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Editorial

Merhabalar,
Kosova’nın Sırbistan ve Bosna Hersek ürünlerine uygulamaya başladığı ek % 10 vergi, diyalog sürecine de yansıdı. Brüksel’e giden Kosova ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Thaçi ve Vucic, AB Dış Politika
Temsilcisi Frederika Mogherini ile görüştü. Vucic, vergilerden kalkmadan diyaloga devam edilemeyeceğini açıkladı. Mogherini ise her iki tarafa, ilişkilerin normalleşmesi için AB’nin aracılık yapmaya
devam edeceğini belirterek tarafların bu sürece aykırı davranışlardan kaçınmalarını istedi.
Öte yandan Avrupa Birliğine Dönem Başkanlığı yapan Avusturya’nın Başbakanı Sebastian Kurz, hem
Belgrad hem de Priştine’yi ziyaret etti. İki ülke başkentlerinden mesajlar veren Kurz, Bu ülkelerin
Avusturya ile ilişkilerin iyi olduğunu, daha da iyileşmesini istediklerini ancak tüm bölgenin istikrarı için
aralarındaki meselelerin de çözümlenmesi gerektiğini söyledi. Kurz, geçmişte yaşananların geride
bırakılması gerektiğini ve ortak bir gelecek inşa edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, Batı Balkanların AB’nin tamamlayıcı bir parçası olduğunu söyledi.
Herkese iyi haftalar dileriz…
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Thaçi- Vuçiç Brüksel’de
Priştine ile Belgrat arasındaki diyalog, Kosova’nın uyguladığı ek %10 vergiye takıldı. Kosova ve Sırbistan
Cumhurbaşkanları Thaçi ve Vucic, Brüksel’de AB temsilcisi Mogherini ile görüştü. Mogherini, her iki tarafa da
normalleşme sürecine aykırı davranışlarda bulunulmaması çağrısında bulundu.
Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için sürdürülen diyalog sürecin final görüşmeleri kapsamında 8 Kasım’da Kosova
Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Brüksel’de Avrupa
Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile
bir araya geldi.
Görüşmenin ardından açıklama yapan Vuciç,
diyaloğun devamı için Kosova’nın Sırbistan’ a
% 10 ek vergi uygulamasını kaldırması gerektiğini belirtti . Sırbistan’ın her zaman diyaloğu
sürdürmekten yana olduğunu belirterek “Ülkemizdeki baskılara rağmen gelecek ve uzlaşı
hakkında konuşmaya hazırız” dedi. Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj’ın bu ay içinde Kosova
ordusunun resmen kurulacağına ilişkin açıklamasını değerlendiren Vucic, bu adımın uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu savundu.
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ise Belgrad yönetiminin diyalogdan korkmaması gerektiğini
söyleyerek diyalog süreci kapsamında hukuki
bağlayıcılığı olan nihai bir anlaşmaya varma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

Kosova tarafının cesur bir şekilde diyalog sürecini sürdürmesi gerektiğini savunan Thaçi, Kosova’nın hem diyalog sürecinde hem de genel
faaliyetlerinde son derece sorumlu hareket edeceğini söyledi.
Thaçi, hiçbir müzakerenin ültimatomlarla
sürdürülmediğini vurgulayarak “Biz yapıcı bir
tutum sergileyeceğiz. Kosova’nın tanınması ve
BM’ye üyeliği konusundaki kararlılığımızı da
sürdüreceğiz” dedi
AB Komisyonu Dış İlişkiler Servisi’nden yapılan
açıklamaya göre, Mogherini, liderlere, iki ülke
arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için AB arabuluculuğunda devam eden Belgrad-Priştine diyalog sürecinin gereklerini hızla yerine getirmeleri çağrısında bulundu.
Mogherini, taraflara, normalleşme sürecine
aykırı söz, eylem ve yaptırımlardan kaçınmaları
çağrısında bulundu.

Diyalog sürecinde zor konuların ele alınacağını
belirten Thaçi, Kosova ile Sırbistan arasındaki
olası bir barış anlaşmasının her iki ülkenin de
çıkarına olacağını kaydetti.

Kurz’un Sırbistan ve Kosova Ziyareti
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz 5-6 Kasım tarihlerinde Sırbistan ve Kosova’yı ziyaret etti. Avusturya Başbakanı Kurz Sırbistan ile Kosova makamları arasındaki diyalog sürecinin devam etmesi gerektiğini ifade etti.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz 5 Kasım’da
Sırbistan’ı ziyaret etti. Kurz, Sırbistan’ın başkenti
Belgrad’daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın
toplantısında açıklamada bulunan Vuçiç, bölgesel
kalkınmanın barış ve istikrarla sağlanabileceğini belirterek AB arabuluculuğunda yürütülen
Sırbistan-Kosova diyalog sürecinin devamı için
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her zaman hazır olduklarını vurguladı. Kosova
meselesinde uzlaşmacı tutum sergilediklerini
kaydeden Vucic, Sırbistan halkının çok az bir
kısmının bu tutumu desteklediğine dikkati çekti. Vucic, Avusturya-Sırbistan ilişkilerinin son
derece iyi olduğunu belirterek “Siyasi anlamda
oldukça iyi ilişkilerimiz var. Ekonomik alanda
ise çok daha iyi. İki ülke arasındaki dış ticaret
hacmi bu yıl ilk kez bir milyar avroyu geçecek”

dedi. Kurz, ülkesinin AB Dönem Başkanı olduğunu anımsatarak “Batı Balkanların, özellikle de
Sırbistan’ın AB’ye yakınlaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Sırbistan’ın önümüzdeki aylarda
yeni fasıllar açmasını bekliyoruz” dedi. Avusturya
Başbakanı Kurz da Sırbistan ile Kosova makamları
arasındaki diyalog sürecinin devam etmesi gerektiğini ifade ederek “Sırbistan’ın AB üyeliği için
Kosova meselesi başarıyla çözüme kavuşturulmalı. Bu bağlamda, diyalog sürecinin başarılı bir
şekilde sonlandırılmasını ve halkın da buna destek
vermesini temenni ediyorum” diye konuştu.
Geçmişte yaşananların geride bırakılması gerektiğini ve ortak bir gelecek inşa edilmesinin önemli
olduğunu vurgulayan Kurz, Batı Balkanların AB’nin
tamamlayıcı bir parçası olduğunu söyledi.

Ardından 6 Kasım’da Kosova’ya gelen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile görüştü. Görüşmenin
ardından yapılan basın toplantısında Thaçi,
“Kosova’daki gelişmeleri ve bölgedeki perspektifi
ile ilgili görüşmek için iyi bir vesile oldu. Avusturya AB’ye başkanlık ediyor ve bu süre zarfında
Balkan ülkelerinin AB’ye üyeliğini destekledi. Bu
nedenle çalışmalarımız ve bu hedeflere ulaşma
kararlılığımızı belirtmektedir. Bu Avrupa-Atlantik
entegrasyonları bağlamında, iyi komşuluk ilişkileri birincil şarttır” dedi. Thaçi Sırbistan ile ilgili ise
Sırbistan ile de doğru ilişkiler kurmak için çok
çalışıyoruz.
Kosova, uluslararası örgütlerde sürdürülebilir
barış, karşılıklı tanınma ve Kosova üyeliği sağlayan
Sırbistan ile diyaloga derinden bağlı kalmaya devam ediyor. Thaçi, “Barış anlaşması ve karşılıklı
tanıma olmadan ne Kosova ne de Sırbistan
güvenli Avrupa geleceğine sahip olabilir” dedi.
Kurz, “Avusturya AB Dönem Başkanı döneminde
Batı Balkanları işimizin merkezine aldık. Uzun
vadeli istikrarla barış ve istikrarın sağlanabilmesi
için, başarılı bir Kosova-Sırbistan diyaloğu ve bu
diyaloğun ortak bir anlaşma ile sonuçlanması çok
önemlidir. Barış anlaşması olmadan barışçıl bir
yaşam tarzına veya Avrupa perspektifine sahip
olmak mümkün olmayacaktır. Taraflar arasında
bir anlaşmaya varılması yönündeki çabaları için
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi’ye teşekkür eden

Kurz, “Kosova ile Sırbistan arasındaki herhangi
bir anlaşmaya katılıyoruz. Anlaşmaya varıldığı
takdirde hiç kimsenin buna karşı çıkacağını
düşünmüyoruz. Böyle bir anlaşma bizim de
desteğimize sahip olacak. Aynı tutumun AB’de
de bulunduğunu düşünüyorum. İster sınır
düzenlenmesi, ister toprak değişimi olsun anlaşma AB tarafından da desteklenecektir” diye
konuştu.
Priştine ile Belgrad yönetimleri arasında barış
anlaşması olmadan AB üyeliğine yakınlaşmanın
mümkün olmayacağını vurgulayan Kurz, bunun
geçmişi geride bırakıp iyi bir geleceğe doğru ilerlemenin tek yolu olduğunu söyledi.
Kosova Silahlı Kuvvetlerinin kurulması yönündeki
fikirler nedeniyle kuşkulu olduğunu ve bu noktada tüm uluslararası partnerlerle diyaloga ihtiyaç
duyulduğunu belirten Kurz, bölgenin istikrarsızlaştırılması yerine bölgeyi istikrara götürecek
önlemler alınması gerektiğini ifade etti.
Kurz, Kosova vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz seyahat edebilmeleri noktasında yaşanan
son gelişmelere de değinerek, AB Komisyonu
ile Avrupa Parlamentosunun olumlu kararına
rağmen birçok ülkenin hala kuşkulu olduğunu
kaydetti.

Kurz mevkidaşı Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj’la da görüştü. Görüşmenin ardından
basın toplantısında Kurz, “Batı Balkanları destekliyoruz, Kosova vatandaşlarının da Priştine-Belgrad diyaloğunu desteklemelerini isterim,
çünkü bu alandaki başarı yeni bir bakış açısı ve
bölgede barış ve istikrarı getirecektir. Avusturya
bütün Batı Balkan ülkelerinin AB üyelik sürecini
desteklemektedir. Ayrıca Avusturya Kosova’nın
INTERPOL’a katılımını desteklemektedir’’ ifadelerini kullandı.
Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj görüşme
hakkında iki ülke arasındaki uzun vadeli siyasi ve
ekonomik işbirliğini derinleştirme taahhüdünü
bir kez daha teyit ettiklerini ve bölgesel gelişmeler hakkında konuştuklarını ifade etti.
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İnovasyon ve Eğitim Parkı’na Ziyaret
Almanya’nin Priştine Büyükelçisi Christian Heldt
ile Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj arasında 05 Kasım tarihinde Kosova’nın Prizren kentindeki Alman KFOR güçlerinin yıl sonunda boşaltacakları kışlanın ‘’İnovasyon ve Eğitim Parkı’na’’
dönüştürülmesi mutabakat anlaşması imzalandı.

ya’nın Kosova’nın stratejik odak noktası olması
nedeniyle, Berlin ile kapsamlı işbirliğini teşvik
etme taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Büyük
yatırımlar ile yapılan bu kamp Kosova’ya verilmiş
büyük bir hediyeydi’’dedi.

Alman güçlerinin kullandığı kışlanın ‘’İnovasyon
ve Eğitim Parkı’na’’ dönüştürülmesi mutabakat
anlaşması ardından 4 Ekim’de Alman güçleri
görkemli bir törenle Prizren’den ayrıldı.
Ardından 5 Kasım’da Kosova Başbakanı Ramush
Haradinaj ve kabineden birkaç bakan Prizren’de
ki İnovasyon ve Eğitim Parkına dönüştürülecek
alanı ziyaret etti. Haradinaj, “Kosova ve Almanya
arasında güçlü bir dostluk temeli atıldı. Alman-

Sırp ve Bosna Ürünlere Ek % 10 Vergi
Kosova Hükümeti 6 Kasım’da yapılan Bakanlar
Kurulu Toplantısında Ticaret ve Sanayi Bakanı Endrit Shala’nın önerisi üzerine Sırbistan ve Bosna
Hersek’ten ithal edilen ürünlere %10 ek gümrük
vergisi uygulamasını kabul etti.

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulunda
Kosova yerli ürünleri korumak amacıyla Sırbistan
ve Bosna Hersek’ten ithalat edilen ürünlere ek
gelir vergisini onayladıklarını belirtti.

Bu karar ülkede ve bölgede çok sayıda tepkiye
yol açtı, AB de tepki gösterdi. Avrupa Komisyonu
sözcüsü Maja Kocijancic, Sırbistan’a ve BosnaHersek’e yapılacak yüzde 10’luk zam konusunda
Kosova’nın aldığı karardan derhal bir açıklama
istedi.

Kosova Başbakan Yardımcısı Enver Hoxhaj, “Bosna’nın dış politikası Belgrad’ın uzantısı. Kosova
karşıtı Avrupa karşıtı politikaları açık. Kosova
hükümeti işbirliği yapmaya kararlı, ancak Kosova’ya yönelik davranışları değiştirilinceye kadar
bu tedbirler kaldırılmayacak” dedi.

Bakan Shala, bu önlemin Sırbistan’ın bağımsızlığını henüz tanımayan iki devlet olan Sırbistan
ve Bosna-Hersek’de üretilen uluslararası markaların ürünlerini içermediğini söyledi.
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