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Türkiye-Kosova İş ve Yatırım Forumu Konuşması 

18 Ekim 2016, Intercontinental Otel, İstanbul 

Ömer Cihad Vardan 

 

T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, 

Kosova Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Hykmete Bajrami, 

Türkiye ve Kosova İş Dünyasının seçkin temsilcileri, 

Hanımefendiler, Beyefendiler, 

Öncelikle hepinizi, şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) adına saygıyla 

selamlıyorum. 

Bugün, Kosova Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Hykmete Bajrami’nin ülkemizi 

ziyareti vesilesiyle Türkiye-Kosova İş ve Yatırım Forumu’nu düzenlemiş bulunmaktayız.  

Malum, Türkiye ve Kosova ilişkileri, herhangi iki ülkenin birbiriyle ilişkisinden çok öte. Bizim 

tarihi ve kültürel bağlarımız, çok farklı ve çok derin. Dolayısıyla ticari münasebetlere de o 

gözle bakmamız gerekiyor. 

Sayın Ekonomi Bakanım,  

Bugünkü programımız sabah başladı. Gün boyunca, Türkiye ve Kosova ticaret ve yatırım 

ilişkileri istişare edildi ve Sayın Bakan Bajrami Kosova’daki iş ve yatırım imkânlarını 

işadamlarımızla paylaştı. Her iki ülkenin iş dünyası temsilcileri de birbirleriyle tanışıp, 

görüşme fırsatı buldular. 

 

Kosova Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Hykmete Bajrami, 

Bundan 5 yıl önce, DEİK olarak Kosova Başbakanını ağırlamıştık. O günden bu yana da 

kardeş ve dost ülke olarak bildiğimiz Kosova ile üst seviyede temasımız ve birlikteliğimiz 

olmamıştı. Şimdi ise Zat-ı Alilerinizin teşrifleriyle forumumuzu gerçekleştiriyoruz.  

Dolayısıyla, bu birlikteliği mümkün kılan siz kıymetli Bakanlarımıza şükranlarımı arz 

ediyorum.  

 



 

 

 

 

Sayın Bakanlar, Kıymetli Hazirun; 

Malum, sabahki forumumuzda, iki kardeş ülke arasındaki iş birliği ve yatırım imkânlarını 

konuştuk, istişare ettik. Bu aslında epey bir aradan sonra birbirimizi yeniden keşfetmek 

gibiydi. Bizler; Avrupa’nın kalbinde yer alan bir Kosova ile Türkiye’nin ilişkilerinin çok daha 

sıkı ve derin olmasını arzu ediyoruz.  

Bununla ilgili hükümetler arası çok ciddi adımlar atıldığını hepimiz biliyoruz. STA ve Çifte 

Vergilendirmeyi Önleyen Anlaşma imzalandı. Ziraat Bankası şube açarak, her iki ülke iş 

dünyaları için önemli bir adım atılmış oldu. Bunların yardımıyla gelişen yatırım ortamında, 

hâlihazırda havalimanı da dâhil olarak birçok Türk işletmesi açıldı ve bunlar binlerce Kosovalı 

kardeşimize iş imkânı sağlıyor. 

Ancak daha çok iş yapabilmemizin önünde bir takım sıkıntılar devam ediyor. Örneğin, 

imzalanan STA henüz onaylanıp yürürlüğe girmedi. Gümrüklerde şirketlerin daha fazla 

gümrük vergisi ödemesine sebep olan bir takım teknik sorunların çözülmesi lazım. 

Umarım bugünkü Forumumuzun ardından, bu sorunlar da çözülme yoluna gidecek ve 

Kosova’yla iş yapan kişi ve kurum sayımız artacak, iş hacmimiz de genişleyecek. Çünkü 

yapılan sunumlarla Kosova’daki iş imkânları ve ortadaki sorunlar enine boyuna tartışıldı.  

Sayın Bakan Bajrami; 

Bu noktada birkaç cümleyle size DEİK’i takdim etmek istiyorum.  

1986 yılında kurulmuş olan ve bu yıl kuruluşunun 30’uncu yılını geride bırakan DEİK, 

Türk özel sektörünün yurtdışı ekonomik ilişkilerindeki kılavuz kurumu. 

Tüm çalışmalarını İş Konseyleri vasıtasıyla gerçekleştiriyor. Bugün toplamda 134 İş 

Konseyimiz var ve bunlardan 127’si ülke bazlı. Bunlardan biri de Türkiye-Kosova İş 

Konseyi. 2008 yılında kuruldu. Amacı Türkiye ile Kosova arasındaki iş, ticaret ve 

yatırım ortamını güçlendirmek. 

Ve Sayın Bakan, bugün de burada, ülkenizle iş ilişkisi olan, ülkenizde iş ve yatırım yapmayı 

arzulayan Türk şirketlerinin değerli temsilcileri ile birlikte oldunuz. 

Hiç şüphesiz sizlerin katılımı ve yakın ilgileri, işadamlarımızın ve girişimcilerimizin ülkenizde 

ticaret ve yatırım yapmaları için motive edici oldu.  

Ayrıca bu forum vesilesiyle DEİK ile Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO)  ve Kosova 

Yatırım ve İşletmeleri Destekleme Ajansı (KIESA) arasında imzalanacak olan işbirliği  



 

 

 

 

anlaşmaları ile şirketlerimiz arasındaki kurumsal diyalog mekanizması güçlenecek ve 

ekonomik işbirliğimiz artacak.  

Sayın Bakanlar, Değerli Katılımcılar; 

Avrupa’nın tam kalbinde; kural ve standartları Avrupa’ya uyumlu; güvenliğini tesis etmiş ve 

istikrarı yakalamış bir Kosova, Türk özel sektörünü temsil eden bizlerin en büyük arzusu. 

Bu çerçevede 1 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren ve Kosova’nın AB adaylığının önünü 

açacak olan İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasını olumlu bir adım olarak görüyoruz.  

Türkiye, Kosova’yı bağımsızlığını ilan ettiğinin hemen ertesi günü tanımış ve Priştine’deki 

Eşgüdüm Bürosu Büyükelçilik düzeyine yükseltmiştir.  

Buna karşılık Kosova Cumhuriyeti’nin Büyükelçilik açtığı 10 ülke arasında Türkiye de 

bulunmaktadır.  

Bu güzel siyasi resim içerisinde biz de iş dünyası olarak, Kosova’nın gelişerek, Balkanlarda 

hak ettiği konuma bir an önce kavuşmasını arzu ediyoruz.  

Türk özel sektörü olarak bu sürece her türlü desteği yapmaya hazırız. 

Değerli katılımcılar; 

Sözlerime burada son verirken değerli vakitlerini bizlere ayırıp toplantımıza katılan Ekonomi 

Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci ve Kosova Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın 

Hykmete Bajrami’ye Türk özel sektörü adına şükranlarımı sunuyor; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 

 


