proje Sibenik’te mevcut bulunan Mandalina Marina’ya otel ve alışveriş merkezleri 
inşaatı ile mevcut marinaya 30 metrenin üzerindeki yatların demirleyebilmesi için mega yat 
limanı inşası işlerini kapsamaktadır.  
 
Ayrıca, inşaat firmalarımızın Hırvatistan’daki otoyol inşaatı projeleriyle ilgili oldukları 
bilinmekle birlikte, Hırvat hükümetinin yerli inşaat firmalarını destekleme yönündeki 
politikaları nedeniyle 2004 yılından sonra bu alanda firmalarımızca herhangi bir proje 
gerçekleştirilememiştir. Enka-Bechtel ortaklığı Zagreb-Split otoyolunun Otacac bölümünün 
inşaatını üstlenmiş ve sözkonusu projeyi 2004 yılında tamamlamıştır. Anılan firma 2005 
yılında Split-Ploce otoyolu inşaatı ihalesine de katılmış; ancak ihale Avusturyalı ve Hırvat 
firmalarından oluşan bir konsorsiyuma verilmiştir. 

Türk firmalarının otoyol ve liman modernizasyonu başta olmak üzere inşaat sektöründeki 
projelere ilgisi bulunmakla birlikte, özellikle ülkeye yabancı işçi getirilmesinin önündeki 
engeller nedeniyle somut bir ilerleme sağlanamamıştır. 

Yukarıda sözü edilen firmaların dışında Hırvatistan’da kurulu bulunan firmalarımız (toplam 
50 adet oldukları tahmin edilmektedir) tekstil ve hazır-giyim ürünleri, halı-kilim, ev tekstili 
ürünleri ile inşaat malzemeleri perakende satışı alanlarında faaliyet gösteren küçük ve orta 
ölçekli firmalardır. 

Diğer taraftan, Hırvat firmalarının ülkemizdeki yatırım faaliyetleri de oldukça sınırlı 
seviyededir. Hırvatistan’da gıda sektöründe önemli firmalardan olan Podravka d.d.’nin 
ürünlerini ülkemizde pazarlamak üzere Şubat 2009’da kurduğu Podravka Inernational Gıda 
Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. İstanbul’da faaliyet göstermektedir. 
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Yine Hırvatistan’ın önemli holdinglerinden olan ve ülkedeki en büyük süpermarket zincirinin 
(Konzum süpermarket zinciri) de sahibi olan Agrokor Group Migros’un satışında teklif 
vermiş ancak Migros bir başka gruba satılmıştır. 

Öte yandan, Hırvat inşaat firmalarının ülkemizde okul inşaatı gibi küçük ölçekli inşaat 
projeleri üstlendikleri ve daha büyük ölçekli projelerde yer alma çabası içerisinde oldukları 
bilinmektedir. Hırvat firmaları ülkemizdeki enerji projeleriyle de ilgilenmekte olup özellikle 
rüzgar enerjisi ve hidro elektrik santrali projelerini takip etmektedirler. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

KONYA İLE TİCARET 

5.1. KONYA İLE TİCARETİ 

5.1.1.Konya – Hırvatistan  2015 Yılı İhracat Kalemleri 

S.N. Ürün Adları  Dolar 
1 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların 

aksam ve parçaları 
 

308.839

5.1.2.Konya – Hırvatistan 2015 Yılı İthalat Kalemleri 

S.N. Ürün Adları  Dolar 
1 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların 

aksam ve parçaları 46.122
2 Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses 

kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 12.178
 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, 

bunların aksam, parça, aksesuarı 1.098
 

5.1.2.Türkiye-Hırvatistan -Konya Yıllara Göre İthalat / İhracat Rakamları  

 Türkiye- Hırvatistan Rakamları (Dolar) 

  2013 2014 2015 
İhracat 201.597.233 287.401.290 251.635.294 
İthalat 193.262.031 136.889.291 135.199.597 

Konya-Hırvatistan   Rakamları (Dolar) 

  2013 2014 2015 
İhracat 1.144.759 2.172.697 1.974.871 
İthalat 271 863.499 59.398 
 


