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Karadağ
(Montenegro)
Sayın Yatırımcımız,
Avrota olarak, tüm bilgi birikim ve tercübemizle
sizlerin Karadağ’daki yatırım ve yaşam planlarınızda
yanı başınızda olmak istiyoruz.
Hizmetlerimizle, amaçladığınız her türlü yatırımınızı
planlar, her aşamasında sizleri bilgilendirir ve
neticelendiririz. İhtiyaç duyacağınız her türlü hizmeti
verecek kabiliyete ve ekibe sahibiz.
Türkçe konuşan ekibimiz Karadağ’da bulunduğunuz
sürece size refakat etmekten mutluluk duyacaktır.
Yardımcı olabildiğimizi umar yakın gelecekte
vereceğiniz kararlarda bir arada olmayı isteriz.
Saygılarımla,
Bilal Uğurlu
Avrota Türkiye Genel Koordinatörü
+90 (532) 523 76 24
destek@avrota.com
www.avrota.com

NEDEN KARADAĞ?
Avrupa Birliğine Üyelik

AB

Avrupa Birliğine üyelik hakkı
kazanacak olan Karadağ’da
yapacağınız yatırım ve oturum ile aile
üyelerinizle birlikte AB ülkelerinde
serbest ticaret, oturum, çalışma ve
serbest dolaşım hakkı kazanırsınız.

%9'luk Kurumlar Vergisi
Karadağ’da yapacağınız yatırım ile dünya
çapında %9'luk kurumlar vergisi avantajıyla
iş yapabilme olanağına sahip olursunuz.

%9
vergi

Eşit Haklar ile Güvence
Karadağ’da yapacağınız yatırımlar, yerli yatırımcı
ve kişiler ile eşit haklara sahip olurken, AB
ülkeleri, EFTA ülkeleri, CEFTA ülkeleri, Türkiye,
Rusya, Ukrayna ile yapılmış olan Serbest Ticaret
Anlaşmaları kapsamında da güvence altında
olacaktır.

DIĞER ÖNEMLI OLAN ETKENLER
Karadağ ;AB, EFTA, CEFTA ülkeleri ile Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile
Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalanmıştır.
Karadağ bürokrasinin en az olduğu ülkelerden biridir.
60 civarı farklı sektörde şirket kurup iş yapmanız mümkün.
Standard & Poor’s tarafından derecelendirilen kredi değerlendirme
notu BB iken , Moody’s tarafından derecelendirilen kredi
değerlendirme notu ise Baa1 seviyesindedir.

AYRICA DA...
Karadağ’dan Avrupa’nın merkezlerine ulaşımı sadece birkaç saat.
Karadağ'da kurmuş olduğunuz şirketle dünyanın her yerine fatura kesebilirsiniz.
Karadağ yılda 6 milyona yakın turist ağırlamaktadır.

KARADAĞ'DA ŞİRKET KURULUMU
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Şirketinizin
Kurulması Günü
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Şirketler Siciline
Başvuru günü

Bizimle temasa geçin ve isteklerinizi paylaşın. Ortaklaşa şirket kurma planınızı
çizdikten sonra onu gerçekleştirmeye başlayacağız. Prosedür icabı olan evraklar
tarafınızdan bize teslim edildikten sonra şirketiniz normalde 4 iş günü içinde
kurulmuş olacaktır.

VEKALET İLE FİRMA KURULUMU
Şirketinizi bize vereceğiniz vekalet ile kurulması en pratik kurulum
yoludur. Biz şirketinizi kurarken, siz gereksiz seyahat masrafı (uçak,
transfer, konaklama v.b.) yapmamış olursunuz. Şirketinizi kurduğumuzda
sizi sadece imza için davet ederiz.
Vekalet ile birlikte göndereceğiniz belgeler ile tüm süreç tarafımızdan
yönetilir ve neticelendirilir.

ŞİRKET KURULUMUNUN MALİYETİ
Şirket kurmak için pasaportunuzun Noter tasdikli ve Apostilli fotokopisi ve Apostilli
Sabıka Kaydı yeterlidir. Türkçeden Sırpçaya çeviri Resmi Makamların onayladığı
yeminli tercümanımız tarafından yapılacaktır.
Sizin direktör olarak Karadağ’da sürekli olarak bulunmanız için oturma izni de alınır.
Daha önce belirttiğimiz gibi şirket kulumunuzun vereceğiniz Vekalet ile tarafımızdan
kurulması ve sadece imza atmaya geldiğinizde 1700 EURO ile ücretlendirilir.
Şirket kurulumu neticelendikten sonra oturum almak için şahsen müracaatınız
gerekiyor. Bunun için elemanlarımız ile birlikte sağlık raporunuz alınıyor ve
yabancılar Polisine müracaatınız yapılıyor. Müracaatınız neticesinde 21 Gün
sonrasına kimlik kartınızı vermek üzere gün veriliyor. Kimliğinizi arzu ederseniz
kendiniz alabilir, yada sizin adınıza teslim alabilmekteyiz.

AİLENİZİN OTURUMU
Aile üyeleriniz de oturum hakkından faydalanabilir. 18 yaşından gün
almamış olmaları şartıyla çocuklarınız ve eşiniz oturum hakkından
faydalanabilmektedir. Bunun için öncelikle sizin oturum işlemlerinizin
bitmiş olması gerekmektedir. Eğer 18 yaşından büyük çocuklarınız için de
oturum yolunun açılmasını istiyorsanız onları şirket ortağı yapabilirsiniz.
DİKKAT! Şirketinizi ortak açmayı düşünürseniz daha sonra daimi oturum
ve vatandaşlık için yapacağınız başvurularda gereken şirketin %51
hissesini kaybetmemeniz gerekir.

KONUT ALARAK OTURUM İZNİ
Karadağ'da yönetmelikler değişmeden veya Avrupa birliğine girmeden önce
gayrimenkul alarak en kolay yoldan oturum izninizi alınız.
Karadağ’da gayrimenkul alımlarında alıcıdan komisyon talep edilmemektedir.
Gayrimenkulü 2. el alıyorsanız % 3 vergi ödemeniz gerekiyor. Eğer gayrimenkulü
inşaatı yapan şirketten direkt alıyorsanız vergiden muaf olmaktadır.
Gayrimenkul alımlarında dikkat edilmesi gereken nokta öncelikle bulunduğu
bölgede değerinin doğru fiyatlandırılmış olması İnşaat ve İskan Raporlarının
tam ve eksiksiz olmasıdır.
Daire alımlarında diğer Avrupa Ülkelerinden farklı olarak değerine bakmaksızın
kendinize ve ailenize oturum alabilmektesiniz. Daire yada ev alımlarında
minimum değerin bulunmaması bu ülkede yatırımı cazip hale getirmektedir.
DİKKAT! Eğer başka bir şahısla ortak Tapu alıyorsanız, ortaklardan sadece biri
oturum hakkından faydalanabilmektedir. Arsa yada işyeri alımı size oturum hakkı
kazandırmamaktadır.
Konut alımı sonrası 21 gün içerisinde oturum izinlerinizi çıkarmak için
hizmetinizde olacağız.

GAYRIMENKUL ALIM PROSEDÜRÜ
Türkiye'deki tapu dairesi uygulamasının aksine Karadağ’da gayrimenkul
alım işlemi noter tarafından gerçekleştirilmektedir. Onun için son derece
emniyetli bir sistem mevcuttur.
Ev seçimi için ayıracağınız birkaç günün ardından, satın alacağınız evin
satışa uygunluğu noter tarafından kontrol edilir. Uygunluk alınmasının
ardından, noter hazırlıklarını yapar ve evin satıcısı ile gayrimenkul devir
sözleşmesi noter huzurunda imzalanır. Noter sizin bankadan yatırdığınız
emlak bedelini ve konutun sorunsuz satışa uygun olduğunu belgeledikten
sonra devir teslime izin vererek konutun her iki taraf için de güvenli devri
için prosedürleri gerçekleştirir.

Tüm işlem sırasında Türkçe yeminli tercüman alıcıya tüm konuşmaları aktarır.
Böylece imzalanan tüm evraklar ve yapılan işlem detaylarıyla alıcıya aktarılır.
İşlem sonrasında, Türkiye'ye dönebilirsiniz; çünkü resmi sahiplik belgesinin
ulaştırılması 20-30 gün sürmektedir.
Gayrimenkul alımlarında Garantili Ödeme Sistemi kullanılır.Türkiye'deki hesap
numaranızdan, sözleşmede belirtilen, satıcıya ait hesap numarasına satın
aldığınız gayrimenkulün bedelini transfer ederek alımı gerçekleştirirsiniz.
Evin alımı tamamlandıktan sonra Karadağ'a giderek oturum izni başvurusunu
gerçekleştirirsiniz. Başvuru işlemi genellikle aynı gün içinde tamamlanmaktadır.
Konusunda uzman Türkçe konuşan ekibimiz bu süreçte hizmetinizde olacaktır.

ABONELİK HİZMETLERİMİZ
Şirketinizin Muhasebe, Sigorta v.b işlemlerinin takibi ve kontrolü
tarafımızdan yapılması istenirse, takip ve kontrol için ücreti ayrıca ödenir.
TALEBİNİZİ OLUŞTURUN
Talebinizi kolay bir şekilde sitemizin Talep Bölümü üzerinden
oluşturabilirsiniz.

TALEP OLUŞTUR

Daha fazla detay için bizimle irtibat kurmanızı rica ederiz:
+90 (532) 523 76 24
destek@avrota.com
www.avrota.com

Karadağ
(Montenegro)
Sayın Yatırımcımız,
İşiniz ve yaşamınızda yaptığınız yeni başlangıçta,
bizleri yol arkadaşı olarak seçmiş olmanızdan büyük
onur duyduk.
Vermiş olduğumuz hizmetlerin tarafınızdan takdir
görmesi, yaptığınız yatırıma değer katması bizlerin en
büyük kazancıdır.
Değer bilmenin anlamının; kesin sözler verebilmek
değil, bu sözlerin arkasında durabilmek olduğunun
bilincindeyiz.Bu bilinçle sizin gibi değerli yatırımcıların
gelecek planlarını şekillendirirken dostluklarını
kazanmayı amaçlıyoruz.
Saygılarımla,
Bilal Uğurlu
Avrota Türkiye Genel Koordinatörü
+90 (532) 523 76 24
destek@avrota.com
www.avrota.com

EK BİLGİ
Karadağ 2006 yılında bağımsızlığını ilan etmiş yeni bir Balkan ülkesidir. Coğrafi
Konum Karadağ, Güneydoğu Avrupa'da bir ülkedir. Doğusunda Arnavutluk ve
Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek ve güneyinde
Adriyatik Denizi yer alır. Başkenti, Podgorica'dır (eski Titograd).
Siyasi ve İdari Yapı
Karadağ dağılan Yugoslavya'yı oluşturan altı cumhuriyetten biriydi. Karadağ,
2003 yılında Sırbistan-Karadağ olarak daha esnek bir federasyonda yer almış,
daha sonra 21 Mayıs 2006'da yapılan referandum ile bu federasyondan
bağımsızlık kararını almış, 3 Haziran 2006’da bağımsızlığını ilan etmiştir. Karadağ
bugün Cumhuriyet idaresine sahiptir. Seçimler dört yılda bir yapılmaktadır.
Nüfus ve İşgücü Yapısı
Karadağ'ın nüfusu 2016 yılı tahminlerine göre 623.000'dir. Toplam nüfusun %
49,4’ünü erkek nüfus, % 50,6’sını kadın nüfus oluşturmakta, doğum oranı Avrupa
ülkeleri genelinde olduğu gibi gittikçe azalmaktadır.
Nüfusun % 64’ü şehirlerde yaşamaktadır. Nüfusun % 45'ini Karadağlılar, % 29'unu
Sırplar, % 9'unu Boşnaklar ve % 5 'ini Arnavutlar oluşturmaktadır. Dini açıdan
nüfusun % 72'si Ortodokslar, % 19'u Müslümanlar ve % 3,4’ü Katolikler ve % 5,6’sı
diğer inançlardan meydana gelmektedir.
Karadağ'da 263.000 civarında işgücü bulunmakta olup, bunun % 5,3'ü tarımda, %
17,9'u sanayide, % 76,8'i hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Ülke ’de % 19
düzeyinde işsizlik mevcuttur ve 15-24 yaş arası işsizlerin toplam işsizlerin
içerisindeki payı % 41’dir. Bu oranla dünya sıralamasında 11. sırada yer
almaktadır.
Doğal Kaynaklar ve Çevre
Karadağ'ın doğal kaynakları arasında ormanlar, boksit ve hidroelektrik enerji en
önemlileridir.
Orman arazilerinin değeri, korunması, organizasyonu, çeşitliliği, yönetimi ve çevre
üzerindeki etkileri açısından Karadağ ormanları Avrupa'nın en iyi ormanları
arasında yer almaktadır.
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Karadağ'ın üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar;
UN (United Nations), IAEA (International Atomic Energy Agency), WTO (World
Trade Organization), WHO (World Health Organization), ILO (International Labour
Organization), INTERPOL (International Criminal Police Organization), IMF
(International Monetary Fund ), WB (World Bank Group), FAO (Food and
Agriculture Organization).
Karadağ yasadışı ticaret ortamında 63. sırada yer aldı
Yayımlama: 13.06.2018 06:49:00 (TSİ)
Ekonomi İstihbarat Birimi - Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından
yayınlanan küresel yasadışı ticaret ortamı endeksinde, Karadağ 84 ülkeden 63.
sırada yer almaktadır. Yasadışı Ticaretle Mücadele Uluslararası Transit Ortaklığı
(TRACIT) tarafından desteklenen endeks, hükümet politikası, gümrük ortamı,
şeffaflık ve ticaret, arz ve talep olmak üzere dört göstergeye dayanmaktadır.
Basın açıklamasında “Listenin en üstünde Finlandiya ile Avrupa’n ın, Avrupa, Asya,
Amerika ve Orta Doğu ve Afrika olmak üzere dört bölgeden en iyi skoru aldığı,
Avrupa’nın bir parçası olmasına rağmen, Sırbistan 57. ve Bosna-Hersek 74. sırayla
Karadağ ve komşu ülkelerinin listenin sonuna yakın olduğu” belirtildi.
Bu üç ülkeyi kapsayan bölgesel raporun sonuçları, 20 Haziran tarihinde
Belgrad'da Sırbistan'daki Amerikan Ticaret Odası tarafından düzenlenecek olan
uluslararası ve yerel perspektiflerden yasa dışı ticaret ve kayıtdışı ekonomi konulu
konferansta daha ayrıntılı bir şekilde sunulacak.
TRACIT'deki İletişim ve Kamu Politikası Başkanı Cynthia Braddon, belgenin yerel
düzenlemeleri değiştirmek için yasa koyuculara gerekli olan önemli kanıtları ve
tavsiyeleri vereceğini ve bölgenin ekonomik büyümesine müdahale eden yasadışı
ticaretin büyümesini durduracağını söyledi. Economist Group'un bir üyesi olarak,
EIU küresel iş araştırmalarında küresel bir liderdir.
Türkiye - Karadağ Siyasi İlişkileri
Türkiye Karadağ’ı 12 Haziran 2006 tarihinde tanımış (7. ülkedir), 3 Temmuz 2006
tarihinde ise iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmuştur.
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Karadağ’ı ilk tanıyan ülkeler arasında olan Türkiye, Balkanlar’ın barış ve istikrarına
verdiği önem çerçevesinde, bölgenin barış ve istikrarına katkıda bulunan
Karadağ’ı dost bir ülke, ilişkilerimizi de mükemmel düzeyde görmektedir.
Türkiye, öncelikli dış politika hedefi Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla
bütünleşme olan Karadağ’ın bu yöndeki çabalarına destek vermektedir. Karadağ
da ülkemize yakınlık duymakta, bölgesel ve uluslararası platformlarda ülkemizle
dayanışma sergilemektedir.
İki ülke arasındaki üst düzey temas ve ziyaretler yoğun ve başarılı bir şekilde
sürdürülmektedir.
Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkilerin diğer bir önemli unsuru da, Karadağ
nüfusunun yüzde 19’unu oluşturan Boşnaklar, Karadağlı Müslümanlar ve
Arnavutların varlığıdır. Karadağ’dan çeşitli tarihlerde ülkemize göç eden akraba
toplulukların mevcudiyeti de ikili ilişkilerimiz için ayrı bir potansiyel ve teşvik
unsurudur.
Başlıca ithal ürünlerimiz: metal cevherleri, demir-çelik, hurda metal, deri,
kösele ve ham post
2009 yılında imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşması ekonomik ve ticari
ilişkilerimizin ahdi çerçevesini oluşturmaktadır. Bunun yanısıra, 26 Kasım 2008
tarihinde İstanbul’da imzalanan ve 1 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe giren Serbest
Ticaret Anlaşması ile ülkemiz menşeli sanayi mallarına Karadağ’da uygulanan
gümrük vergisi oranları sıfırlanmıştır.
Ülkenin doğal kaynakları, düşük vergi oranları, kalifiye işgücü ve Avrupa pazarına
yakınlığı yatırım için elverişli koşullar oluşturmaktadır. Karadağ’da faaliyet
gösteren 5 Türk şirketinin bu ülkeye yaptığı toplam yatırım miktarı 26
milyon Dolar’dır.
2015 yılında Karadağ’da gerçekleştirilen en önemli yatırımların başında, Ziraat
Bankası’nın Temmuz ayında faaliyete geçmesi olmuştur. İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası, 2014 yılında Karadağ Borsası’na yaklaşık % 25’lik hisseyle ortak
olmuştur.
Sektörler
Tarım ve Hayvancılık
Karadağ'ın ekonomisinde tarım önemli bir yere sahip olup, başlıca tarımsal ihraç
ürünleri meyve ve sebzedir.
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Karadağ'ın toplam yüzölçümü 13.812 kilometre kare olup, bu yüzölçümün
yaklaşık % 38'ini (515.798 hektar) tarım alanları kaplamaktadır. Bu tarım alanları
Karadağ için önemli bir ekonomik kaynaktır.
Tarım alanlarının % 37’si ekilebilir tarım arazisidir. Tarım alanlarının % 65'i özel
mülkiyettedir. Ortalama işletme büyüklüğü 5 hektar olup, tarım arazilerinin
sadece %12'si başta mısır, buğday ve patates olmak üzere tek yıllık bitkilerin
üretimi ile meyve bahçeleri ve üzüm bağlarına ayrılmıştır. Geriye kalan % 88
oranındaki tarım arazilerini çayır ve meralar oluşturmaktadır.
Karadağ'da gıda sanayi, özellikle şarapçılık (en önemli ihraç kalemi) ve kısmen de
süt sanayi gelişmiştir.
Karadağ'da bitkisel üretimde patates önemli bir ürün olarak karşımıza
çıkmaktadır. Tahıl üretimi kısıtlı olup, tarım esasen sığır, koyun ve keçi başta
olmak üzere hayvancılığa dayanmakta ve en önemli ürünler süt ve et olmaktadır.
Tarımsal üretimin % 60'ını hayvancılık oluşturmaktadır.
Meyve ağaçlarının önemli bir kısmını ise narenciye ve zeytin ağaçları
oluşturmaktadır. Karadağ'da yetişen sebze ve meyveler arasında domates, biber,
salatalık, erik, elma, üzüm, narenciye, yaban mersini, orman ürünleri arasında,
yenilebilir mantarlar, yabani tıbbi bitkiler sayılabilir.
Ayrıca bal üretimi, balıkçılık ve doğal kaynak suları da Karadağ’ın ekonomisine
katkı sağlamaktadır.
Sanayi
AB Karadağ'ın ana ticari ortağıdır. Karadağ ekonomisinin % 85’i özelleştirilmiş
olup, ekonominin özelleştirme ve yeniden yapılanma süreci son aşamasındadır.
Ülkede tüm yerli sanayisinin % 50’sinden fazlasını önemli sektörlerden biri olan
imalat sanayi oluşturmakta, elektrik üretimi % 44,1’ini ve madencilik ve
taş ocakçılığı % 4,7 ile bunu izlemektedir.
Ana metal (% 12), eczacılık ürünleri (% 9,8) , gıda ürünleri (% 7), makine
ve ekipmanlar (% 5), içecek (% 3), tütün ve kimya sanayi üretimi imalat sanayinin
en büyük kısmını oluşturmaktadır.
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Ormancılık
Orman arazilerinin değeri, korunması, organizasyonu, çeşitliliği, yönetimi ve çevre
üzerindeki etkileri açısından Karadağ ormanları Avrupa'nın en iyi ormanları
arasında yer almaktadır.
Ormanlar 627.168 hektarlık yer kaplamakta ve ülke topraklarının % 59 kadarını
oluşturmaktadır. Dağıtım ve türlerin çeşitliliği açısından ülkeyi üç bölüme
ayrılmaktadır: Akdeniz sahili, yerleşim yerleri ve karasal dağ bölgesi. Gerçek
ekonomik getiri üçüncü bölümden sağlanmaktadır.
Ormanlık alanın üçte biri üretimde hammadde olarak kullanılabilmektedir.
Ormanlar ve orman arazilerinin % 67’si devlete ait olup, % 33’ü özel sektörün
elindedir. Karadağ ormanlarında toplam stok 114,7 mil. m3 olarak tahmin
edilmektedir. Bunun % 41’i iğne yapraklı ağaçlar ve % 59’u ise yaprak döken
ağaçlardır.
Müteahhitlik Hizmetleri
Karadağ’da inşaat sektöründeki faaliyetlerde artış olduğunu tüm göstergeler
kanıtlamaktadır. Kanunların getirilmesi, denetim faaliyetlerin artırılması, büyük
hotel komplekslerinin inşaatı, yerli ve bölgesel altyapıların inşaatı gibi projeler
inşaat faaliyetlerinde artışa yol açacaktır*.
Turizm
Karadağ'ın ekonomisinde turizm önemli bir paya sahiptir. Karadağ’ın 175 mil
uzunluğundaki Adriyatik sahili yaz turizmi için, iç kısımlardaki dağlık bölgeler kış
turizmi için büyük olanaklar sunmaktadır. Bu nedenle Karadağ turizmini
geliştirmeye yönelik önemli projeler hazırlamış olup, yabancı yatırımcılar için
fırsatlar sunmakta, teşvikler vermektedir.
Karadağ turizminin en büyük sıkıntısı ulaşım olup, Tivat havaalanı uçuşları
sınırlıdır. Dubrovnik havaalanından turizm merkezlerine ulaşım 2,5 saat
sürmektedir.
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Budva Karadağ'ın en önemli tatil mekanıdır. Becici kumsalları ile ünlü olup, su
sporları imkanı vardır. Petrovac ise her yaştan ziyaretçi cezbetmektedir. Tara
nehri üzerindeki 82 km uzunluğundaki kanyon Colorado'daki Grand Kanyon'dan
sonra dünyanın en büyük ve en derin kanyondur. Biogradska Gora ulusal parkı
Avrupa'daki en bakir ormanlardan biridir. Dört ulusal park Karadağ'ın %7 sini
kaplamaktadır. Kotor şehri UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştır.
Tüm bunlar Karadağ’ı bir turizm ülkesi yapmaktadır.
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin (World Travel and Tourism Council,
www.wtttc.org) 2016 yılı raporuna göre turizm hizmetlerinin Karadağ'ın Gayri Safi
Yıllık Hasılasındaki toplam katkı payı 2015 yılında % 22,1 (794,8 milyon Avro)
olarak gerçekleşmiştir. Turizm sektörünün GSYİH içerisindeki payının 2016’da %
6,6, 2026’da da % 6,0 artarak % 29,9 olarak gerçekleşeceği ve 1,522 milyon Avroya
ulaşacağı tahmin edilmektedir.
2015 yılında toplam iş gücü içerisinde turizm hizmetlerinde çalışan kişi sayısı %
20,5 payla 37.000 kişiye ulaşmıştır. Bu sayının 2016’da % 6,2’lik artışla 39.000’e,
2026’da % 3,3 artışla 54.000’e ulaşarak toplam işgücü içerisindeki payının % 27,7’e
ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ülkede turizm sektörünün 2016 yılında % 6,9
oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir.
Enerji
Enerji sektörü, Karadağ’ın büyük bir kullanılmamış potansiyele sahip olduğu
stratejik geliştirme konularından birini temsil etmektedir.
Karadağ’daki santrallerin toplam kurulu güç kapasitesi 868 MW’tır. Toplam
elektrik üretiminin 685 MW ya da % 76’sı hidroelektrik santrallerden, 210 MW’lık
veya % 24’lük kısmı ise termik santrallerden elde edilmektedir.
Karadağ’ın 2025 yılını hedefleyen enerji geliştirme stratejisi çerçevesinde yer alan
hedefler şunlardır:
Pljevlja () Termo Elektrik Santralinin 225 MW kapasitede ikinci aşama inşaatı,
Maoce kömür ocağının açılması ve termo elektrik santrali kurulması,
Moraca akarsuyunun üzerine toplam 238,4 MW gücünde 4 hidro elektrik santrali
inşa edilmesi 168 MW gücünde olacak Komarnica hidro elektrik santralinin inşası,
Küçük hidro santrallerin inşası, Yenilenebilir enerji (rüzgar, atık, bioatık, güneş
enerjisi) kaynakları oluşturma Enerji verimliliği projeleri oluşturma.
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Kültürel İlişkiler
Karadağ ile ülkemiz arasındaki eğitim ve kültür alanlarında ilişkilere büyük önem
verilmektedir.
2007 yılında Karadağ’da faaliyete geçen TİKA, kuruluşundan bu yana Karadağ’da
çeşitli sosyal yatırımlar ve altyapı projeleri üstlenmekte, kültürel mirasın ihyasına
gayret göstermektedir.
Yunus Emre Türk Kültür Merkezi 2014 yılında Podgoritsa’da faaliyet başlamış
olup, ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacak sanatsal/kültürel faaliyetler
düzenlemekte; düzenli olarak Türkçe dersleri vermektedir.
Ayrıca Karadağ Üniversitesi'ne bağlı Nikšić Felsefe Fakültesi bünyesinde bir
Türkçe kursu açılmıştır. Bunların yanısıra, Karadağ Üniversitesi bünyesinde bir
Türkoloji bölümü kurulması ve iki ülke Devlet Arşivleri arasında işbirliği
sağlanması için çalışmalar başlatılmıştır.

