
 

 

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI  

Kosova Prizren İş Forumu Ziyareti 

(26-29 Ekim 2017) 

 

Bu yıl 4. düzenlenen “Kosova Prizren İş Forumu” 26.10.2017 – 29.10.2017 tarihleri 

arasında Arnavutluk, İtalya, Türkiye, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Makedonya, 

Karadağ, Slovakya’dan 600’ün üzerinde iş insanı ve 10’un üzerinde medya kuruluşunun 

katılımları ile gerçekleştirilmiştir.  

Eskişehir Ticaret Odası, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Işık ve 21 kişilik heyet ile iş 

forumunda yerini almıştır.   

Heyet, ilk gün resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu 

Selen Evcit’i ziyaret etti. Ziyarette ETO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Işık, Meclis Başkan 

Vekilleri Sermet Özgöde ve Muzaffer Oğuz, ETO Meclis üyeleri ile şehrimizdeki basın 

kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.  

Ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti ifade eden 

Türkiye'nin Prizren 

Başkonsolosu Selen Evcit,  

Eskişehir’in Türkiye’nin 

ekonomi ve sosyal bakımdan 

gelişmiş şehirlerinden biri 

olduğunu söyledi. Eskişehir’in 

ticari üretiminin Kosova’dan 

daha fazla olduğuna dikkat 

çeken Evcit, Türkiye’nin 

Kosova ile geçmişten 

günümüze kültürel ve tarihsel bağları bulunduğuna da değindi.    

Kosova’nın Avrupa’nın kavşak noktasında yer aldığını kaydeden Evcit, Türk iş 

adamlarının Kosova’da çok önemli yatırımları bulunduğunu, alt yapı ve inşaat sektöründe 

faaliyetler yürüttüğünü söyledi. Ziyarette konuşan ETO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Işık, 

Eskişehir’in sanayisi, son yıllarda gelişen turizmi ve ticaretiyle öne çıktığını kaydederek, 



Prizren İş Forumu’nda bu fırsatları anlatmak istediklerini dile getirdi. İş forumunda Balkan 

ülkelerindeki iş insanları ile de bir araya gelme fırsatını bulacaklarını kaydeden Işık, 

Eskişehir’in ve ETO üyelerinin ihracatını geliştirmek için küresel temaslar gerçekleştirdiklerini 

kaydetti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forumun açılışı ise 27 Ekim Perşembe günü yapıldı. Kosova Ticaret ve Endüstri Bakanı 

Bajram Hasani, Yenilik ve Girişimcilik Bakanı Besim Beqaj, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı 

Kujtim Gashi, Prizren Belediye Başkan Yardımcısı Lulzim Kabashi, Türkiye'nin Prizren 

Başkonsolosu Selen Evcit, Proje Koordinatörü Levent Buş ve Eskişehir Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Üyesi Hakan Işık forumun açılış kurdelesini birlikte kestiler.  

 

 

 

 

 

 

 

Kosova Ticaret ve Endüstri Bakanı Hasani, forumda yaptığı konuşmada, bakanlık 

olarak bu ve benzeri etkinliklere destek olduklarını ifade ederek, işletmelerin tanıtımı, 

ihracatın büyümesi, iş atmosferinin iyileştirilmesi, istihdam sağlanması, bölgesel ve 

uluslararası düzeyde iş ağı oluşturulması yönündeki etkinliklere önem verdiklerini söyledi. 

 

  Yenilik ve Girişimcilik Bakanı Beqaj da bakanlığın 10 milyon avroluk bütçesinden 9 

milyon avrosunun özel sektörün desteğine yönelik olduğunu belirterek, fikirlerin hayata 

geçirilmesi noktasında bakanlığın kapısının işletmelere açık olduğunu kaydetti. 



Açışı sonrası ETO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Işık, forumda yer alan firmaların 

stantlarını Kosovalı bakanlar, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Selen Evcit ve ETO heyeti ile 

birlikte gezdi. Prizren İş Forumu hakkında konuşan ETO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Işık, 

Türkiye’nin Kosova ile gönül bağı olduğuna dikkat çekerek, dostluk ilişkilerini karşılıklı ticarete 

yansıtmayı hedeflediklerini dile getirdi. Eskişehirli tüccar ve sanayicinin yeni pazarlara 

açılması için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Işık, bu bağlamda Kosova’yı Balkanlara açılan 

bir kapı olarak gördüklerini dile getirdi. Stant ziyaretlerinin ardından foruma katılan iş 

heyetleri arasında karşılıklı ticaret görüşmeleri gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

Eskişehir Ticaret Odası heyeti, Kosova temasları sırasında,  Kamu Yönetimi Bakanı 

Mahir Yağcılar ile de makamında bir araya geldi. Başkent Priştine’de gerçekleşen görüşmeye 

ETO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Işık, Meclis Başkan Yardımcısı Sermet Özgöde ve 

beraberindeki heyet katıldı. Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Eskişehir Ticaret 

Odası heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eskişehir’i daha önce ziyaret 

etme fırsatı yakaladığını kaydeden Bakan Yağcılar, bu sebeple Eskişehir’de yakın ilişkiler 

kurduğunu dile getirdi. Kosova ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması yapılabilmesi 

için çaba gösterdiklerini kaydeden Yağcılar, bu sayede iki ülke arasında muafiyetler olacağını 

ve karşılıklı ticaretin artacağını söyledi.  

  

 

   

 

 

 

 

Kosova’daki mevcut yatırım ikliminden de bahseden Yağcılar, vergilerin son derece 

düşük olduğunu, hali hazırda Türk işadamlarının alt yapıdan, havalimanına, hastaneden 

tekstile kadar birçok alanda yatırım yaptığını dile getirdi. ETO yönetim Kurulu Üyesi Hakan 



Işık ise, Eskişehir Ticaret Odası’nın yaklaşık 16 bin üyesiyle Türkiye’nin en köklü odalarından 

biri olduğunu kaydetti. Eskişehir ile Kosova’nın karşılıklı ticaretine de değinen Hakan Işık, 

2012 yılından bu yana karşılıklı ticaretin 4 kat arttırıldığını dile getirdi. Karşılıklı ticareti daha 

da artırmayı hedeflediklerini kaydeden Işık, Eskişehirli tüccar ve sanayicilerin Kosova’nın 

kalkınması için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dile getirdi.  

 

 

 

 

 

   

 

Eskişehir Ticaret Odası heyeti, Kosova’da temaslarının son gününde ülkede barış gücü 

olarak görev yapan kahraman askerlerimizi ziyaret etti. Ziyaret Sultan Murad Kışlası'nda 

gerçekleşti. Türk Temsil Heyet Başkanlığı Eğitim Birliği Komutanı Piyade Yarbay Abdurrahim 

Namtı, vatandan uzakta görev yaptıklarını ve Türkiye’yi temsil ettiklerini belirterek, 

ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Türkiye'den gelen misafirlerin ziyaretiyle 

gururlandıklarını dile getiren Namtı, ETO heyetine kışlayı gezdirdi.  
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