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T OBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver-
sitesi (ETÜ) tarafından Kosova Cum-
hurbaşkanı Hashim Thaçi’ye ‘onursal 

doktor’ unvanı verildi. 
Tevcih töreninde konuşan TOBB ETÜ 

Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, Kosova ile Türkiye’nin sevinci ve kederi 
birlikte paylaşan iki kardeş ülke olduğuna 
dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Koso-
va’nın bağımsızlığını desteklediğini ve ertesi 
gün tanıdığını belirterek, Cumhurbaşkanı 
Thaçi’ye 15 Temmuz darbe kalkışmasının 
ardından darbecilere karşı seçilmiş hüküme-
tin ve demokrasinin yanında yer almasından 
dolayı teşekkür etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Kosova’daki 
doğrudan yabancı yatırımda Türkiye 341 mil-
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yon Euro’luk tutar ile Almanya ve İsviçre’den 
sonra üçüncü yatırımcı ülke konumunda. Ko-
sova’da faaliyet gösteren Türk firmaları yaklaşık 
10 bin kişiye istihdam imkânı sağlıyor. Türk 
müteahhitlerinin Kosova’da üstlendiği projele-
rin toplam hacmi 1,4 milyar Euro’ya ulaştı” dedi.

TOBB ETÜ’nün henüz 13 yıllık genç bir 
üniversite olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğ-
lu, “Daha ilk yıllarından itibaren Türkiye’nin 
en çok tercih edilen üniversitelerinden biri 
oldu. Üniversitemiz, 5 bin 100 öğrenciye, 464 
kişilik geniş akademik kadroya, 23 bölüm ve 
7 araştırma-uygulama merkezinden oluşan 
bir kampüste spor merkezi, sosyal tesisleri, 
öğrenci konukevi, laboratuvarları ve Tekno-
loji Merkezi’nden oluşan 162 bin metrekare 
kapalı alana sahiptir. 

“Türkiye’de bir ilki başlattık”
Türkiye’de bir ilki başlatarak uyguladığı 

ortak eğitim programı, ülkemizde sanayi 
üniversite işbirliğinde model haline geldi. 
Akademik kadromuz, hem yurt içinden hem 
de yurt dışından gelmiş, son derece seçkin 
ve kaliteli isimlerden oluşuyor. Bunun bir 
göstergesi olarak bilimsel başarıda tüm özel 
üniversiteler arasında ilk 5 içindeyiz. Böylesi-
ne büyük başarılara ulaşan TOBB ETÜ olarak, 
kardeş Kosova’nın kıymetli Cumhurbaşkanı 
Hashim Thaçi’yi ağırlamaktan ve kendisine 
üniversitemizin fahri doktorasını vermekten 
büyük şeref duyuyoruz” diye konuştu.

Kosova’nın piyasa ekonomisine geçişte 
ve makro ekonomik istikrarın korunmasında 
önemli gelişmeler kaydettiğini belirten Hisar-
cıklıoğlu “Kosova’da havalimanı inşaatı ve iş-
letmesi, otoyol inşaatları elektrik dağıtımı gibi 
önemli projelerin yanı sıra, bankacılık, sağlık, 
gıda gibi birçok alanda başarılı Türk yatırımları 
mevcut. Kosova’nın kalkınmasına katkı verdi-
ğimiz için gurur duyuyoruz ve bunu daha da 
ileriye taşımak için çalışıyoruz” dedi. 

Şahin: Kosova ile ilişkileri 
geliştirmek istiyoruz

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin 
ise Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi’nin başba-
kanlık ve dışişleri bakanlığı dönemlerinde Fo
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iki ülke ilişkilerinin pek çok alanda gelişme 
gösterdiğini belirtti. Prof. Dr. Şahin, Thaçi’nin 
aynı zamanda Balkanlar’ın istikrar, refah ve 
kalıcı barışının anahtar ülkelerinden biri 
olan Kosova’nın uluslararası topluma en-
tegre olması ve ülkesinin tüm komşularıyla 
olan ilişkilerinin geliştirilmesindeki özverili 
çabaları nedeniyle her türlü övgüye mazhar 

bir siyasi liderlik sergilediğini kaydetti. 
Bugüne kadar Kosova başta olmak 

üzere Balkan ülkelerinden de öğrencileri 
mezun ettiklerini bildiren Prof. Dr. Şahin 
“Üniversitemizde 2011’den bu yana Koso-
va’dan 4 mezun durumunda öğrencimiz, 
1 tane de ara sınıfta eğitim gören öğrenci-
miz vardır. İleride iki ülke arasındaki eğitim 
alanındaki bu işbirliğinin daha da artması 
bizleri memnun edecektir. Bugünkü ziyare-
tinizin buna vesile olmasını dileriz. Kosova 
Büyükelçiliği de ortak eğitim kapsamında 
bizimle işbirliği yaparak, öğrencilerimi-
ze kapılarını açmış ve daha öğrenciyken 
diplomasi deneyimi kazanmalarına imkan 
tanımıştır. Bu zamana kadar 8 öğrencimiz 
ortak eğitimlerini Kosova’da yapmışlardır. 
Bu vesileyle Sayın Kosova Büyükelçisi’ne 
teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” dedi. 
Prof. Dr. Şahin, TOBB ETÜ’nün onursal dok-
tor unvanını kabul eden Thaçi’nin bölge ve 
iki ülke ilişkilerinin istikrarı için çalışmaları 
yürüttüğünü kaydederek, bu sebeple Ulus-
lararası İlişkiler alanında onursal doktora 
unvanını tevcih etmekten büyük onur du-
yulduğunu belirtti. 

“TOBB ETÜ’ye teşekkür ederim”
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi 

ise konuşmasında ‘onursal doktor’ unvanı 
verilmesi sebebiyle TOBB ETÜ’ye teşekkür 
etti. Thaçi terör saldırılarına dikkat çekerek, 
Türkiye’ye saldıran örgütlerin Kosova tara-
fından da terörist kabul edildiğini bildirdi. 
Kosova’nın bağımsızlığı noktasında çoklu 
bir uzlaşma sağlandığına işaret eden Thaçi, 
“Kosova’nın bağımsızlığı en iyi çözümdü” diye 
konuştu. Kosova ekonomisindeki bağımsız 
kurumlara dikkat çeken Konuk Cumhurbaş-

kanı, “Ülkemizde şu an bağımsız kurumlar ta-
rafından alınan kararlar uygulanmakta” dedi. 
Kosova halkının adalete ve demokrasiye 
olan inancının yükseldiğini ifade eden Thaçi, 
Kosova’nın komşu ülkelerle ilişkileri hakkında 
da ayrıntılı bilgi verdi.

Gerekçeli kararda  
‘barışa katkı’ vurgusu

TOBB ETÜ Senatosunun Kosova Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’ye 
“Uluslararası İlişkiler” alanında “Onursal Dok-
tor” unvanı verilmesine ilişkin gerekçeli 
kararında ise ülkesinin demokratikleşmesi, 
ekonomik refahı ve kültürel gelişimi yolun-
da gösterdiği yoğun çabaları; Kosova’nın 
uluslararası toplum nezdinde tanınması 
yönünde gerçekleştirdiği çalışmaları; Bal-
kanlar bölgesinde kalıcı barışın sağlanması 
ve ülkelerarası diyalogun oluşturulmasına 
katkıları; Kosova’nın komşularıyla ilişkileri-
nin geliştirilmesi yolunda harcadığı yoğun 
çabaları; tarihsel ve kültürel ortaklıkları bu-
lunan dost ve kardeş Türkiye ile Kosova 
arasında siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik 
ilişkilerin arttırılması yönündeki çalışmaları; 
Kosova’nın Türkiye ile olan ilişkilerini daha 
da ileri düzeye taşıma yolundaki değerli 
çabalarına dikkat çekildi.

Thaçi, onursal doktor unvanı 
verilen beşinci isim oldu

TOBB ETÜ daha önce; İtalyan Bilim İnsanı 
Prof. Dr. Giancarlo Elia Valori (2008);  Ma-
kedonya Devlet Başkanı Dr. Gjorge Ivanov 
(2009);  Kırgızistan Başbakanı Almazbek 
Atambayev (2011) ve Türkmenistan Dev-
let Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’a 
(2015) onursal doktor unvanı vermişti.

24 Nisan 1968 tarihinde  Kosova’nın 
Buroje köyünde doğdu.

Priştine Üniversitesi Tarih Bölümü’n-
den mezun oldu.

Rambouillet’de (Fransa) 6-22 Kasım 
1999 tarihlerinde gerçekleştirilen ulus-
lararası konferansta Kosova heyetinin 
başkanlığını yaptı.

Savaştan sonra kurulan Kosova 
Geçici Hükümeti’nin 1999-2000 tarihleri 
arasında Başbakanlığını yaptı.

Birleşmiş Milletler Kosova Misyonu’na 
(UNMIK) bağlı Geçici İdare Konseyi’nin 
üyesi olarak 2001’e kadar görev yaptı.

2000’de Kosova Demokratik Parti-
si’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak göreve 
seçildi. 26 Şubat 2016’ya kadar bu 
görevine devam etti.

BM Özel Temsilcisi Martti Ahti-
saari’nin öncülüğündeki Kosova’nın 
statüsüyle ilgili görüşmelerde Kosova 
heyetinde yer aldı.

2007-2014 yılları arasında Başbakan 
olarak, 2014-2015 arasında Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak 
görev yaptı.

17 Şubat 2008’de Kosova Meclisi’nde 
Kosova’nın bağımsızlığını ilan etti.

Kosova Cumhuriyeti ve Sırbistan 
Cumhuriyeti arasında yürütülen ve 
19 Nisan 2013’te  Kosova ve Sırbistan 
Arasındaki İlişkilerin Normalleşmesi 
Anlaşması’yla sonuçlanan siyasi diyalog 
sürecinde Kosova heyetinin başkanlı-
ğını yaptı.

7 Nisan 2016 tarihinde resmi olarak 
Kosova Cumhurbaşkanlığı görevine 
başladı. 

İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli 
ve bir erkek çocuk babasıdır.

Kosova Cumhurbaşkanı 
Hashim Thaçi kimdir? 




