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Düzenleme Tarihleri 
Gidiş Tarihi Dönüş Tarihi 

21/03/2016 24/03/2016 

Gidilen Ülke / Şehir  Kosova / Priştine, Gracanica 

Katılımcı İşletme Sayısı 11 

KATILIMCI İŞLETME BİLGİLERİ 

Sıra 

No 
İşletme Adı Katılımcı Adı Soyadı 

1 Kimaş Plastik ve Promosyon San. Tic. Ltd. Şti. Bahar Baykal 

2 STM İş Güvenliği Özel Eğt. Ve Dan. Tic. Ltd. Şti. Sibel Moralı 

3 ORANTAŞ Mermer Maden İnş. Ltd. Şti. Hülya Oran 

4 Kupon Koza-Meral Evcin Özdemir Meral Evcin Özdemir 

5 
Cupcakes İzmit Pastacılık Gıda Ürünleri Pazarlama San. 

Ve Tic. Ltd. Şti. 
Nuriye Köksal 

6 
Büşra Bebe Konfeksiyon ve Tekstil Sanayi ve Ticaret 

Ltd. Şti. 
Büşra Azizoğlu 

7 Viyolina Tekstil Tic. Ltd. Şti. Özlem Güler 

8 BYR Kimya Arıtma San. Tic. Ltd. Şti. Filiz Akay 

9 Vereno Restaurant Gıda Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. Meryem Ustaoğlu 

10 Aşan Deri Sanayi Dış Ticaret İthalat İhracat A.Ş. Dilaver Aşan 

11 
Karakoç Profil Plastik Üretim Pazarlama İthalat Sanayi 

Ticaret Ltd.Şti. 
Reyhan Karakoç 

 

Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler 

 

Ziyaret Edilen Yerler Binni  

Ziyaret Tarihi  21 Mart 2016 

Ziyaret ile ilgili Açıklama 

1989 yılından beri mobilya üretimi alanında faaliyette bulunan Kosova 

merkezli firma Binni’nin üretim tesisine ziyaret gerçekleştirildi. Ev 

mobilyaları ve mutfak dolapları üretimi ve dizaynı konusunda uzmanlaşmış 

olan firma müşteri isteğine göre özel üretim de yapmaktadır. Kosova’da 

sektöründeki büyük üretim tesislerinden birine sahip olan firmaya yapılan 

ziyaret ile yönetim anlayışından, hammaddenin nihai ürün haline gelene 

kadar hangi aşamalardan geçtiğini yerinde görme fırsatı yakalandı. 

Ziyaret Edilen Yerler 

 
Magic Ice 

Ziyaret Tarihi  

 
21 Mart 2016 

Ziyaret ile ilgili Açıklama 

Dondurma ve süt ürünleri üretiminde bulunan firma Magic Ice’ın üretim 

tesisine ziyaret gerçekleştirildi. 2004 yılında Kosovalı bir kadın girişimci 

tarafından kurulan ve işletilen firma Kosova’nın önde gelen dondurma ve 

peynir üreticisi olup, Kosova’ya komşu olan Balkan ülkelerine ihracatta 

bulunmaktadır. Firma üretim tesisine yapılan ziyaret ile dondurma ve diğer 

süt ürünlerinin yapılışı ve nihai ürün haline gelene kadar hangi aşamalardan 

geçtiğini yerinde görme fırsatı yakalandı. Firma sahibinin eşliğinde 
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gerçekleşen ziyarette, firma sahibi kadın bir girişimci olarak firma 

faaliyetlerini ve dış ticaret deneyimlerini kadın girişimciler ile paylaştı. Söz 

konusu ziyaret ile kadın girişimciler olası ticari iş birliklerini değerlendirme 

fırsatı buldu. 

Ziyaret Edilen Yerler 

 
ViPrint 

Ziyaret Tarihi  

 
23 Mart 2016 

Ziyaret ile ilgili Açıklama 

Baskı ve reklam ürünleri konusunda faaliyet gösteren Viprint firmasına 

ziyaret gerçekleştirildi. Firmanın baskı, basım ve reklam ürünlerinin 

yapıldığı makine parkuru gezildi. Söz konusu ziyaret ile kadın girişimciler 

olası ticari iş birliklerini değerlendirme fırsatı buldu. 

Ziyaret Edilen Yerler 

 
Staff 

Ziyaret Tarihi  

 
23 Mart 2016 

Ziyaret ile ilgili Açıklama 

 

Tekstil giyim ürünleri üretiminde bulunan firma Staff’ın üretim tesisine 

ziyaret gerçekleştirildi. Giysi tasarım, dikim ve ütüleme işlemlerinin 

yapıldığı tüm süreçler yerinde görüldü. Kosova’daki büyük tekstil imalat 

firmalarından biri olan Staff Avrupa’ya ihracatta bulunmaktadır. Söz konusu 

ziyaret ile kadın girişimciler olası ticari iş birliklerini değerlendirme fırsatı 

buldu. 

 

Meslek Kuruluşları ile toplantı 

 

Meslek Kuruluşu Adı 

 
Kadın Girişimciler Ticaret Odası 

Ziyaret Tarihi 

 
21 Mart 2016 

Yeri     

 
Kadın Girişimciler Ticaret Odası  

Toplantı ile ilgili 

Açıklama 

Kadın Girişimciler Ticaret Odası ve Kadın Girişimciler Derneği ile müşterek 

gerçekleştirilen toplantı, Kadın Girişimciler Ticaret Odası Başkanı’nın 

sunumu ile başladı. Kadın Girişimciler Ticaret Odası’nın kadınlara yönelik 

çalışmaları ve Kosova’daki Kadın Girişimciler’in ticari faaliyetleri hakkında 

bilgi alındı. Odamız koordinatörlüğündeki Kocaeli Kadın Girişimciler 

Kurulu Başkanı Bahar Baykal “Türkiye’de ve Kocaeli’de Kadın 

Girişimcilik” konusunda bir sunum yaptı ve Kurul faaliyetleri hakkında 

bilgilendirmede bulundu. Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ve 

Kosova Kadın Girişimciler Ticaret Odası ile bölgedeki diğer kadın 

girişimciler arasında işbirliğinin sağlanmasına yönelik ortaklaşa yapılacak 

faaliyetler konusunda görüşüldü. Oda yetkilileri ve kadın girişimciler Mayıs 

2016’da, Kocaeli’de SANTEK Fuarı ile eşzamanlı olarak gerçekleşecek 

Match4Industry etkinliği konusunda bilgilendirildi. 
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Kosova ve bölgemiz arasında ticari ilişkileri geliştirmek üzere, Kadın Girişimciler’e yönelik Kosova’ya 

heyet ziyareti düzenlenmiştir. Kosova’da faaliyet gösteren iş geliştirme ajansı Prishtina REA ile 

işbirliğinde, Uluslararası Kadın Girişimcilik Etkinliği ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. 

 

Kosova; Makedonya, Sırbistan, Karadağ ve Arnavutluk gibi Balkan ülkelerine komşu konumu ve 

özellikle son yıllarda bölgedeki ticari ve ekonomik faaliyetleri ile istikrarlı büyüme gösteren bir ülkedir.  

 

Türkiye hem yatırımda hem de ticarette Kosova’nın ilk beş partneri arasındadır. 250’nin üzerinde Türk 

şirketi Kosova’da faaliyet göstermekte olup, ülkedeki toplam Türk yatırımları 335 milyon Euro 

değerindedir. Bunların büyük bir çoğunluğu da mikro ölçekli firmalardır. Dünya Bankası’nın hazırladığı 

ve 189 ülkedeki yatırım ortamının elverişliliğini ölçen “Doing Business 2014” raporunda Kosova 75. 

sırada yer almaktadır.  

 

Genel olarak bakıldığında, Kosova’ya yönelik ihracatımızın büyük çoğunluğunu el aletlerinin veya 

makineli aletlerin değişebilir parçaları, dokunmuş halılar, pamuklu mensucat, ilaçlar, mobilya aksam 

parçaları, hijyenik havlular ve tamponlar, monitörler ve projektörler, hazır giyim ürünleri, ekmek, pasta, 

kek, bisküvi ve diğer unlu mamuller oluşturmaktadır. Kosova’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen ithalatta ise 

vulkanize kauçuktan taşıyıcı kolonlar, kauçuklu mensucat, alüminyum döküntü ve hurdaları ilk sıralarda 

yer almaktadır. 

 

Bu bağlamda; düzenlediğimiz heyet ziyareti iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ve kadın girişimcilerin 

işbirliklerini arttırma çabalarımızın ilk adımı olmuştur.    

 

Kadın Girişimciler Ticaret Odası ziyaret edilerek, kadınlara yönelik çalışmaları ve Kosova’daki Kadın 

Girişimciler’in ticari faaliyetleri ile Oda’nın kadın girişimcilere yönelik çalışmaları hakkında bilgi 

alınmıştır. Kadın girişimcilerin faaliyetlerinin birbirleriyle olan benzerliği ve Kosova’daki firmaların 

Türk girişimcilerden ticari işbirliği, bilgi ve deneyim paylaşımı talep etmeleri bölgemizin Kosova için 

önemini ortaya koymuştur. Bu bağlamda, Kosova ile karşılıklı ticari ilişkilerin arttırılmasının 

bölgemizdeki firmaların ihracatına pozitif katkıları olacağını düşünmekteyiz. 

 

Kosova Kamu Yönetimi Bakanlığı ziyaret edilerek, Bakan Mahir Yağcılar ile yapılan görüşmede Türkiye 

ile Kosova arasında gelişen ticari ve ekonomik ilişkiler, işbirliği fırsatları hakkında değerlendirmelerde 

bulunulmuştur. 

 

Program kapsamında Priştine, Gracanica ve Mitrovica Belediyeleri’nin resepsiyon davetlerine katılımda 

bulunulmuş ve bölgedeki sanayi yatırımları ve sunulan teşvikler hakkında bilgi alınmıştır. 

 

Ayrıca Kosova’daki gıda, tekstil, mobilya ve baskı-reklam ürünleri alanında faaliyet gösteren firmalara 

yapılan ziyaretlerle katılımcılarımızın olası ticari iş birliklerini yerinde görerek değerlendirmeleri 

sağlanmıştır.  

 

Heyet ziyaretimiz kapsamında, Türk firmalar Kosova ve komşu Balkan ülkeleri Arnavutluk, Makedonya, 

Karadağ ile diğer Avrupa ülkelerinden etkinliğe katılan firmalar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. 

Firmalar arasında yapılan ikili iş görüşmeleri, katılımcı firmalarımızın ticari ve teknolojik iş bağlantıları 

oluşturmaları, gelecekte gelişebilecek projelerde ortaklık kurmaları konusunda önemli katkı sağlamıştır. 

 

 


