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Türkiye -Kosova ilişkilerine bakıldığında, iki ülke 
arasındaki uzun ortak tarihi gemiş ve dostluk bağla-
rı temellinde ilişkileri mükemmel düzeyde seyret-
mektedir. Türkiye 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını 
kazanan Kosova Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülke 
olup, 1999 yıllında başkente faaliyette geçen 
Eşgüdü Bürosu  bağımsızlık ardından Büyükelçilik 
düzeyine yükselmiştir.
  
Aralarındaki Ekonomik- Siyasi ilişlilere etken olan 
durumlara bakıldığında Kosova'da yaşayan Türk 
toplumunun dikkate alınarak bir dostane ve yapıcı 
komşuluk ilişkileri sergilendiği gözetilmektedir. 
Türkiye Cumhuriyeti, Kosova'nın toprak bütünlü-
ğüne, diğer bölgeler ile bütünleşmesine'de diğer 
ülkelere nazaran daha fazla önem atfetmektedir.
 
Bu çalışmada, Avrupa'nın en genç ülkesi olan 
Kosova Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 
arasındaki Ekonomik Siyasi ilişkileri incelenmekte-
dir.
 
Bu iştigalde, Kosova dış politika stratejisi, Türkiye 
Cumhuriyeti ile Ekonomik Siyasi İlişkisi özetlen-
miştir. Siyası, ekonomik ve dış politika olarak 
bakıldığında Kosova’nın 2021 yılı itibariyle henüz 
on beş yılını doldurmamış bağımsız ve egemen bir 
devlet olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Koso-
va’nın ekonomisi güçlü ülkeler ile birlikte kalkınma 
sağlaması, dünya ülkeleri tarafından tanınması 
bakımından ülkelerle Kosova’nın ekonomik ilişki-
lerin gelişmesi için öneriler sunulacaktır.  
 
Anahtar kelime: Balkanlar, Kosova, Türkiye, 
Ekonomik, Siyasi, Ortak Tarih

1. Giriş 
20. yüz yılda Sırbistan’a bağlı özerk bölge olmasına 
rağmen Kosova Uluslararası kuruluşların yardımıy-
la uluslararası hukuk çerçevesinde tek taraflı 
bağımsızlığını ilan ederek bağımsızlığına kavuş-
muştur. Türkiye Cumhuriyeti ile yakın ilişkilerde 
olan bu genç ülkenin hızlı bir şekilde kalkınması ve 
ikili ilişkilerini geliştirmesi ülkeleri açısından bu 
makale önemlidir.  

Bu makalenin amacı Kosova’nın 2008 den sonra bir 
bağımsız ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti ile 
Ekonomik Siyasi ilişkilerini ortaya koymaktır .

Literatürde  Kosova-Türkiye Ekonomik Siyasi 
İlişkileri örneği çalışmaları göreceli olsa da sınırlı 
olarak çalışılmaktadır. 

Halis (2018) makalesinde Kosova’nın Bağımsızlığı 
Sürecinde Uluslararası Güçlerin ve Türkiye’nin 
Tutumunu incelemiştir. Özellikle çalışmada Koso-

va'nın bağımsızlığında Türkiye'nin etkin rolü ve 
insiyatif tavırlarına yer verilmiştir (Halis, 2008).  

Pacolari & Yılmaz (2019) çalışmasında devletlerin 
hedeflerine ulaşmaya yardımcı olan Kamu Diplo-
masisini ele alınmıştır. Kosova'da etkin olan Yunus 
Emre ensitüsünün  Kamu Diplomasisi alanında ne 
denli etki ettiği değerlendirilmiştir (Pacolari & 
Yılmaz, 2019).  

Biçer (2013) çalışmasında Türkiye - Kosova ilişki-
lerini tarihi ortaklık, siyasi ilişkiler, askeri ilişkiler, 
ekonomik ve ticari ilişkiler, eğitim ve kültür alanın-
da ilişliler çerçevesi bağlamında ele almıştır. Türki-
ye'nin ikili ilişkilerinde sürdürdüğü yeniliklere 
değinmektedir (Biçer, 2013). 

Coşkun (2010) makalesinde Türkiye'nin Kosova 
Politikasını 1990'dan başlayarak analiz etmektedir. 
Ayrıca çalışmada Ankara'nın Kosova'yı tanıma 
konusunda hazırlanan süreçlerden bahsedilmekte-
dir (Coşkun, 2010).

Emin (2014) raporunda Kosova Siyasetini (Siyasi 
yapı ve kurumlar, güncel siyaseti belirleyen önemli 
meseleler, siyasi partiler, siyasi aktörler, dini yapı 
ve kurumlar, medya, önemli aydın ve yazarlar, 
önemli iş adamları) incelemiştir(Emin, 2014). 
 
Makale de Kosova- Türkiye ilişkileri temel alınmış-
tır. Bu makale, Kosova’nın yükselen, ikili ilişkileri 
geliştiren egemen bir ülke olduğunu gündeme 
getirilmesi bakımından önemlidir. Kosova’nın 
ileriye yönelik adımlarının ne olacağı aşısından 
ortak tarihi bulunan devlerler ile halen ilişkişerini 
nasıl geliştirdiği  her yönüyle araştırılmalı ve ortaya 
konulmalıdır.
 
Makale'de ortak tarihi arka planı, Kosova Siyasi 
Durumu, Türkiye ile Dipomatik ilişkileri ele alına-
rak, çeşitli etnik topluluklardan oluşan Kosova 
halkının Türkiye Cumhuriyeti'ne bakış açısı incele-
necektir.
  
Makalenin içeriği, Kosova- Türkiye ortak tarihi 
arka plan, ekonomik siyasi ilişkileri, diplomatik 
ilişkileri ve kosovada yaşayan Türk toplumunun 
ikili ilişkilere önemi özetlenmiştir. Sonuç bölümün-
de de Kosova cumhuriyetinin devlet kimliğinin 
kuvvetlendirilmesi, Türkiye cumhuriyeti ile arala-
rında ilişkilerin geliştirebilmesi alanında öneriler 
verilmiştir.

2. Kosova-Türkiye Ortak Tarihi 
Osmanlının balkanlarda yayılma politikasını enge-
lemeyi amaçlayan Sırp Kralı Lazar öncülüğünde 
teşkil olan Balkan ordusu ile Osmanlı 1389'de 
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Kosova sahrasında karşı karşıya gelmiştir. Osman-
lıların zageriyle sonuçlanan savaş ardından bölge 
Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Zamanla anadolu-
dan getirilen Türk ve Tatarların bu bölgeye yerleşi-
mi sağlanmıştır. Bu iskânla birlikte Kosova’da 
İslam Dininin yerleşmesi hızlanmıştır (Üstün). 

Balkanlar Anadoluya açılan kapı olması nedenilye 
tarihte ve günümüzde önemini hala korumaktadır. 
Kosova 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını kazanarak 
Avrupa siyasi haritasında en genç ve 50. Ülke 
olmayı başarmıştır. Balkanlarda önemli bir stratejik 
konuma sahip bu devletin Türkiye ile tarihi kuvvetli 
bağlarla bulunmaktadır. Bağımsız yeni ülke olarak 
karşımıza çıksa'da bu genç ülke içinde köklü bir 
medeniyer barındırır. İki ülke arasındaki tarihi ve 
kültürel bağlar yıllar boyu süren göçler sonucu 
ortaya çıkmış akrabalık/soydaşlık ilişkişeri çerçeve-
sinde gelişmiştir. Bu soydaşlık sayesinde  Kosova 
be Türkiye'nin ticari, ekonomik, siyasi bağlantısı  
her daim olmuştur(Saygın & Saygın, 2018). 
 
 3. Türkiye-Kosova Ekonomik Siyasi İlişkileri 
Türkiye – Kosova İkili Ekonomik İlişkiler 
Kosova’yla karşılıklı ticaret hacmi 2013 ve 
2014 yıllarında 289 milyon ABD Doları olarak 
kaydedilmiş, bu rakam 2015 yılında 248 milyon 
750 bin dolara gerilemiştir. Bu meblağın ağırlıklı 
bölümünü  Kosova’ya ihracatı teşkil etmektedir. 
Ticaret hacmimizdeki azalma çerçevesinde, 2013 
ve 2014 yıllarında sırasıyla 279 ve 276 milyon dolar 
olan Kosova’ya ihracat, 2015’te 240 milyon 886 
bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Başlıca ihraç ürün-
leri: tekstil ürünleri, metal ürünleri, makine ve 
cihazlar, plastik ve kağıt başlıca ithal ürünlerimiz 
ise tekstil elyafı ve ürünleri, metal cevherleri ve 
hurdaları, kauçuk tan oluşmaktadır. Kosova ile 
Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA), 
27 Eylül 2013’te Ankara’da imzalanmıştır. 

 Kosova’daki Türk Yatırımları Yaklaşık 500 Türk 
şirketi Kosova’da faaliyet göstermekte olup, bu 
ülkedeki toplam Türk yatırımları 340 milyon Avro 
değerindedir. Türkiye 2012 ve 2013 yıllarında 
Kosova’ya en fazla doğrudan yatırım yapan ülke 
olmasına rağmen, 2007-2013 yılları arasında 
toplamda Almanya ve İngiltere’den sonra üçüncü 
sıradadır. Kosova’da özellikle müteahhitlik, maden-
cilik, bankacılık gibi alanlarda yatırım olanakları 
mevcuttur (Saygın & Saygın, 2018).
 
4. Kosova-Türkiye Diplomatik İlişkileri 
500 yıllık bir ortak Geçmişe dayanan  yaşamlardan  
dolayı Arnavut ve Türk geleneklerinin birbirine çok 
benzediği bilinmektedir. Arnvutların ve Türklerin 
aynı dine mensupluğu, müslümanlığı ve türklüğü 
balkanlara getiren osmanlı devletinin olması, Türk- 

Arnavut arasındaki evlilikler Kosova ve Türkiye 
arasındaki kültürel diplomasiye örnektir. 

Kosova ve Türkiye diplomatik ilişkilere ve dengele-
re bakıldığında Türkiye’nin her daim Kosova’nın 
yanında yer almayı ve desteklemeyi tercih ettiği 
görülmüştür. İki ülke arasında vize antlaşmalarının 
kaldırılıp, dostluk antlaşmalarının imzalanması 
bunun en açık örneklerindendir. Türkiye’nin 
Kosova konusundaki desteği Kosova’nın uluslara-
rası düzeyde tanınmasında ve çeşitli uluslararası 
kuruluşlara üye olabilmesinde etkili olmuştur.  Yine 
Türkiye İşbirliği ve Koordinasyonu Ajansı tarafın-
dan ekonomik, sosyal, kültürel çalışmalara ek çok 
alanda işbirliği gerçekleştirilmiştir. Diplomatik 
ilişkilerin kurulmasından bu yana iki dost ülke 
arasında dış politikadan ekonomiye, eğitimden 
sağlık ve kültüre kadar her alanda 45 anlaşma imza-
lanmıştır.
 
Kosova 9 Eylül 2009’da Ankara’ya ilk büyükelçisi 
Dr. Bekim Sejdiu’yu atamıştır. Genel olarak 
Kosova Türkiye arasındaki ilişkileri hangi yönden 
inceleyecek olursak arasındaki güçlü ilişkilerinin 
baş sebepleri kültür özelliklidir.  (Ferizi, 2017).
 
5. Sonuç 
Kosova ve Türkiye ilişkileri baş sebepleri kültür 
özellikleri olduğundan Türkiye ikili ilişkilerinde 
hem Kosova’da hem de Türkiye’de yaşayan 
soydaşları gözardı etmeksizin dostane politikalar 
sergilemektedir. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliş-
mesi için Türkiye’nin Kosova içerisinde STK’ları 
aktif hale getirilip Türk azınlıklar ve diğer Kosova 
vatandaşlarının katılımı için teşvikler sağlanmalı-
dır.  
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insiyatif tavırlarına yer verilmiştir (Halis, 2008).  

Pacolari & Yılmaz (2019) çalışmasında devletlerin 
hedeflerine ulaşmaya yardımcı olan Kamu Diplo-
masisini ele alınmıştır. Kosova'da etkin olan Yunus 
Emre ensitüsünün  Kamu Diplomasisi alanında ne 
denli etki ettiği değerlendirilmiştir (Pacolari & 
Yılmaz, 2019).  

Biçer (2013) çalışmasında Türkiye - Kosova ilişki-
lerini tarihi ortaklık, siyasi ilişkiler, askeri ilişkiler, 
ekonomik ve ticari ilişkiler, eğitim ve kültür alanın-
da ilişliler çerçevesi bağlamında ele almıştır. Türki-
ye'nin ikili ilişkilerinde sürdürdüğü yeniliklere 
değinmektedir (Biçer, 2013). 

Coşkun (2010) makalesinde Türkiye'nin Kosova 
Politikasını 1990'dan başlayarak analiz etmektedir. 
Ayrıca çalışmada Ankara'nın Kosova'yı tanıma 
konusunda hazırlanan süreçlerden bahsedilmekte-
dir (Coşkun, 2010).

Emin (2014) raporunda Kosova Siyasetini (Siyasi 
yapı ve kurumlar, güncel siyaseti belirleyen önemli 
meseleler, siyasi partiler, siyasi aktörler, dini yapı 
ve kurumlar, medya, önemli aydın ve yazarlar, 
önemli iş adamları) incelemiştir(Emin, 2014). 
 
Makale de Kosova- Türkiye ilişkileri temel alınmış-
tır. Bu makale, Kosova’nın yükselen, ikili ilişkileri 
geliştiren egemen bir ülke olduğunu gündeme 
getirilmesi bakımından önemlidir. Kosova’nın 
ileriye yönelik adımlarının ne olacağı aşısından 
ortak tarihi bulunan devlerler ile halen ilişkişerini 
nasıl geliştirdiği  her yönüyle araştırılmalı ve ortaya 
konulmalıdır.
 
Makale'de ortak tarihi arka planı, Kosova Siyasi 
Durumu, Türkiye ile Dipomatik ilişkileri ele alına-
rak, çeşitli etnik topluluklardan oluşan Kosova 
halkının Türkiye Cumhuriyeti'ne bakış açısı incele-
necektir.
  
Makalenin içeriği, Kosova- Türkiye ortak tarihi 
arka plan, ekonomik siyasi ilişkileri, diplomatik 
ilişkileri ve kosovada yaşayan Türk toplumunun 
ikili ilişkilere önemi özetlenmiştir. Sonuç bölümün-
de de Kosova cumhuriyetinin devlet kimliğinin 
kuvvetlendirilmesi, Türkiye cumhuriyeti ile arala-
rında ilişkilerin geliştirebilmesi alanında öneriler 
verilmiştir.

2. Kosova-Türkiye Ortak Tarihi 
Osmanlının balkanlarda yayılma politikasını enge-
lemeyi amaçlayan Sırp Kralı Lazar öncülüğünde 
teşkil olan Balkan ordusu ile Osmanlı 1389'de 
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