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Hahn’ın Sırbistan ve Kosova Ziyareti

/ SİYASET

AB Komisyonunun Komşuluk Politikaları ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, geçen hafta başında
Kosova ve Sırbistan’ı ziyaret etti. İkili ilişkilerde Kosova’nın ek vergiler uygulaması ana temayı oluşturmasına
rağmen, AB süreci ve perspektifleri de değerlendirildi. Kosova için vize serbestisi umutları zora girdi.
AB Komisyonu Üyesi Hahn, Sırbistan ve Bosna Hersek’ten ithal edilen ürünlere yüzde 100
gümrük vergisi uygulama kararı alan Kosova’ya
bölgesel işbirliğinin önündeki engelleri kaldırmaya çağırdı.

AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme
Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes
Hahn, 3 Aralıkta önce Sırbistan’ı sonra da Kosova’yı ziyaret etti. Hahn Sırbistan’ın başkenti
Belgrad’daki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.
Belgrad’daki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.
Görüşmenin ardından Twitter’dan açıklama yapan Hahn, Vucic ile yaptıkları görüşmede Kosova’nın bir süre önce aldığı vergi kararını da değerlendirdiklerini belirterek bu kararın Orta Avrupa
Serbest Ticaret Anlaşması (CEFTA) ile AB Ortaklık ve İstikrar Anlaşması’na uygun olmadığını
kaydetti. Bir an önce tansiyonun düşürülmesi
gerektiği konusunda Sırbistan lideri ile mutabık
olduklarını ifade eden Hahn, Kosova’daki muhataplarına bölgesel işbirliği ve ticaretin önündeki
engelleri kaldırma çağrısında bulunacağını vurguladı.

Öte yandan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığından
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yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda Priştine yönetiminin vergi kararından doğabilecek
olumsuz sonuçlara dikkati çeken Vucic, Kosova
makamlarının aldığı bu kararın tüm bölgenin
istikrarsızlaşmasına yol açabileceği uyarısında
bulundu. Anlayışı ve sorunu çözme gayreti için
Hahn’a teşekkür eden Vucic, Sırbistan’ın Priştine yönetimiyle diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti. Vucic, Kosova’nın gümrük vergisi kararına aynı şekilde karşılık vermeyeceklerini
vurgulayarak “Sırbistan bölgede, Avrupa’da ve
dünyada güvenilir bir partner olarak kalmak istiyor” ifadelerini kullandı.
Hahn’ın Sırbistan’dan sonra Kosova’da da temaslarda bulundu. Hahn Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ve Kosova Meclis Başkanı Kadri
Veseli ile görüştü. Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kosova’nın
Avrupa geleceği konusunun ele alındığı görüşmede Thaçi, AB’nin Kosova ve bölge ile daha
fazla ilgilenmesi gerektiği görüşünü paylaştı.
Diğer yandan, Kosova ve bölgenin hedeflerini
desteklediklerini ifade eden Hahn, Kosova ve AB
arasındaki ilişkiler ve Batı Balkan ülkeleri arasındaki meselelere de değinerek bütün meselelerin çözüme kavuşmasını istediklerini kaydetti.

Haradinaj, Hahn görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Sırbistan ve Bosna
Hersek’e yönelik yüzde 100 gümrük vergisinin
Kosova ve AB arasındaki ilişkileri için tehlike
oluşturmadığını kaydetti. Haradinaj, “Biz AB’ye
vergi koymadık. Kosova-AB ilişkileri tehlikede
değil” değerlendirmesinde bulundu. Haradinaj,
‘‘Kosova, sayısız adaletsizliğe rağmen, Avro-At-

lantik entegrasyonlarına doğru ilerlemeyi durdurmayacak ve Sırbistan’ın tanınmasına kadar vergi de
dahil olmak üzere kendi egemenlik kararlarından
çekilme niyetinde olmayacak” dedi.
Meclis Başkanı Veseli ise, Hahn ile görüşmesi hakkında, Kosova’nın vize serbestisi için tüm şartların
yerine getirildiğine işaret ederek talep edilen şartların yerine getirilmesine rağmen Kosova’nın Balkanlarda yalnızlaştırılmasının adil olmadığının altını
çizdiği bildirildi.

Kosova’daki temaslarının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Hahn, AB’nin ticari bariyerlerin ortadan kaldırılması üzerine çalıştığını belirtti.
Kosova’nın Sırbistan ve Bosna Hersek’e yönelik
gümrük vergisinin yürürlükte kalmaması gerektiğine dikkati çeken Hahn, tüm serbest ticaret
sorunlarının hep birlikte çözülmesi gerektiğini
vurguladı. Kosova’nın vize serbestisi konusuna
da değinen Hahn, vatandaşların sabırsızlığını
anladığını ancak tüm sürecin tamamlanması için
birkaç aya daha ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

CEFTA Haftası
24 Ocak’ta Brüksel’de Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması-CEFTA başkanlığını üstlenen Kosova’da 4-6 Aralık’ta
tarihinde Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması (CEFTA) Haftası düzenlendi. Ancak CEFTA Haftasına Kosova’nın
21 Kasım’da Sırbistan ve Bosna Hersek ürünlerine %100 ek vergi getirmesi dolayısıyla Sırbistan ve Bosna
Hersek katılmadı.
24 Ocak’ta Brüksel’de Orta Avrupa Serbest Ticaret
Anlaşması-CEFTA başkanlığını üstlenen Kosova’da
4-6 Aralık’ta tarihinde Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması (CEFTA) Haftası düzenlendi. Ancak
CEFTA Haftasına Kosova’nın 21 Kasım’da Sırbistan
ve Bosna Hersek ürünlerine %100 ek vergi getirmesi dolayısıyla Sırbistan ve Bosna Hersek katılmadı.

Shala, ‘‘Kosova dışındaki tüm CEFTA ülkeleri için
AB ithalatının yüzdesi% 60’tır. Kosova için bu
oran% 40’tır. AB ihracatının Kosova dışındaki
tüm CEFTA ülkelerine oranı% 40’tır. Kosova için
bu oran% 20’dir. Lütfen Kosova’nın ekonomisini
nasıl rekabetçi hale getireceğini belirtin, çünkü
pazar Kosova’yı tanımayan komşular tarafından
yönetiliyor” dedi.

Kosova CEFTA Dönem Başkanlığını yaptığı dönemde, Sırbistan’a uygulanmaya başlanan ek %100
vergiler nedeniyle bazı ülkelerin katılmamasına
neden oldu. Kosova tarafı ise vergilerin keyfiyetten değil, zorunluluktan dolayı konduğunu ifade
ederek Sırbistan’ın Kosova’yı tanımaması nedeniyle
prosedürlerde çıkardığı engellerden dolayı şikayetçi oldu.

Shala, Sırbistan ‘ın CEFTA anlaşmasına saygı
duymadığını ve Sırbistan’ın mallarının dolaşımı
için Kosova şirketlerine engel oluşturduğunu da
sözlerine ekledi. Sorunların CEFTA’ya iletildiğini
fakat çözüm bulamadıklarını ifade eden Shala,
diğer birçok durumda yaptığımız gibi, bölgesel
siyasi diyalogun bu sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olacağına inandığını söyledi.
Avrupa Komisyonu temsilcisi David Cullen de
yaptığı konuşmada, Sırbistan’a uygulanan ek
gümrük vergisi kararı nedeniyle CEFTA üyesi birçok ülkenin bu toplantıya katılmadığını
belirterek, Kosova’nın Sırbistan ürünlerine ek
gümrük vergisi uygulaması kararının CEFTA Anlaşması kurallarına aykırı olduğunu vurguladı.

CEFTA haftasının açılış konuşmasını yapan Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanı Endrit Shala, “Kosova,
Avrupa Birliği’nin potansiyel aday ülkelerden biri
olarak kabul edilmekte ve AB Konseyi tarafından
AB perspektifine verilmektedir. Kosova AB ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nı sadece Kosova ve
AB arasındaki serbest ticaret ilişkilerini düzenleyerek değil, aynı zamanda AB ile Kosova arasındaki
ilişki ilkelerini de belirleyerek imzaladı. Kosova, AB
ve beş diğer Batı Balkan ülkesiyle birlikte Ulaştırma Topluluğu Antlaşması’nı imzaladı. Bu, ulaştırma
pazarlarının serbestleştirilmesi ve ayrımcı olmayan
bir şekilde karayolu taşımacılığı da dahil olmak
üzere AB Direktiflerinin uygulanması için önemli bir
olumlu adımdır” dedi. Kosova’nın 2006’dan bu yana
CEFTA’yı ve bu sözleşmeden doğan yükümlülükleri
yerine getirdiğini ifade eden Shala, yedi CEFTA ülkesinden üçünün Kosova’yı tanımadığını ifade etti.
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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı
Belçika’nın başkenti Brüksel’de 4-5 Aralık’ta NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı.
NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının
katıldığı ve iki gün süren toplantıların ardından
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa
Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek
Temsilcisi Federica Mogherini’nin katılımıyla Batı
Balkanlar’ın da görüşüldüğünü dile getirerek, bu
çerçevede Makedonya’nın üyelik süreci ve Bosna
Hersek’le yakın ilişkiler kurulmasına yönelik atılan
adımların ele alındığını belirtti.
Kosova’nın 14 Aralıkta Kosova Ordusunu kurma
girişimi hakkında ise Genel Sekreter Jens Stoltenberg ülkedeki Güvenlik Gücü’nün kalıcı olarak
bir orduya dönüştürülmesi fikri konusundaki
endişelerini dile getirdi. Stoltenberg, “Bu adımın
Brüksel tarafından yürütülen Priştine – Belgrat
diyaloğuna zarar verebileceği düşünülüyor” diye
konuştu.
AB sözcüsü Maja Kocijancic, Kosova Güvenlik
Gücünün (FSK), görev süresinin sadece ülke anayasasına uygun olarak değiştirilmesi gerektiğini
söyledi. Kocijanciç, “AB, NATO’nun FSK yetkisinin

sadece Anayasaya uygun olarak kapsamlı bir
süreçle değiştirilmesi gerektiğine dair net
görüşlerini paylaşmaya devam ettiğini” belirtti.
Öte yandan Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Kosova Ordusunun oluşumunun NATO
ile ilişkileri tehlikeye atmayacağını belirterek
“Haradinaj, Kosova Anayasası’na uygun olarak,
Kosova Ordusu’nun kurulması için tüm ilgili
taraflarla yoğun görüşmeler yapıldığını ekleyerek, içsel bir süreç, Kosova Anayasası uyarınca egemen bir karardır” dedi.

Merkel’in Yerine Karrenbauer Seçildi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinde düzenlenen seçimde aday olmayarak
yerini partinin genel sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer’e bıraktı. Parti başkanı olmada da Merkel, Başbakanlık koltuğunda 2021 yılına kadar oturmaya devam edecek.
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 18 yıldır
Genel Başkanı olduğu Hristiyan Demokrat Birlik
Partisi’nin (CDU ) Genel Başkanlık seçimi Hamburg’ta 7 Aralıkta düzenlendi.
Angela Merkek ekim ayı sonunda genel başkanlık için yeniden aday olmayacağını ve bu yasama dönemi sonuna kadar başbakanlık görevini
sürdüreceğini açıklamıştı.
CDU 31. Parti kongresini açmak için kürsüye
çıkan Angela Merkel son konuşmasını yaptı. 2000
yılında, parti içinde bağış skandalı yaşandığı bir
dönemde göreve geldiğini hatırlatan Merkel, o
dönemde olduğu gibi soğukkanlı bir biçimde
‘meselelerin özüne’ odaklanmak gerektiğini söyledi.
‘Birlikte yönetmenin’ CDU’nun sorumlulukları
arasında olduğunu söyleyen Merkel “Hiç bitmey-
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en tartışmaların bizi nereye götürdüğünü CDU
ve CSU son yıllarda acı bir biçimde tecrübe etti”
diye konuştu.
‘Partinin kararlı bir biçimde değerlerini savunması gerektiğini belirten Merkel ‘Biz Hıristiyan
Demokratlar sınırlarımızı çizeriz ama başkalarını
dışlamayız. Biz Hıristiyan Demokratlar tartışırız
ama asla kışkırtmayız ve başka insanları yerle
bir etmeyiz. Biz Hıristiyan Demokratlar insan
onuru konusunda ayrım gözetmeyiz’ ifadelerini
kullandı.
Ayrıca Merkel, konuşmasında aday olan CDU
Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer’in Saarland eyaletindeki başarılarını överek
ona üstü örtülü bir şekilde desteğini açıklamış
oldu. Adının baş harflerinden oluşan AKK kısaltmasıyla bilinen siyasetçi, partinin genel sekreterliğini yürütmesi nedeniyle seçimin favorisiydi.

Ardından yapılan oylamada ilk turda en fazla oy
alan iki adayın yarıştığı ikinci turda 56 yaşındaki
Annegret Kramp-Karrenbaue, Merkel’den sonra
CDU’nun 8. genel başkanı oldu.
Annegret Kramp-Karrenbaue (AKK) Merkel’in sığınmacı politikasını destekleyen, kadın hakları ve asgari
ücret konularında liberal bir tutumu olan, bazı alanlarda ise daha muhafazakar görüşlere sahip.
Dini bütün bir Katolik olarak eşcinsellerin evlenme
ve çocuk edinme hakkına kavuşması konusunda
endişelerini açıklamıştı. AKK, Merkel’in 2015’teki
göç dalgası sırasında ülke sınırlarını sığınmacılara
açma kararının ise doğru olduğunu savunuyor.
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