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                                                   TEMEL GÖSTERGELER 

 
 
 
 
 
 
 

Resmi Adı 
 
Kosova Cumhuriyeti  

Yönetim Şekli 
 
Federal Parlamenter Anayasal Cumhuriye 

Nüfus  
 
1,7 milyon 

Yüzölçümü 
 
10.905 km2 

Dil 
 
Arnavutça 

Başkent  
 
Priştine 

Para Birimi 
 
Euro  

Dini İnançlar 
 
İslamiyet, Hristiyan 

GSYİH (Cari Fiyatlar, milyar $) 
 
21,16 (2020) 

Kişi Başına Düşen GSYİH'daki 
Değişim Oranı (Cari Fiyatlar-
SAGP- %) 

 
-5,38 

Büyüme Oranı (Cari Fiyatlar, %) 
 
-5 (2020 yılı) 

Üyesi olduğu Başlıca Kuruluşlar 
CEFTA, IMF, Dünya Bankası, Avrupa Kalkınma ve İmar 
Bankası 
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                                                                      SWOT ANALİZİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
                                    GÜÇLÜ YÖNLER  
  
- Turizm sektörünün gelişmesi için doğal kaynaklar 
- Cevher yatakları ve maden kaynakları 
- Hidro kaynaklar 
- Kültürel ve tarihi miras 
 
 

                
                                    ZAYIF YÖNLER     
  
- Finansmana erişim 
- Yerel yönetim verimsizliği 
- Sertifikasyon ve standartlar 
- Küçük pazar büyüklüğü 
- Bilgiye ve ileri teknolojilere erişim 
- Nitelikli işgücü eksikliği 
- Entelektüellerin beyin göçü 
- Altyapı Eksikliği 
 

                 
                                   FIRSATLAR    
                                                                                            
- Doğrudan yabancı yatırımları (DYY) çekmek 
-Kosova'nın tamamı için müşteri tabanını genişletmek 
- AB fonlarına erişim 
-Kooperatifler ve endüstri kümeleri oluşturmak  
 
  
  
  
  
  

               
                                  TEHDİTLER    
                                                                                                                                                                                  
- Belirsizlikler 
- Yolsuzluk 
- Gümrük düzenlemeleri 
- Adalet sorunları 
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A- GENEL BİLGİLER 
 

Coğrafi Konum 
 
Balkan Yarımadasının kuzeybatısında yer alan Kosova’nın, Kuzeybatısında Karadağ, kuzey ve 
doğusunda Sırbistan, güneyinde Makedonya ve güney batısında Arnavutluk bulunmaktadır. 
 

Kosova'nın iklimi karasal iklimdir. Kışları soğuk ve kar yağışlıdır, yazları ise sıcak ve kuraktır.  
 

Drini i Bardhe (122 Km.), Sitnica (90 Km.), Lumebardhi Pejes (62 Km.), Morava e Binges (60 Km.), 
Lepenci (53 Km.), Ereniku (51 Km.), İbri (42Km.) , Lumebardhi i Prizrenit (31 Km.) önemli ana nehirlerdir. 
 

Doğal Kaynaklar  
 
Kosova, Avrupa’da üretilen metallerin %50’sini, kömürün %48’ini ve metal olmayan madenlerin %2’sini 
oluşturan maden yataklarıyla anılmaktadır Kosova doğal kaynaklarından önemli miktarda gelir elde 
eden bir ülkedir. Ülke 14,7 milyon rezerv ile dünya linyit rezervleri açısından 5 inci sırada yer almaktadır. 
Kömür madenciliği bölge ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.  Linyitin dışında metal bazlı madencilik 
de ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. 
 
Kurşun, çinko, altın, gümüş, bakır gibi zengin yer altı maden rezervleri bulunmaktadır. Bununla beraber 
madenlerin özelleştirme kapsamında işlemlerine devam edildiğinden bir çok ocakta üretim 
yapılamamaktadır. 
 
Kosova oniks, kırmızı mermer, beyaz ve gri mermer, gri ve siyah mermer, beyaz çizgili siyah mermer, 
breş, gri granit, gnays, andezit, manyezit, serpentin, kuvarsit, trakit ve porfirde önemli rezervlere 
sahiptir. Ülkede çok farklı desen ve renklerde geniş bir yelpazede dekoratif taşın tespit edildiği en az 
24 ocak bulunmaktadır. 
 
 

B- GENEL EKONOMİK DURUM 
 
Temel Ekonomik Göstergeler 

 
 Kaynak: IMF 
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Ekonomik serbestlik endeksine göre Kosova, dünyada 180 ülke arasında 53. sıradadır. (Singapur 1., 
Türkiye 71.) (The Heritage Foundation-2020)  

İş yapma kolaylığı açısından Kosova, dünyada 190 ülke arasında 57. sıradadır. (Yeni Zelanda 1., Türkiye 
33.) (Dünya Bankası-2019)  

2020 yılında sabit fiyatlara ve satın alma gücü paritesine göre, 21 milyar dolar olacağı tahmin edilen 
GSYİH’nın 2021 yılında 23 milyar dolar olması beklenmektedir. (IMF-2020)  

Kosova, 2020 yılı itibariyle 194 ülke arasında dünyanın 146. büyük ekonomisidir. [Çin 1. ( 28 trilyon 
dolar), Türkiye 13. ( 2 trilyon dolar)] (IMF-2020) 
 
2020 yılında sabit fiyatlara göre % 5 oranında azalması beklenen GSYİH’nin, 2021 yılında % 8 oranında 
artacağı tahmin edilmektedir. (IMF-2020) 
 
Sabit fiyatlara ve satın alma gücü paritesine göre Kişi Başına Düşen Milli Gelirinin 2020 yılında %5 
oranında azalacağı tahmin edilen ülkenin KBDMG'ini en çok artıran 194 ülke arasında 111. olması 
beklenmektedir. [Guyana 1. (% 52 artma), Türkiye 127. (%- 6 azalma)] (IMF-2020) 
 
2020 yılında % 1 olan tüketici fiyatlarına göre yıllık ortalama enflasyon oranının 2021 yılında % 2 olacağı 
tahmin edilmektedir. (IMF-2020) 
 
2020 yılında % 7 oranında açık vereceği tahmin edilen cari ödemeler dengesinin GSYİH'ya oranının, 
2021 yılında da % 5 oranında açık vermesi beklenmektedir. (IMF-2020) 
 
2020 yılında %- 5 olacağı tahmin edilen devletin genel net borcunun GSYİH'ya oranının, 2021 yılında %- 
3 olması beklenmektedir. (IMF-2020) 
 
2018 yılı verilerine göre ülkenin GSYİH'sı içinde tarım sektörünün payı % 8, sanayinin % 18 ve hizmetler 
sektörünün % 53’dür. (Dünya Bankası-2019) 
 

C- EKONOMİDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER 

Tarım ve Hayvancılık 
 
Kosova’nın yüzölçümünün %53’ünü tarım arazileri, %41’ini ise ormanlar oluşturmaktadır. Kosova 
nüfusunun %62’si kırsal kesimde yaşamaktadır. Tarım ve Hayvancılık Kosova Milli Gelirine %12 
düzeyinde katkıda bulunduğu gibi, istihdamın da %25’ini oluşturmaktadır. Ülkenin tarım alanındaki bu 
büyük potansiyeline rağmen, ekilen arazinin yüzölçümü de yıldan yıla gerilemektedir. Tarım arazilerinin 
parçalı yapısı, düşük verimlilik, zayıf altyapı, tarım arazilerinin uygunsuz kullanımı, hayvan ırklarının 
verimsizliği, teknoloji kullanımı ve bilgisinin kısıtlı olması sebebiyle komşusu Sırbistan’dan farklı olarak 
Kosova tarım ve hayvancılık alanında net ithalatçı konumundadır. 

Sanayi 
 
Kosova’da zengin maden kaynaklarına bağlı olarak metal işleme endüstrisi ilk sırada yer almaktadır. 
Ülkede küçük ve orta ölçekli demir çelik üretim tesisi bulunmaktadır. Söz konusu tesisler ve kuruluş 
yerleri; Ferronikel Glogovc, Eurometal LLC Ferizay, IMK Ferizay, Çeliku Gilan, Vinex Viti, Metali Priştine, 
Flameing Prizren. Lamkos Vucitrn’dir. Yıllık ciroları 80-90 milyon Avro arasında değişmektedir. Bu 
sektörde yaklaşık 2.500 kişi istihdam edilmektedir. 
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Bağımsızlık öncesinde de Yugoslavya’nın ekonomik açıdan en dezavantajlı bölgesi olan Kosova’nın 
sanayi tesislerinin çoğu savaş sonrasında atıl duruma düşmüş, özelleştirme faaliyetlerinin bir çoğu 
başarısızlıkla sonuçlanmış, özelleştirilen işletmeler belli bir süre sonra kapanmıştır. Az sayıda başarılı 
özelleştirme örneklerinden birisi de Kosova’nın Suhareka ilçesinde bulunan konveyör bant, V-kayışı ve 
kord bezi üreten Newco Balkan fabrikasıdır. Özelleştirme kapsamında bir Türk girişimci tarafından 
tarafından satın alınan fabrikada 270’e yakın işçi istihdam edilmekte, Kosova’nın Türkiye’ye ihracatının 
yaklaşık yarısını bu fabrikanın ihraç ettiği ürünler oluşturmaktadır. 
 

Hizmetler 
 
Ülkede gelir seviyesi düşük olmasına rağmen, özellikle kırsal kesimde geniş aile yapısı içinde aile 
dayanışması ve yurtdışında çalışan Kosovalıların ülkede yaşayan yakınlarına para aktarımları ve özellikle 
barınma ihtiyacının önemli ve öncelikli görülmesi hatta konutun bir statü simgesi olarak 
algılanmasından dolayı inşaat sektörünün canlı kalmasına neden olmaktadır. İnşaat sektöründe 2019 
yılı sonu itibariyle yapılan doğrudan yabancı yatırım yaklaşık 355 milyon Avro’dur. 
 
Haberleşme sektörü son beş yılda ciddi ilerleme göstermiş, internet penetrasyonu oranı Batı 
Avrupa’daki rakamlara yaklaşmıştır. Ülkede 2 adet sabit telefon hizmeti sağlayıcısı ve 3 adet mobil 
telefon hizmeti sağlayıcısı faaliyet göstermektedir. Toplam cep telefonu hattı sayısı 2 milyonun 
üzerindedir. Mobil telefon hizmeti veren en büyük operatör Vala’nın 1.151.000’den fazla abonesi 
vardır. Diğer mobil telefon şirketleri ise İpko ve Z-Mobile’dir. Bu üç operatörün hizmeti ülkenin 
%99’unu kapsamaktadır. Vala ve İpko operatörleri 4G hizmeti vermeye başlamışlardır. İpko, Kujtesa ve 
PTK internet hizmeti de vermektedir. 
 
Kosova'da 7'si yabancı olmak üzere 10 banka vardır. Bunlardan TEB ve Çalık Grubunun Arnavutluk 
merkezli bankası olan BKT (Banka Kombetare Tregtare), Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası Türk 
sermayelidir. 
 
Turizm ülke içinde yaratılan milli gelir’in %1’ini toplam istihdamın ise %3,5’unu oluşturmaktadır. 
Yabancı turistlerin en çok bulunduğu şehirler sırasıyla Priştine, İpek ve Prizrendir. Priştina 
Havalimanının açılması, Priştine-Tiran, Priştine-Üsküp otoyolunun açılması ülkenin turizm 
potansiyeline ciddi katkıda bulunmuştur. 
 

Madencilik 
 
Kosova, Avrupa’da üretilen metallerin %50’sini, kömürün %48’ini ve metal olmayan madenlerin %2’sini 
oluşturan maden yataklarıyla anılmaktadır Kosova doğal kaynaklarından önemli miktarda gelir elde 
eden bir ülkedir. Ülke 14,7 milyon rezerv ile dünya linyit rezervleri açısından 5 inci sırada yer almaktadır. 
Kömür madenciliği bölge ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Linyitin dışında metal bazlı madencilik 
de ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. 
 
Kurşun, çinko, altın, gümüş, bakır gibi zengin yer altı maden rezervleri bulunmaktadır. Bununla beraber 
madenlerin özelleştirme kapsamında işlemlerine devam edildiğinden bir çok ocakta üretim 
yapılamamaktadır. 
 
Kosova oniks, kırmızı mermer, beyaz ve gri mermer, gri ve siyah mermer, beyaz çizgili siyah mermer, 
breş, gri granit, gnays, andezit, manyezit, serpentin, kuvarsit, trakit ve porfirde önemli rezervlere 
sahiptir. Ülkede çok farklı desen ve renklerde geniş bir yelpazede dekoratif taşın tespit edildiği en az 
24 ocak bulunmaktadır. 
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Enerji 
 
Kosova’nın elektrik kapasitesi 900 MW olup ülkenin elektrik ihtiyacının hemen hemen tamamı Obiliç 
semtindeki Kosova A ve Kosova B termik santrallerinden karşılanmaktadır. Söz konusu santrallerin 
ekonomik ömrünü tamamlaması, verimsiz ve ciddi hava kirliliğine yol açması sebebiyle Kosova E Re 
isimli yeni bir termik santralin yap-işlet-devret modeliyle inşa edilmesi düşünülmüş olmakla birlikte, 
yüklenici firmanın bu projeden çekilmesi sebebiyle söz konusu proje şimdilik rafa kaldırılmıştır. 
 
Güriş Holding 73 Milyon dolarlık yatırımla, Kosova’nın ilk lisanslı rüzgar santrali unvanına sahip Kitka 
Rüzgar Enerji Santralini 2018 yılında devreye sokmuş olup, bu santral 3.6 MW’lik 9 adet GE rüzgar 
türbininden oluşmaktadır. 32.4 MW’lik kurulu gücüyle, ülkedeki toplam kurulu gücün yüzde 2.02’sini 
temsil eden Kitka RES, yıllık yaklaşık 95.6 milyon kilovatsaatlik (kWh) üretimiyle, 2017 yılı rakamlarına 
göre Kosova’nın toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 2.3’lük kısmını karşılayacaktır. 
 

D- DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 
 

Kosova’nın elektrik kapasitesi 900 MW olup ülkenin elektrik ihtiyacının hemen hemen tamamı Obiliç 
semtindeki Kosova A ve Kosova B termik santrallerinden karşılanmaktadır. Söz konusu santrallerin 
ekonomik ömrünü tamamlaması, verimsiz ve ciddi hava kirliliğine yol açması sebebiyle Kosova E Re 
isimli yeni bir termik santralin yap-işlet-devret modeliyle inşa edilmesi düşünülmüş olmakla birlikte, 
yüklenici firmanın bu projeden çekilmesi sebebiyle söz konusu proje şimdilik rafa kaldırılmıştır. 
 
Güriş Holding 73 Milyon dolarlık yatırımla, Kosova’nın ilk lisanslı rüzgar santrali unvanına sahip Kitka 
Rüzgar Enerji Santralini 2018 yılında devreye sokmuş olup, bu santral 3.6 MW’lik 9 adet GE rüzgar 
türbininden oluşmaktadır. 32.4 MW’lik kurulu gücüyle, ülkedeki toplam kurulu gücün yüzde 2.02’sini 
temsil eden Kitka RES, yıllık yaklaşık 95.6 milyon kilovatsaatlik (kWh) üretimiyle, 2017 yılı rakamlarına 
göre Kosova’nın toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 2.3’lük kısmını karşılayacaktır. 
 
Kosova genelinde faaliyet gösteren Kosova Elektrik Dağıtım Hizmetleri (KEDS) özelleştirme neticesinde 
Çalık Holding ve Limak Holding konsorsiyumu tarafından devir alınmış olup, KEDS Kosova’nın yedi 
büyük kentinde bulunan yedi bölge ve 30 ilçede enerji dağıtım hizmeti 
vermektedir. Elektrik dağıtımı konusunda münhasır haklara sahip olan KEDS A.Ş., yaklaşık 560 bin 
aboneye 5 milyar kWh elektik dağıtımı yapmıştır. KEDS A.Ş., 2017 yılında müşteri memnuniyetini 
artırmak için şebeke ve teknoloji yatırımları için 24 milyon Euro yatırım gerçekleştirmiştir. Faaliyet 
göstermeye başladığı 2013 Mayıs - 2017 dönemlerinde toplamda 103 Milyon Euroluk yatırımı başarıyla 
tamamlamıştır. 

E- DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER 

a)Dış Ticaret Mevzuatı  
 
Kosova liberal bir dış ticaret mevzuatına sahiptir. Mütekabiliyet yaptırımları dışında ithalatı kısıtlayıcı 
uygulamalara rastlanılmadığı gibi, ülkede anti-damping soruşturması gibi ticaret politikası önlemlerine 
de nadiren başvurulmaktadır. (2016 yılından bu yana sadece iki kez antidamping vergisi uygulanmıştır.)  
 
Ticarete konu eşyanın Kosova’ya ithalinin kısıtlamaya tabi olması durumunda bu kısıtlamalar 
https://dogana.rks-gov.net/tarik/ internet adresinde yer alan Gümrük Tarife Cetvelinin dördüncü 
sütununda üç karakterli ifadelerle gösterilmekte olup, bu ifadelerden;  
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-“VET”, ürünün ithali için “Veterinerlik Sertifikası” alınması gerektiğini,  
 
-“FIT” ürünün ithali için “Bitki Sağlığı Sertifikası” alınması gerektiğini,  
 
-“L04” ürünün ithali için Kosova İlaç Kurumu’ndan lisans alınması gerektiğini,  
 
-“L05” tütün ürünlerinin ithalinin ancak Kosovo Gümrük İdaresi tarafından yetkilendirilmiş ithalatçılar 
tarafından yapılabileceğini,  
 
-“L06” petrol ürünlerinin Kosova’ya ithali ve Kosova üzerinden transit nakli için lisans gerektiğini,  
 
-“L07” https://www.auv-ks.net/repository/docs/L_02_L-128_en.pdf internet adresinde yer alan 
Kanun eki Tablo II ve Tablo III’deki narkotik ürünlerin ithalatı için Kosovo İlaç Ajansı’ndan lisans alınması 
gerektiğini,  
 
-“L08” Araç Homologasyon Sertifikasının gerekli olduğunu,  
 
-“L09” Naylon Torbaların İthali için iznin gerekli olduğunu, - “PRO” ithalatın yasak olduğunu ifade 
etmektedir. 
 

b) Gümrük Vergileri 
 
Kosova’ya ihraç edilecek ürünlere uygulanacak vergi oranlarının görülebildiği Kosova Gümrük Tarife 
Cetveline https://dogana.rks-gov.net/tarik/ internet adresinden erişebilir.  
 
Bu gümrük tarife cetvelinde yer alan vergi oranlarından; 
  
MSA >> Avrupa Birliği menşeli ürünlere uygulanacak vergi oranlarını,  
CEFTA >> Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna-Hersek Karadağ ve Moldova menşeli ürünlere 
uygulanacak vergi oranlarını,  
TR >> Türkiye menşeli ürünlere uygulanacak vergi oranlarını,  
Rates of Duty >> Bunların dışında kalan diğer ülke menşeli ürünlere uygulanacak vergi oranlarını 
göstermektedir.  
 
İthalatta uygulanacak katma değer vergisi oranı yine aynı tabloda VAT sütunu altında gösterilmektedir.  
 
Kosova, serbest ticaret anlaşması imzalamadığı ülkelerin ürünlerine kural olarak %10 gümrük vergisi 
uygulamaktadır.  
 
Türkiye ile Kosova arasında akdedilen Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca, birçok ürün grubunda Türk 
ürünlerine uygulanan gümrük vergileri 01/09/2019 tarihinde sıfırlandığı gibi, birçok ürün grubunda da 
her yıl kademeli olarak gümrük vergileri indirilmektedir. 
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c) İç Vergiler 

Kosova’da fatura değeri üzerinden temel tüketim mallarında %8, diğer mal ve hizmetlerde ise %18 KDV 
uygulaması bulunmaktadır.  

 

04/L-101 sayılı Kosova Emeklilik Fonu Yasası’nın 6. maddesi hükmü gereğince emeklilik sigorta 
primlerinin beyanı ve prim ödemelerinin yapılması (resam, heykeltraş gibi kişisel beceri ile gelir elde 
edenlerin dışında) işverenin sorumluluğundadır.  

 

Brüt ücret üzerinden %5’i çalışana ve %5’i işverene ait olmak üzere hesaplanan %10’luk toplam prim 
tutarının, işveren tarafından bütün çalışanlar için her ay beyanname düzenlenmek suretiyle ödenmesi 
gerekmektedir.  

 

Kosova’da tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerin tabi olduğu kurumlar vergisi oranı %10 olup, bu verginin 
üçer aylık dönemler halinde ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, ticari şirketler her ayın 15’ine kadar bir 
önceki ayın brüt kira tutarından %9 stopaj vergisi ödemek zorundadırlar.  
 
Kosova’da zorunlu sağlık sigortası yasası yürürlükte olmakla beraber halen uygulamaya geçilmemiştir. 
Sağlık sigortası uygulamasına başlanılması durumunda, brüt ücret üzerinden %3,5 çalışana ve %3,5 
işverene ait olmak üzere hesaplanan toplam %7’lik prim tutarının işveren tarafından beyan edilip 
ödenmesi gerekecektir.  
 
İstihdam edilen personel için ücret aralığına göre gelir vergisi hesaplaması aşağıdadır.  
 
- 0-960 Avro arası % 0,  
- 960- 3.000 Avro arası % 4,  
- 3001-5.400 Avro arası 81,6 Avro + % 8,  
- 5401 Avro’nun üzeri 273,6 Avro + % 10  
 
Kosova Emeklilik Fonu Yasası ile Kosova Kişisel Gelir Vergisi Yasası kapsamındaki işverene ait beyan ve 
ödeme sorumluluklarının, Kosova Vergi İdaresi uygulamalarında, bir vergi numarası altında tek 
beyanname kapsamında tek seferde iki ödeme şeklinde yapılandırılmış olması nedeniyle iki yükümlülük 
birbirine bağlıdır.  
 
İşveren, istihdam ettiği personelin brüt maaşından personelin ödemesi gereken gelir vergisini ve brüt 
maaşın %5 oranında emeklilik sigorta primi işçi payını kesmeli, buna %5 oranında işveren katkı payını 
ekleyerek vergi idaresine ödemelidir. 

 

d) Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar 
 
Kosova’nın Standardizasyon mevzuatı Uluslararası Standartlar ile Avrupa Standartlarını yansıtmaktadır. 
Kosova’da Ürün Güvenliği ve Denetimine ilişkin olarak iki kurum bulunmakta olup, bunlardan bir tanesi 
Kosova Standartizasyon Kurumu (Kosovo Standardization Agency) diğeri ise Akreditasyon Müdürlüğü 
(Accreditation Directorate)’dür.  
 
Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bu kurumlar hakkında kısa bilgi ve 
internet adresleri Bakanlığın aşağıdaki internet sayfalarında yer almaktadır:  
 
Kosova Standardizasyon Kurumu: https://meptinis.rks-gov.net/page.aspx?id=2,59  
Kosova Akdreditasyon Müdürlüğü https://meptinis.rks-gov.net/page.aspx?id=2,61  
 

https://meptinis.rks-gov.net/page.aspx?id=2,59
https://meptinis.rks-gov.net/page.aspx?id=2,61
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Bu alandaki en üst düzeydeki yasal düzenleme Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 30 
Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren “Uygunluk Değerlendirmesi ve Ürünler için Teknik Düzenlemeler 
(Law No. 06/L-041)” başlıklı kanundur.  
 
Söz konusu Kanun https://gzk.rksgov.net/ActDetail.aspx?ActID=16388 internet adresinde yer almakta 
olup, üst sağ köşedeki İngilizce seçeneğine tıklanması halinde, Kanunun İngilizce versiyonuna 
ulaşılabilir.  
 
Ticaret Bakanlığı, 2020 Bu Kanun’un 6 ncı maddesinde işaretleme, uygunluk değerlendirmesi, 
dokümantasyon, güvenlik bilgileri gibi teknik düzenlemelere ilişkin gerekliliklere yer verilmiştir.  
 
Uygunluk denetimi prosedürleri Kanun’un 3 üncü bölümünde açıklanmıştır. Operatörlerin 
yükümlülükleri Kanun’un 4 üncü bölümünde açıklanmıştır.  
 
Yurtdışında düzenlenen uygunluk belgelerinin geçerliliğine ilişkin koşullar Kanun’un 5 inci bölümünde 
yer almaktadır.  
 
Teknik düzenlemelerin kaydı ve bildirimine ilişkin gereklilikler 6 ncı bölümde belirtilmiştir.  
 
Piyasadaki ürünlerin gözetimi 7 nci bölümde belirtilmiştir.  
 
Piyasaya sürülecek ürünlerin denetimi 8 nci bölümde belirtilmiştir. 
 

F- DIŞ TİCARET 
 
Kosova’nın 2019 yılında ihracatı 384 milyon Euro, ithalatı 3.4 milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. 
Baz metal ürünler, plastik kauçuk eşyalar, mineral ürünler önemli ihracat kalemleridir. Mineraller, 
makine-elektrik malzemeleri, işlenmiş gıda, içecek, tütün ithalatta üst sıradadır. 
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Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ürünler 
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Ülkenin İhracatında Başlıca Ülkeler  

 
 

Ülkenin İthalatında Başlıca Ülkeler  
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G- TÜRKİYE İLE TİCARET 
 
 

 

Türkiye Kosova’ya 2019 yılında 348 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin 
Kosova’dan yaptığı ithalat ise 9 milyon dolar değerindedir. 
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H- KOCAELİ’NİN KOSOVA İLE DIŞ TİCARETİ 
 
2019 yılında; Kocaeli ilinden Kosova’ya 20,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, ithalat rakamı 125 
dolar olmuştur. 2020 yılının ilk 11 ayında ise 16,6 milyon dolar ihracat, 105,3 bin dolar ithalat 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Son 4 yıllık dönemde Kocaeli ili Hindistan ile yaptığı ticarette her zaman fazla vermiştir. Ocak 2021 
tarihli veriye göre ilimizde Kosova sermayeli firma bulunmamaktadır.   
 

Kocaeli ilinin Kosova ile Dış Ticareti ($) 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2016 9.042.787 47.029 9.089.816 8.995.758 

2017 12.064.930 4.729 12.069.659 12.060.201 

2018 14.723.860 140.130 14.863.990 14.583.730 

2019 20.622.011 125 20.622.136 20.621.886 

2020 (11 ay) 16.626.729 105.311 16.732.040 16.521.418 
 

Kaynak: TÜİK  
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Yararlı Adresler 
 
T.C. Priştine Büyükelçiliği Adres  
 Ismail Qemajli No:59 Arberia-Priştine  
Tel : 00 381 38 226 044 Faks : 00 381 38 226 031  
Web : http://pristine.be.mfa.gov.tr/ E-mail : embassy.prishtina@mfa.gov.tr  
 
T.C. Priştine Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği  
Adres : Imzot Nike Prella No:42 Ulpiana-Priştine  
Tel : 00 381 38 554 699 Faks : 00 381 38 554 688  
E-mail : pristina@ticaret.gov.tr  
  

KAYNAKÇA 
 
Ticaret Bakanlığı Bilgi Sistemi – www.ekonomi.gov.tr 
Türkiye İstatistik Kurumu – www.tuik.gov.tr 
Expodatabase - http://www.expodatabase.com/ 
World Meters - http://www.worldometers.info/tr/ 
The Economy Intelligence Unit (EIU) - http://www.eiu.com/home.aspx 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – www.tobb.org.tr 
Trademap – www.trademap.org 
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