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Kosova Meclisi Milletvekilleri, Kosova statüsüne ait Ahtisari’nin Planı’nı kabul ettiler

Özgürlük ve bağımsızlık sürecinin
tamamlanması desteklendi
Başkan Ahtisari, Kosova’nın geleceğina ait bu önemli evrakta yer alan kendi tutumunu
tamamıyla delillerle savundu ve bu şekliyle, politik önerileriyle birlikte, uluslararası denetim ve uluslararası sivil ve belirli bir dönem için NATO birliklerinin denetimi altında
Kosova’nın bağımsızlığını öngörmektedir
Kosova Meclisi Medyalarla İlişkiler Kurma ile Yayınlama Dairesi

MECLİS BAŞKANI BERİSHA, UNMİK ŞEFİ
YARDIMCISI STİVEN ŞUK’U KABUL ETTİ

Kosova Meclisi iki devrede
çalışacaktır
Başmüzakereci Ahtisari paketi ile öngörülen yasaların
getirilmesi yönündeki süreçlerin körüklenmesi amacıyla,
Kosova Hükümeti ve Kosova Meclisi arasında daha
yoğun çalışma koordinasyonu gerekir

İÇERİĞİ:
Kosova Meclisi Başkanı Kolë Berisha, sıralı
çalışma toplantısı çerçevesinde, UNMİK
Şefi Yardımcısı Stiven Şuk ile bulunduğu iş
toplantısı çerçevesinde ABD, Temas Grubu,
NATO, AB ve diğer karar veren merkezler,
daha doğrusu batı Avrupa merkezleri
tarafından desteklenen Kosova’nın denetimli bağımsızlığını öngören Başmüzakereci
Marti Ahtisari’nin önerisinin Birleşmiş
Milletlere sunulmasından sonra Kosova’nın
geçmekte
olduğu
politik
süreçleri
görüşüldü.
Konuşmacılar, Kosova sürecinin iyi geçtiği
sonucuna vararak, UNMİK Şefi Yardımcısı
ve Kosova Meclisi Başkanı arasında yapılan
görüşme süresinde ise Kosova Meclisi
tarafından bulunduğumuz yıl içinde kabul
edilmesi gereken yasalar görüşüldü.
Meclis Başkanı Berisha Şuk’a, Kosova
Meclisi’nin, Kosova Hükümeti’nin hazırlayacağı yasaların, Meclis Yönetmeliği’ne göre
saptanan sürece göre görüşülmesi için
gerektiği takdirde iki devrede çalışacağını
söyledi. Aynıca, Başmüzakereci Ahtisari’nin
paketi ile öngörülen yasaların getirilmesi
sürecinin körüklenmesi amacıyla, Kosova
Hükümeti ve Kosova Meclisi arasında çalışmaların daha uyumlu olarak çalışması
gereğine işaret edildi.
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KOSOVA MECLİSİ MİLLETVEKİLLERİ, KOSOVA STATÜSÜNE AİT
AHTİSARİ’NİN PLANI’NI KABUL ETTİLER

Özgürlük ve bağımsızlık sürecinin
tamamlanması desteklendi
• Başkan Ahtisari, Kosova’nın geleceğina ait bu önemli evrakta yer alan kendi
tutumunu tamamıyla delillerle savundu ve bu şekliyle, politik önerileriyle birlikte, uluslararası denetim ve uluslararası sivil ve belirli bir dönem için NATO
birliklerinin denetimi altında Kosova’nın bağımsızlığını öngörmektedir
• Dünyaya, Ahtisari’nin Planı’nı desteklediğimizi ve onun bu büyük emeği ve bu
konuda bizi destekleyen herkese teşekkür borcumuzu iletmek istiyoruz

Bulunduğumuz yılın 5 Nisan tarihinde,
törenli bir şekilde Kosova Meclisi
Milletvekilleri, Kosova statüsüne ait
Ahtisari Planı’na ilişkin Deklarasyon’u
kabul ettiler. Bu oturumun gündem
sırası şu noktalardan ibaretti: Kosova

Meclis Başkanı Kolë Berisha’nın giriş
konuşması, Başkan Fatamir Sejdiu’nun
konuşması ve Birlik Grubu’nun diğer
üyelerinin
konuşması,
Meclis
Deklarasyonu’nun kabul edilmesi.
Oturuma 101 milletvekili katıldı.

Kosova ve onun halkının tarihinin en karanlık dönemlerinden
birinin sonunun başlangıcı
Oturumun başlangıcında katılımcılara, Kosova Meclisi Başkanı
Kolë Berisha hitaben konuşurken
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Kosova Başkanı ve Birlik
Grubu Başkanı Fatmir
Sejdiu’yu,
Başbakan
Agim Çeku’yu ve Birlik
Grubu’nun
diğer üyelerini, yani Hashim Thaçi
ve Veton Suroji’yi, bakanları, bakan
yardımcılarını ve milletvekilleri
selamlarken
şunları
dedi:
“Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi, Kosova statüsü konusunda
tartışma sürecini başlattı. Birleşmiş
Milletler Özel Tamsilcisi Ahtisari, 3
Nisan gününde, Kosova hakkındaki
kendi raporunu delillerle sundu. Bu
Kosova için önemli ve tarihi anlardan biridir. Önceki gün ilk defa
Birleşmiş Milletler’in en üst
organında, resmi olarak Kosova
Başkanı Fatmir Sejdiu’nun sözü
dinlendi.
Amerika Birleşmiş Devleti,
Avrupa Birliği, dünyanın diğer
bölümleri ve genel sekreter Ban
Ki Mun tarafından pakete verilen
destekle,
Kosova
statüsü
konusunda 14 aydan daha uzun
bir dönem içinde çok zor ve ağır
sürecin
sona
ermesi,
bu
görüşmelerin
başa
dönmesi
olanağını hayal edenlerin ümitlerinin son bulması yanı sıra,
Kosova ve onun halkının tarihinde en karanlık dönemlerinden
birinin sona ermesinin başlangıcı
da kaydedilmiş oldu. Buysa,
köleliğe son ve kendi ocağında
özgürce ve bağımsız olarak yaşaması için bu halkın yasal isteğinin
tam olarak daha hızlı adımlarla
ilerlemesi ve güvene kavuşmasına
doğru ilk adım demektir. Biz hepimiz, bu anın önemi hakkında,
yani Kosova statüsü ile ilgili
Güvenlik
Konseyi’nde
görüşmelerin başlaması konusundaki
düşüncemizi
vermiş
bulunuyoruz.
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Bugün, Meclis olarak da bu süreç
safhası ile ilgili düşüncemizi
ortaya
atmak,
görüşmelerin
sürdüğü aylar boyunca Birlik
Grubu ile devamlı olarak beraber
olduğumuzu ve bugün de böyle
olduğmuzu ortaya atmak için toplandık.
Bundan
dolayı,
Milletvekiller, bugün burada, bu
Meclis oturumda, ümit ediyorum
ki
yekvücutlu
olarak
Deklarasyon’u kabul ederek, bu
salondan dünyaya, Ahtisari’nin
Planı’na desteğimizi ve onun bu
büyük emeği ve bu konuda bizi
destekleyen herkese teşekkür borcumuzu iletmek istiyoruz. Ancak,
Sizin önünüzde Birlik Grubu,
Kosova Meclisi Başkanlık Kurulu,
grup şefleri tarafından hazırlanmış
ve kabul edilmiş olan Deklarasyon
metnini okumadan önce, Kosova
Başkanı Fatmir Sejdiu’ya sözü
vermek istiyorum:
Kosova’nın geleceği
hakkında uzlaşma
Başkan Fatmir Sejdiu,
katılımcılara
şu sözlerle
hitap
etti:
“Meclis Başkanı, Meclis
Başkanlık
Kurulu üyeleri,
Birlik
Grubu üyeleri, Başbakan, saygıdeğer bakanlar ve Siz Milletvekiller:

Bu oturum, daha doğrusu
Kosova’nın
politik
statüsü
hakkındaki son gelişmeler ile
ilgili kısa bir enformasyonla size
hitap etmeme izin veriniz.
Aslında bunu yaparken, Birleşmiş
Milletler
Örgütü
Güvenlik
Konseyi’nin toplantısını ve bu
toplantıda,
Başmüzakereci
Ahtisari
tarafından
yapılan

konuşmayı göz önümüzde bulundurmalıyız.
Tanıtılmış
olduğunuz
gibi,
önerge belgesiyle birlikte birkaç
gün önce sunulan Başmüzekreci
Ahtisari’nin genel paketi, 26
Mart 2007 tarihinde Güvenlik
Konseyi üyelerine sunuldu ve
paketle
ilgili
prosedürlerin
atlatılması ile ilgili normal
süreçlerde
Başmüzekereci
Ahtisari, 3 Nisan gününde, yani
iki gün önce, kendi açıklamasını
kamuoyuna
sundu.
Sizin
önünüzde, sizin de bu konuda
bilgi sahibi olduğnuza inanarak,
Başmüzakereci
Ahtisari,
Kosova’nın geleceğina ait bu
önemli evrakta yer alan kendi
tutumunu tamamıyla delillerle
savundu ve bu şekliyle, politik
önerileriyle birlikte uluslararası
denetim ve uluslararası sivil ve
belirli bir dönem için NATO birliklerinin
denetimi
altında
Kosova’nın
bağımsızlığını
öngörmektedir.
Güvenlik
Konseyi’nin bu önemli oturumunda Kosova’da Birleşmiş
Milletler Örgütü Genel Sekreteri
Özel Temsilcisi Rucker sayesiyle
Güvenlik
Konseyi
üyeleri
önünde benim de bir konuşmam
ve Sırbistan Başbakanı’nın da bir
konuşması takdim edilmiştir.
Şunu söyleyebilirim–bu önemli
süreçte, bu önemli evraka destek
konusunda Güvenlik Konseyi
tarafından kabul edilmesi gereken
somut karar üstüne adım atmak
için gerekli olan tüm diğer
süreçler
karşısında
somut
süreçler başlamaktadır.
Biz Kosova olarak, hazırlığımız,
çalışmalarımız ve Viyana’daki
görüşmelerimiz süresinde takdim

ettiğimiz ve 10 Mart 2007 tarihinde sonuçlandırdığımız genel
vizyonumuzu göz önümüzde
bulundurarak, Başmüzakereci
Ahtisari’nin genel paketi ve
önergeler evrakında yeralan
tutumlara destek vermişizdir. Bu
evrakı biz denge sağlamış bir
evrak, Kosova’nın geleceği ve
onun bütün yurttaşlarının geleceği yararına olan konularda
uzlaşmalarımızı tamamlayarak
denge sağlamış bir evrak olarak
kabul ettik. Bundan dolayı milletvekilleri, yeni bir evrakı kabul
etmesi, Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri tarafından ve Kosova
statüsüyle
ilgili
Birleşmiş
Milletler
Özel
Temsilcisi
Ahtisari’nin nihayi raporunun ve
önergeler evrakının bütünüyle
selamlayan bir Deklarasyon’un
Kosova Meclisi tarafından kabul
edilmesi gerekir. Bundan başka,
Kosova halkının genel isteği olacak bu evrak ve Rezolüsyon’un
genel uygulanmasında ciddi bir
tarafı oluşturacağız ve Kosova’da
yeni uluslararası sivil mevcudiyeti yedeksiz olarak kabul edeceğiz. Biz Birlik Grubu olarak,
Meclis Başkanlık Kurulu, Meclis
grup şefleri ile işbirliğinde bulunarak, Meclisin, bizim tarafınmızdan da bu evrakın daha çabuk
uygulanması yolunu açmak
amacıyla bu önemli süreci
desteklemek için ülkenin bu en
yüksek temsili organı tarafından
ortak ve yekvücutlu deklarasyon
metni ile hitap etmesi konusunda
ortak bir düşünce konusunda
işbirliğinde bulunduk ve bu,
ülkemizin özgürlüğü ve bağımsızlığına ait olan bu büyük sürecin
sona erdirilmesi konusundaki
gelecek süreçlerde bizim işbirliğe
hazır olduğumuzu tasdıklamak-

tayız. Ben başka bir şey
eklemiyeceğim ancak, bu fırsatla
Birlik Grubu ve onun çalışmaları
ve bütün Kosova Heyeti’ne bütün
süreç boyunca ve Kosova’nın
geleceği, Kosova’nın bağımsızlığı için ortak ve sağlam vizyonumuza güçlü özel ve desteği için
Kosova Meclisi’ne teşşekür
etmek istiyorum.
Kosova devletinin oluşması
ve onun toprak bütünblüğü
garanti edilmektedir

B u n d a n
sonra sözü
alan Agim
Çeku şunları
dedi: “Ben,
Müzekere
Grubu üyesi
ve Başbakan
olarak, kendi
ve Kosova Hükümeti adına, bu
Meclis önünde takdim edilen bu
Deklarasyon’un kabul edilmesini
desteklemekteyim ve Meclis milletvekillerini, bu Deklarasyon’u
desteklemeleri ve kabul etmeleri
için
çağrıda
bulunuyorum.
Hükümet, Ahtisari Evrakı’nın,
Kosova için doğru bir çözüm
yolu
olduğunu,
Hükümet,
Ahtisari’nin
önerisinin,
halkımızın bağımsızlık için isteği
ve azınlıkların, yeni Kosova
devletinde
entegrasyon
ve
kalkınma konusundaki istemleri
arasında bir dengeyi oluşturduğuna inanmaktadır.

strüktürüne desteğimizi sunacağız.
Dolayısıyla uluslararası arabulucuları tarafından yönetilerek bir yıl
boyunca Kosova halkının layıki
temsili konusunda yaptığı çalışmalarını da desteklemekteyiz. Sizin
bugünkü kararınız, son 8 yıl boyunca ve ileride de uluslararası topluluk ile partnörlüğümüze güçlü bir
tasdık
anlamına
gelecektir.
Aramızdaki politik farklara rağmen
biz, yeni devletin geleceği, ulusal
çıkar bakımından olan kapital
konusundaki birliğin sağlanması
için olağanüstü ve özetli değere
saygı göstermişizdir. Ortak olarak
adımlarımızı atmakta olduğumuz
sürecin bizi, böylece beraber ve
aynı tutumda olduğumuzu tasdıklayarak bulması Kosova için çok
öneml idir. Global konusunda ise
Kosova bağımsızlığı süreci, konsesyon politikası karşısında konsensuzun (anlaşmanın), kör politik
duygular karşısında sağlam mantığın yenmesi, toprak hakimiyeti
konusundaki eskimiş amaçlar
karşısında halkın özgürlük hakkının
yenmesidir. Biz uzun yıllar boyunca yanlızdık ve Birleşmiş Amerika
Devletleri, İngiltere ve diğer
Avrupa ülkeleri gibi sadece bizim
müttefiklerimizin desteğine sahiptik.
Bu münasebetle Hükümet adına,
büyük işler yaptıklarından dolayı
Temas Grubu ülkeleri, UNOSEK
ve özellikle Başkan Marti
Ahtisari’ye teşekkürlerimi sunmak
istiyorum.

Demek oluyor ki bu evrak, Kosova
devletinin
oluşmasını
ve
Kosova’nın toprak bütünlüğünü
garanti etmektedir.

Beklentilerimize göre çok yakında
kesinleştirilecek olan bağımsızlık,
sürecin sona ermesini değil, yeni
yolun başlangıcını teşkil etmektedir, çünkü vizyonumuz Kosova’nın,
Avrupa Birliği ile NATO-ya entegre
edilmesini öngörmektedir.

Bu evrakı destekleyerek biz,
Müzakere Grubu’nun çalışmalarına
ve bu süreçe katılan genel insan

Konuşmamın sonunda hepinizi, bu
deklarasyonun
onaylanmasının
desteklenmesi ve şimdiye kadar
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olduğu gibi ileride de yekvücutlu
olmamız çağrısında bulunuyorum”.
Çağdaş devletimizin kurulmasıyla ilgili büyük ve
sağlam adım
To p l a n t ı n ı n
devamında
Hashim Thaçi
konuşmada
bulundu: “Bu
günkü toplantı
tesadüf değil,
herşeyden
önce
bu,
sayısız belirtilerle karşılaştığımız hepimizin
geçmiş olduğumuz uzun sürecin
devam ettiğini teşkil etmektedir.
Komünist
rejiminden
Yugoslavya’nın
tamamıyla
parçalanmasına kadar, kovulma ile
işgal edilmeden kurtuluş savaşına
kadar, bundan sonra bütünlüklü
uluslararası
özyönetimden
demokrasi özyönetime kadar çok
misli tranziyonların tanıklarıydık,
oysa şimdi Kosova’nın bağımsılığına kadar götüren yolumuzun sonunda bulunmaktayız. Bu topraklarda
değişik olayların beliriverdiği
gerçektir, çünkü bizler, diğer ülkeler
ile halklara kıyasla, sadece birkaç
yıl içerisinde bu gibi belirtilerle
karşı karşıya geldik, ama tabi ki
koşulların değişmesiyle yeni sorumluluklar da ortaya çıktı, öyleki önceden de olduğu gibi şimdi de kendi
gurur ile gücümüzü savunmaya
zorunda kaldık.

Bağımsızlığı, bize düşen sorumlulukları üstlenmemiz gereken yeni
belirtiler takip etmektedir, fakat
şunu da belirtmem gerekir ki
bağımsızlık yeni olanakları sağlamakta, aynı zamanda bağımsızlık
gurur, itibar, yeni günler ve yeni
çağı getirmektedir ve bunların
hepsi ülkemizin yurttaşlarının daha
iyi bir yaşamı, ilerlemesi ve
istikrarlığı için üstün çaba sarfetmemizi gerketirmektedir.
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Bu gün Kosova halkının iradesine
saygı göstererek, kendi hayatlarını
feda edan en önemli ve en büyük
anıtların temellerini atmaktayız,
bundan ötürü de hepimizin uzlaşılması istenmektedir. Sağlamış
olduğumuz ilerleme için gururlu
olmalıyız, ama herşeyden önce,
önümüzde hala sayısız belirtiler
bulunuyorsa da, başarılarımızın
hepsini halkın yekvücutluluğuyla
elde ettiğimiz gerçeğiyle onurlanmalıyız. Bugün yapavaklarımız,
daha doğrusu bu gün ortaya atmış
olacaklarımız kayıtlarda kalacaktır.
İleride de karşılaşmış olacağımız
olumsuz belirtiler ile sorunların,
ortak seferberlik sayesinde çözümlenebileceğine
inanmaktayım.
Halkımızın
yekvücutluluğu,
adaletli savaşımız sırasında da
belirgin halini almıştı ve bu gün bu
daha güçlü ve çağdaş devletimizin
kurulması garantisini teşkil etmektedir.
İlerideki aylarda ve yıllarda birlikte çalışmamız, amaçlarımızın
sağlanmasının garantisini, daha
doğrusu özgür ile bağımsız devletimizin temellerinin stabil ve güçlü
olacağını teşkil etmektedir. Bu gün
sadece iyi bir gelecek ve ilerleme
için değil, herşeyden önce ülkemiz
ile yurttaşlarımıza saygı, onur ve
gurur getirmemiz için birlikte
çalışmaya davetliyiz. Bizler bu
gün, bağımsız ile egemen devlet ve
aynı zamanda demokrasi dünyanın
sağlam partnörü olarak kendi ayaklarımızda
durmaya
hazırız.
Bununla
birlikte
reform
değişmeleri, ekonomi gelişme ve
modernleşme süreciyle karşı
karşıya gelmeye hazırız. Yanı sıra,
Kosova’nın Avrupa’ya katılması
amacıyla kendi irademiz ile enerjimizle gereken altyapıyı inşa etmeye hem yetenekli, hem de hazırız
ve bunların gerçekleşmesi için
Milletvekilleri, ilk adım bugün atılmalıdır. Bu gün, çocuklarımıza
daha iyi bir gelecek sağlamamız

için ülkemiz ile yurttaşlarımıza
şimdiye kadarki yaptıklarımızdan
gurur duymaktayız.
Değerli milletvekilleri,
Bugün yeni çağ, vaad ile umut
çağı, barış ile istikrarlık çağı ve
yeni olanaklar çağı başlıyor. Bu
yeni çağ bu gün önerilen deklarasyonun oylamaya sunulmasıyla
başlayacaktır. Bundan ötürü de
değerli milletvekilleri, yurttaşların
devleti olarak Kosova’yla ilgili
yeni bir sayfa açmamız ve aynı
zamanda
Kosova’nın
Batılı
dünyayla partnörlüğü için hepinizi
bu deklarasyonla ilgili “evet”
oyunuzu kullanmaya davet ediyorum. Kosova, Başkan Ahtisari’nin
belgesini,
uluslararası
sivil
toplumu ve NATO-nun katkısını
desteklemektedir. Kosova, Başkan
Ahtisari’nin önermiş olduğu anlaşmanın uygulanması doğrultusundaki sorumluluğu üstlenecektir.
Böylece Kosova, Başkan Ahtisari
önerisinin desteklendiği Başkan
tarafından hazırlanan deklarasyonun yekvücutlu kabul edilmesiyle, bağımsı ile egemen Kosova
hakkında kararın alınmasını beklemektedir”.
Devletlerin özgür topluluğu
çerçevresinde Kosova, diğer
devletler ve halklarla birlikte
eşithaklara sahip devlet
oluyor

Devamında
Veton Suroi
konuşmasına
başladı
ve
özetle şunları
dedi: “Bugün
bu gibi törenli
anıları birlikte
paylaşmamız,
hepimiz için büyük etmektedir,
gururu teşkil çünkü farkların nasıl
açıklandığına bakılmaksızın, son
yıllardaki çabalarımız ortaktı. Bu
an, Kosova’nın uluslararası toplu-

Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Sekreterin Özel Temsilcisi Marti
Ahtisari’nin Kosova statüsüyle ilgili bütünlüklü öneri ile raporunun desteklendiğine ait Kosova Meclisi deklarasyonu.
Bu Deklarasyon sayesinde Kosova Meclisi 26 Mart 2007 tarihinde
Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Sekreteri tarafından BMÖ
Güvenlik Konseyi’nde sunulan, Kosova statüsünün saptanması
süreciyle ilgili Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi’nin nihayi
raporunu memnuniyetle kabul ederek, onun önerilerinin Kosova
halkının iradesiyle uyumlu olan adaletli ve esas çözümü teşkil
ettiğine inanmaktadır. Bunu kabul etmekle birlikte, 26 Mart tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Sekreteri tarafından BMÖ
Güvenlik Konseyi’nde sunulan Kosova’nın nihayi statüsüne ait
anlaşmanın bütünlüklü önerisini tamamıyla uygulayacağıyla
üstlenmektedir ve aynı zamanda bu anlaşmadaki hükümlerin
hukuki açıdan Kosova için mecburi olması doğrultusunda,
sözkonusu anlaşmanın Güvenlik Konseyi tarafından kabul edileceğini bir varsayım olarak bildirmektedir.
Yanı sıra, bu anlaşmayla öngörüldüğüne göre, Kosova’daki uluslararası sivil ile güvenlik güçlerinin mevcut olmasını memnuniyetle ve yedeksiz desteklemektedir, bununla birlikte bu anlaşmayla uyumlu olarak görevlerini yerine getirecek olan uluslararası sivil ile güvenlik güçleriyle belirli işbirliğinde bulunacağı
ve bu işbirliğini tamamıyla destekleyeceğiyle üstlenmektedir.
5 Nisan 2007, Priştine
lukla dramatik bir şekilde partnörlüğünü başlattığı 8 yıl önceki anıyı
hatırlatmaktadır. O dönemde
Kosova Heyeti olağanüstü koşullar
altında, ölüm ya da kalım için
savaşarak, uluslararası toplulukla
partnörlüğü
imzalamıştır
ve
Rambuye Anlaşması’nın imzalanmasıyla, ilk olarak insanlık tarihinin
tanıdığı en büyük savunma güçleriNATO güçleri korunma altına alınmıştır.
O dönemde aynıca, Kosova ile
Kosovalıların yaşamında dramatik
dönüşüm meydana gelmiştir, bu
toprakların ve bu halkın tarihinde
ilk olarak Kosova gereken yerde,
zaferci yerinde kendini bulmuştur.
Şimdiye kadar hiçbir defa zaferi
garanti eden yönde yüzmemişizdir.
Bugün tamamıyla bambaşka bir
yönde bulunmaktayız ve kalım
açısından oldukça daha iyi ve

korunmuş bir durumdayız, ki bu
imzalamış olduğumuz aynı partnörlüğün parçasını teşkil etmekte ve bu
bu partnörlüğün genişletilmesine,
aynı zamanda bunun neticesi olarak
bu
partnörlüğün
özelliğinin
genişletilmesine ilişkindir.
Bağımsızlıkla ilgili Kosova halkının
iradesi, bu partnörlük çerçevresinde
sadece halkın iradesi olarak değil,
tüm demokrasi dünyanın çıkarı
olarak görülmektedir. 26 Martta
meydana gelen olaylar ve Başkan
Sejdiu’nun eşliğinde dün beliren
olaylar, Kosova yurttaşlarının
iradesinin Batılı ülkeler tarafından
desteklendiği ve savunulduğu
gerçek olayı oluşturmakta, ki bu
böyle bir sonuca varmamız için
şimdiye kadarki hareketlerimizin
oldukça başarılı dönüşümü ile
takdirini teşkil etmektedir. Daha
doğrusu, 26 Martta meydana gelen-

ler, devletler topluluğunun parçası
olarak Kosova devletinin tanınmasını teşkil etmektedir.
Son 100 yıl içinde, daha doğrusu
geçen yüzyıl boyunca, eşithaklı
olmamız için değişik hareketler ile
bireyler tarafından üstün çabalar
sarfedilmiştir. Hakeşitlik istemine,
Kosova’nın hakeşitliği istemine ve
Kosova yurttaşları ile onun halkının
hakeşitliğine, özellikle İkinci Dünya
Savaşından sonra özel önem gösterilmiştir. Baylar ve bayanlar, eski
Yugoslavya’da Kosova halkının
diğer halklarla eşit olması istemleri
bugün gerçekleşmektedir, tek sözle
büsbütün yeni bir dünyada devletlerin özgür toluluğu çerçevresinde
Kosova, diğer devletlerle eşithaklı
devlet oluyor. Şunu da belirtmem
gerekir ki, Kosova sorununun ABD
ile Avrupa Birliğini, kuşkulu olan
Avrupa Birliği çerçevresindeki ülkleri, bununla birlikte Hristiyan ile
İslam devletlerini ve aynı zamanda
budizm dünyası ülkelerini birleştirmesi gerçeği, bizleri daha da
gururlandırmaktadır. Kosova, bu
ülkelerin tümünü ve kendi ülklerini
kurmayı başaran tüm barışsever
hareketlerini birleştiren global konu
olmuştur.
Bu gün deklarasyonun onaylanmasını öneriyoruz ve bununla
Kosova Meclisi’nin, tek sözle
Kosova’nın, devletlerin bu özgür
topluluğunda
bulunduğumuz
yüzyılda partnörlüğün ilerde de
devam edilmesine hazır olduğumuzu kanıtlayacağız”.
Bundan sonra Kosova Meclisi
Başkanı Kolë Berisha, Birlik
Gurubu üyeleri ve politik parti
şefleri tarafından hazırlanan ve gece
Başkanlık Kurulu’nda onaylanan
deklarasyonun metnini okudu.
Sadece bir karşı oyla Kosova
Meclisi’nde
onaylanan
bu
deklarasyon önerisi milletvekilleri
tarafından alkışlandı.
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Kosova bağımsızlığı bir an önce tanınmalıdır
• Ziyaretin ilk gününde Kosova Milletvekilleri, Bundestag Başkanı Volfgang
Thirse ve Almanya Bundestag Genel Sekreteri Hans-Joachim Stelzl ile görüştü
• Bundestag ve Kosova Meclisi arasında Meclislerarası işbirliği ve Kosova
statüsü konuları ele alındı
Başkan Kolë Berisha’nın başkanlığında Kosova Meclisi Başkanlık
Kurulu üyeleri Sabri Hamiti, Xhavit
Haliti ve Gazmend Muhaxheri’den
oluşan Kosova Meclisi Heyeti
“Kosova
Meclisi’ne
desteğin
devamı” projesi tarafından örgütlenen Almanya Bundestagı’na iki günlük ziyerette bulunacaktır. Bu ziyeret
süresinde Kosova Meclis Heyeti,
Bundestag’ın yüksek resmi kişileri
ve farklı bölüm yöneticileriyle
görüşmelerde bulunacaktır. Bu
ziyaretin
amacı,
Almanya
Bundestagın’ın çalışma görgüsü,
doğrusu Meclis gruplarının rolü ve
işlevliliği, Almanya Bundestagı ve
Kurul Konseyi ile, yasaların kabul
edilmesi, kamuoyu ile ilişkileri
komisyonların çalışma yöntemi,
Almanya Bundestagı’nda uluslararası ilişkiler ve diğer konuların
görüşülmesidir.
Almanya Bundestagı’nda Kosova
Meclisi’nin Heyetti şerefine düzenlenen resmi kabul töreninden sonra
Kosova Milletvekillilerinden oluşan
heyet,
Bundestag
Asbaşkanı
Volfgang Thierse ile görüştü.
Almanya Bundestagı Asbaşkanı ile
görüşme süresinde Kosova Heyeti,
Bundestag ve Kosova Meclisi
arasında Meclislerarası işbirliği ve
Kosova statüsü ile ilgili konular
görüşüldü.
Kosova Meclisi Başkanı Berisha,
Volgang Thierse’ye, “Kosova
Meclisi’ne desteğin devamı” programı sayesiyle Kosova Meclisi’nde
mevcut olan dört Meclisten oluşan
konsorsiyum
çerçevesinde
Bundestag’ın Kosova Meclisi’ne
sunduğu büyük yardımından dolayı
teşekkürlerini belirtti.
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Meclis Başkanı Berisha evsahibini,
Kosova Meclisi’nin çalışmaları ve
Kosova’nın Avrupa ve uluslararası
standardlara dayanan işlevsel ve
etkili yasalara sahip olması için
Meclis’in en önemli görevi ile
tanıttı.
Berisha Almanya
Bundestagı
Asbaşkanı Thierse’ye, Almanya’nın
aynı zamanda Bundestag’ın sunmuş
olduğu ve sunmakta olduğu
Kosova’ya yardımını çok değerli
bulduğunu söyledi ve Avrupa
Birliği’nde kilitsel etmenlerden biri
olarak, Kosova bağımsızlığını
desteklemesini
istedi.
Çünkü
Kosova, bağımsız bir devlet olarak
hiç kimseyi zeddelememektedir,
aksine yörede istikrarlığın bir
etmenidir. Biz Avrupa Birliği’nin
kapısını çalmaya hazırız, bundan
dolayı, güçlü bir devlet ve Almanya
olarak varolan kuvvetiniz sayesiyle,
Kosova bağımsızlığının bir an önce
tanınması yönünde tekinizi kullanmanızı istiyoruz, dedi Berisha
evsahibine.
Almanya Bundestagı Asbaşkanı

Vofgang Thierse, Bundestag ve
Almanya Hükümeti’nin, Ahtisari
önergesini
desteklediklerini,
Birleşmiş
Milletler
Güvenlik
Konseyi’nde alınacak kararların
olumlu olacağını, ancak bağımsızlığın, sorunları gece aşırı çözeceği
anlamına gelmediğini söyledi.
Kosova’da gelecekte de yapılacak
çok işlerin var olduğunu ileri sürdü.
Her iki taraf ve görüşmelere katılan
Kosova Meclisi Başkanlık Kurulu
üyeleri, Kosova Meclisi ve Avrupa
ülkeleri Meclisleri arasında işbirliğin devam etmesi gerektiği,
Avrupa’nın Kosova Meclisi’ne
yardım projesinin çok başarılı
olduğu ve bunun devam etmesi
gerektiğini ileri sürerek Kosova
Meclisi’nin, Avrupa ve dünya
ülkelerinin en başarılı demokratik
görgülerinden yayarlanacağını vurguladılar.
Kosova Milletvekillileri, Bundestag
Genel Sekreteri Hans-Joachim ile
görüştü. Ziyaret çerçevesinde diğer
karşılaşmaların da düzenlenmesi
beklenmektedir.
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Avrupa Parlamentosu’nun Meclis toplantısında Kosova’nın
yeni bağımsızlığının tam adı için oylamanın yapılması gerek
Avrupa Parlamentosu Başkanı Hans-Gert Pottering, Dışişleri Komisyonu Başkanı Jacek
Saryusz-Wolski, Kosova’nın geleceğine ait Rezolüsyon müellifi ile sunucusu Joost Lagendijk
ve Avrupa Parlamentosu’ndaki değişik parti formasyonlarının milletvekili guruplarıyla
yapılan görüşmeler oldukça verimliydi
Kendi işbirlikçileriyle birlikte Strazburg
ziyaretinde bulunan Kosova Meclisi
Başkanı Kolë Berisha, Avrupa
Parlamentosu Başkanı Hans-Gert
Potterind ile görüşmede bulundu. Bu
görüşmenin ana konularını, Avrupa
Parlamentosu’yla işbirliğin yapılması,
Avrupa Parlamentosu ile Avrupa
Birliğinin Kosova’daki rolü ve bu yılın
sonunda dış komisyonda görüşüldükten
sonra Avrupa Parlamentosu’nda da
oylamaya sunulacağı Rezolüsyon
konusu oluşturmaktaydı.
Böyle bir dostluk görüşme sırasında
Pottering, Başkan Ahtisari’nin planına
göre Kosova statüsünün çözümlenmesi
ve aynı zamanda Ahtisari önerisinin
Birleşmiş Milletler Örgütü Güvenlik
Konseyi’nde hangi şekilde kabul edileceği konusuyla ilgilendi.
Bu görüşme sırasında Kosova Meclisi
Başkanı Kolë Berisha, azınlıkların haklarıyla ilgili sayısız koruyucu elemanları
ortaya attı. Onun sözlerine göre, Kosova
konusunun çözümlenmesi diğer yöreler
için tekrarlanmayacak, tam aksine bu
özel durumu teşkil etmektedir.
Kouşmasının devamında Başkan
Berisha, bağımsız Kosova’nın, onun
eşithaklı yurttaşlarının devleti ve yöredeki istikrarlık faktörü ile yörenin tüm
ülkeleriyle iyi komşu ilişkiler faktörü
olacağını dile getirdi.
Kosova Meclisi Başkanı Berisha,
Kosova’nın Avrupa’ya entegre olmaya
yönelik olduğunu da belirtti.
Pottering, Kosova ve tüm yörenin,
Avrupa geleceğine sahip olduğunu vurguladı. İşbirliğiniz ile ilişkileriniz her
nekadar başarılı ve güçlüyse, bu hem
bizim için, hem de sizin için daha kolay
olacaktır, dedi Pottering.
Avrupa
Parlamentosu
Başkanı
Pottering, Avrupa Parlamentosu’ndaki
seferberliği ve çalışma gündemi
müsaade ettiğinde, Kosova ile Kosova
Meclisini ziyaret edeceğini vaad etti.
Devamında, Kosova Meclisi Başkanı

Berisha’ya, Avrupa Parlamentosu’nu
ziyaret edenler kitabına yazılması
çağrısında bulundu.
Kosova Meclisi Başkanı Berisha bugün,
Avrupa Parlamentosu’nun Dışişleri
Komisyonu Başkanı Jacek SaryuszWolskiyle de görüştü.
Yeşiller gurubunun iki milletvekili
Angelika Beer ile Gisela Kallenbachla
sıcak görüşme yürütüldü.
Strazburg ziyareti sırasında Kosova
Meclisi Başkanı Berisha aynıca,
Kosova’nın geleceğine ait Rezolüsyon
müellifi ve sunucusu Joost Lagendijkle
de görüştü ve kendisine Kosova’nın
bağımsızlık istemiyle ilgili tam formulasyonu için teşekkürlerini sundu. Gece
bu Rezolüsyonun sadece bir oy için
geçmediği gerçeği, başarısızlık değildir,
tam aksine gereken doğrultuda önemli
adımı teşkil etmektedir, dedi Başkan
Berisha. Lagendijk, önerilen çözümün,
ayın sonunda Avrupa Parlamentosu’nda
düzenlenecek Meclis toplantısında
adına da sahip olacağını iyimser açıdan
belirtip, bu şekilde onaylanan
Rezolüsyon içeriğinin iyi olduğunu vurguladı. Devamında Lagendijk, Başkan

Ahtisari’nin önerisini tamamıyla
destekleyip, Kosovanın parçalanmayacağını bir kez daha tadsikledi.
Öğleden sonra, Lagendijkin raporundaki “Kosova’nın bağımsızlığı” formulasyonunu destekleyen Avrupa Parlamentosundaki değişik parti formasyonlarının milletvekili guruplarıyla da
görüşmeler gerçekleşti.
Kosova Meclisi Başkanı Berisha,
Kosova’daki olaylardan gereken bilgilere sahip olan Avrupa Parlamentosu
milletvekilleri Doris Pack ile Berndt
Posselt tarafından ortaya atılan
uyarıların ve görüşmelerin oldukça faydalı olduğunu değerlendirdi.
Bu münasebetle, Liberaldemokrat
grubundan birkaç ülke temsilcileriyle,
tek sözle 10 Avrupa Parlamentosu milletvekliyle de görüşmeler yapıldı.
Liberaldemokratların bütün gurubu,
Lagendijkin kompromitesi olarak ortaya
atılan öneriyi oyladı. Bu gurupta, ayrıntılı açıklamalr yapmak gereksizdi, çünkü
onlar Kosova’ya destek sunmada kendi
seferberliklerini açıkça belirtmektedir.
/devamı 10. sayfada/
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/9. sayfanın devamı/
Sözkonusu gurup ile yapılan görüşme
sırasında, Kosovadaki statüs dönemi,
azınlıklar için vaad edilen garantiler,
Avrupa Birliğinin rolü ve Kosova’nın
ekonomi gelişmesi konuları ele alındı.
Kosova Meclisi Başkanı Berisha, Avrupa
Parlamentosu’nun bu milletvekillerine
seferberliklerinden dolayı teşekkürlerini
sunduktan sonra, ilerideki işbirliğin
oldukça önemli olduğunu vurguladı.
Avrupa Parlamentosu’ndaki Sosyalistler
gurubu, “bağımsızlık” ile “egemenlik”
formulasyonuna karşı oy kullandılar, fakat
onlar
bunu
sadece
Avrupa
Parlamentosu’ndan değil, Ahtisari’den
önerinin hazırlanmasının istenmesi
yüzünden yaptıklarını belirttiler. Bundan
ötürü de bu gibi farklılık ve diğer nedenler
yüzünden sözkonusu gurupla yapılan
görüşme oldukça önemli ve özel çıkardandı. Bu münasebetle Kosova Meclisi
Başkanı Berisha, sözkonusu gurubun üç
yöneticisi Hannes Swoboda, Csaba
Sandor Tabajdi ve Libor Rouqk ile
görüştü. Bunların hepsi, Kosova’ya karşı
bir tavrı olmadıklarını belirtip, sadece tüm
halk ve tüm yöre için uygun bir çözümün
bulunmasının istediklerini dile getirdiler.
Bu görüşme sırasında Kosova Meclisi
Başkanı Berisha, belirli çevrelerde
Kosova’da ve Kosova’ya ait sürçlerin
hala gerektiğince tanınmadığı yüzünden, görüşmelerin daha sık yapılmasının
ve enformasyonların artmasının gerekli
olduğu uyarısında bulundu.
Strazburg’da yapılan bu günkü
görüşmelerin tümünde, bu ziyaretin
oldukça önemli olduğu değerlendirildi.
Aynı zamanda bu ziyaret, Kosova ile
Kosova Meclisi’ndeki gelişmelerin,
statüse ait standartların yerine getirilmesinin ve azınlıklara sunulan garantilerin daha ayrıntılı bir şekilde açıklanması ve herşeyden çok Kosova
statüsüyle ilgili gereken yanıtların verilmesi için iyi bir fırsattı.
Bu günkü görüşmelerin tümünde
Kosova Meclisi Başkanı Kolë Berisha,
Kosova’ya ait Rezolüsyon’un hazırlanması için seferber olanların hepsine
teşekkürlerini sunduktan sonra, Avrupa
Parlamentosu’nun Meclis toplantısında,
Kosova’nın yeni bağımsızlığının tam
adı için oylamanın yapılması çağrısında
bulunup, Avrupa Parlamentosu’nun
bunu gerçekleştireceğine inandığını vurguladı.
10

Kosova’nın geleceği, kuşkusuz ki
Avrupa Birliği’ne üye olmaktır
Kosovalı Milletvekilleri, Fransa Savcı’sını, Badinter
Komisyonunun, Kosova’da yeni gerçekçiliği sağlayarak, insancıl
bunalımın meydana gelmesi ve Sırp güçlerine karşı NATO’nun
müdahalede bulunmasına neden olan savaşın patlak vermesi
neticesi olarak Kosova sorununu ihmal ettiğini hatırlattı
Kosova Meclisi
Başkanlık Kurulu
üyeleri, Grup ile
Komisyon
başkanları bugün
Fransa’nın ünlü
savcısı Robert
Badinter,
Akademik Tiery
Montribal ve
Priştinedeki
Fransa Daire Şefi
Tiery Reinald ile görüştü ve bu görüşme sırasında Ahtisari’nin öneri
paketi ile Kosova’nın politik statüsüyle ilgili görüş değiştokuşunda
bulundu.
Yugoslavya’nın parçalanmasıyla ilgili Badinter Komisyonu’nun
katkılarını değerlendirdiklerinden ötürü, Kosova Milletvekillileri,
Fransa Savcısı’nı, Badinter Komisyonu’nun, Kosova’da yeni
gerçekçiliği sağlayarak, insancıl bunalımın meydana gelmesi ve Sırp
güçlerine karşı NATO’nun müdahalede bulunmasına neden olan
Kosova’da savaşın patlak vermesi neticesi olarak Kosova sorununu
ihmal ettiğini hatırlattı.
Bu görüşmeyi yöneten Başkanlık Kurulu üyesi Sabri Hamiti,
Badinter’e, Kosova’nın bağımsızlığıyla ilgili Ahtisari’nin öneri paketini destekleyip desteklemediğini açıkça sordu.
“Hukuksal öğütler ile uyarıların verilmesi artık çok geç, aynı zamanda politik görüşlerin ortaya atılması da çok erken. Sizler Kosova’nın
hükümdarları olarak Kosova statüsünün çözümlenmesiyle ilgili
Ahtisari’nin öneri paketini kabul etmişsiniz, ben sadece onun
Birleşmiş Milletler Örgütü Güvenlik Konseyi’nde kabul edilmesini
dileyebilirim”, dedi ünlü Fransız hukukçusu Badinter. Akademik
Tiery Montribal ise, Birleşmiş Milletler Örgütü Güvenlik Konseyi
kararlarının, hukuk ilkelerinden çok, uluslararası relevant faktörlerin
ilişkisine bağlı olduğunu belirtti. “Kosova’nın geleceği, kuşkusuz ki
Avrupa Birliğine üye olmak olacaktır, ama tabi ki hemen yarın değil”,
dedi Badinter.
Kosova Milletvekillileri, Fransa konuklarına sayısız sorular yönelttiler ve onların yanıtlarından yeterince memnun kalmadılar. Bu
görüşmeyi Sabri Hamiti şu sözlerle tamamladı: “Sizler kendiniz
aydınlar ve analistler olarak konuştuğunuzu söylediniz, fakat beni de
ilave ederek aydınlar bazan şüphe içindedir, bunun için de bizler son
zamanlarda ortaya atılan Kosova’nın statüsüyle ilgili Fransa’nın tutumuna inanmak istiyoruz”.
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“Benim takdis ve çabalarımı Kosova
halkına iletiniz” dedi Papa Meclis
Başkanı Berisha’ya
Meclis Başkanı Berisha, Papa Benedikt XVI’nın mekanında
düzenlenen resmi görüşmeye katıldıktan sonra İalahi Baba ile
göz göze görüştü
İşarkadaşları ile birlikte Vatikana
yaptığı resmi ziyareti süresince
Kosova Meclisi Başkanı Kolë
Berisha, bugün Kosova Meclisi
Başkanı Kolë Berisha, Vatikan’daki
İlahi mekanda Ruhani Papa
Benedikt XVI ile karşılaştı. Bundan
önce Meclis Başkanı Berisha, Papa
Benedikt XVI’nın mekanında
düzenlenen resmi görüşmeye
katıldıktan sonra İalahi Baba ile göz
göze görüştü.
Kosova Meclisi Başkanı Kolë
Berisha, görüşme süresinde İlahi
Babayı, İncilin ilk çevirisini yapan
İlahi Jeronim ve filozifi ve teoloji
alanlarında çok sayıda eser bırakan
ve zamanın en ünlü müzisyeni olan
sanat ve bilim geleneklerini
inceleyen İlahi Niketa Dardanin de
ortaya çıktığı Alman halkının da II
yüzyılda kutsamış olduğu İlirlerden
Papaz Albani olarak da adlandırılan
Papaz Klimentiye XI’yi de yetiştirerek insanlığa ve İlahi Mekana
sunan Balkanlarda en eski ve küçük
halk arasından geldiğini bildirdi.
Aynıca II y.y. bu küçük halk katolik
klisesine ilk şehitlerini İlahi Florin
ve İlahi Laurin Dardanı vermiştir ve
onlar inşaat ettikleri dua mekanını
Hazreti İsaya adamışlar, bundan
sonra
patriyayrşi
İgumenski
Atanagoraya adamışlardır. XIV y.y.
da ise Hıristiyan Avrupaya ve
dünyaya, Osmanlılara karşı 24 yıl
boyunca
savaşarak
Avrupayı
Osmanlı istilasından koruyan
Gjergj Kastriot Skenderbegi ortaya
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çıkarmış ve o zamanlarda İlahi
Mekan onu, Hıristiyan atleti olarak
adlandırılmıştır, bugünkü zamanda
ise daha doğrusu XX yüzyılda bu
halk, insanlığa Tereza Anayı yaratmıştır.
Bundan sonra Meclis Başkanı Kolë
Berisha, Ruhani Papa Benedikt
XVI’yı,
Kosova’daki
politik
günceliği, Başmüzakereci Marti
Ahtisari’nin yönettiği Kosova’nın
nihai statüsü için çözümün bulunması
konusundaki
Viyana
görüşmelerinin süreci ile tanıttı.
Kosova tarafı bu süreç içinde yapıcı
ve her iki taraf için geçerli çözüm
yollarının bulunmasına katkı sumak
için hazırdı. Berisha Ruhani Papayı,
Kosova’nın Birlik Takımının çalışmaları ve Kosova’da yaşayan özellikle Sırp topluluğuna sunulmuş ve
sunulmakta olan garantiler ve haklarla tanıttı.
Meclis Başkanı Berisha, Papa
Benedikt XVI’ye, geldiği ülkenin
doğrusu Kosova’nın, tarihinde
karar verici dönemden geçtiğini ve
geleceği
hakkında
kaderinin
çözümlenmesini beklediğini, yanı
sıra ulusal, dini, ırk, cinsiyet ve
diğer özelliklerine bakılmaksızın
burada yaşayan herkese bütün
garantilerin verildiğini, dolayısıyla
bu ülkenin, büyük Avrupa ailesinin
bir bölümü olacağını ve Amerika
Birleşik Devletleri ile devamlı
dostluğa saygı göstereceği ve bütün
Avrupa-Atlantik entegrasyonlara
entegre olacağını vurguladı.
“Ruhani Papa Benedikt XVI’ye,
Kosova ve Arnavut halkına dua
etmesi ve bütün dünyada varolan
otoritesi sayesiyle Ruhani Mekanın
sözkonusu sürece, daha doğrusu
Kosova konusunun çözümlenmesinin hazılandırılmasına ve
bütün topluluklar için garantilerin
sağlanamsıyla birlikte bu çözümün,
çoğunluğun istemi ile uyumlu
olarak olmasına etki etmesi için rixada bulundum” dedi Vatikan’da
görüştüğü Ruhani yetkili ile bulunduğu görüşme süresinde Kolë
12

Berisha.
Meclis Başkanı Berisha karşılaşmanın bir bölümünü, Ruhani
Papa’yı, Kosova enstitülerinin,
özellikle standardların biri olarak
uluslararası topluluğu tarafından
istenilen yasaların getirilmesinde
Kosova Meclisi’nin çalışmaları
hakkında bilgi vermek için kullandı.
Başkan Berisha Ruhani Papa ile
bulunduğu görüşmeden sonra,
yapılan görüşmeler süresinde
Papa’nın, Kosova ve onun halkı ile
ilgili bilgilerin Papa’ya yabancı
olmadığı intibasına rağmen, haklı
olarak kabul ettiğini, Kosova ve
Kosova ile ilgili tüm bilgileri haklı
bulduğunu ve barış ve tam bir uyum
içinde bir yaşamı sağlayan havanın
yaratılması için önkoşul olarak
haklı çözüm yolunun çözümlenmesi
için etkin olacağına dair söz
verdiğini de vurguladı.
“Rica ediyorum Kosova halkına
benim dualarımı ve etkin olacağıma
dair hazır olduğumu iletin ve kendi
geleneği ve benliklerini korumalaraını söyleyin” dedi Papa
Benedikt XVI Meclis Başkanı
Berisha’ya.
Bu görüşmenin sonunda Kosova
Meclis Başkanı Berisha, Ruhani
Papa’yı Kosova’ya davet etti.
İtalya, etkin olmaya ve
kendine düşen ödevi yerine
getirmesi yönündeki çalışmalarını sürdürecektir
Vatikan ziyareti süresinde Kosova
Meclisi Başkanı Kolë Berisha
bugün
Roma’da,
İtalya
Parlamentosu
Milletvekiller
Konseyi’nin Dışişleri Komisyonu
Başkanı Umberto Ranieri ile
görüştü.
Meclis Başkanı Berisha, konuşmasının başlangıcında Raniere,
savaş süresinde ve sonrasında
İtalya’nın sunmuş olduğu yardımı
ve Kosova statüsünün adaletli bir
şekilde çözümlenmesi yönünde

Temas Grubu üyesi olarak
İtalya’nın yapıcı tutumundan dolayı
teşekkürlerini belirtti.
Kosova Meclisi Başkanı Berisha
Renieri’yi, Kosova’daki en yeni
gelişmeler ve Kosova statüsünün
çözümlenmesi yani bağımsızlık için
son kilometrelerin aşıldığu bu
dönemde Kosova hakkında bilgi
verdi.
“ Biz, Avrupa Birliği’nin ve diğer
Avrupa-Atlantik mekanizmaların
bir an önce bir bölümü olmak sitiyoruz, öyleki İtayla’nın, Kosova
statüsünün çözümlenmesi sürecini
körüklemesini istiyoruz. Çünkü
Kosova yörede istikrarlık etmeni
olacak ve o, herkes için daha iyi ve
mutlu
geleceğin
sağlanamsı,
Sırbistan dahil iyikomşu ilişkileri
için yoğun çaba harcamaktadır”
diye vurguladı Berisha Renisere.
Bu karşılaşmada Kosova Meclisi
Başkanı Kolë Berisha evsahibini,
uluslararası topluluk tarafından saptanmış olan standardların biri
olarak bilinen yasaların getirilmesi
başta olmak üzere Kosova
Meclisi’nin çalışmaları ile tanıttı.
İtalya Parlamentosu Milletvekiller
Konseyi’nin Dışişleri Komisyonu
Başkanı
Umberto
Ranieri,
Kosova’nın istikraralığı ve ülkede
demokratik ruhun hüküm sürmesi
yönünde Kosova enstitülerinin yüksek görevlilerinin etkinliklerini son
derece değerli bulduğunu vurguladı. Biz, Kosova statüsünün
Güvenlik Konseyi’nde en olumlu
bir şekilde çözümlenmesi ve
herkesin isteğinin yerine gelmesi
yönünde etkinliğimizi sürdürmekteyiz. İtalya, etkin olaya ve kendine
düşen ödevi yerine getirmesi
yönündeki çalışmalarını sürdürecektir. Gelecek, herkesin haklarına
ve yörede iyi komşu ilişiklerine ve
daha geniş olarak ilişkilere saygı
göstermekte yatmaktadır.
Görüşme
süresinde,
Kosova
Meclisi ve İtalya Parlemntosu
arasındaki işbirliğinin öneminden
de söz edildi.
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Milletvekili Sabri
Hamiti’nin
İlk okunuştan sonra, komisyonlar
tarafından Yasa Tasarıları’nın görüşülmesi Amerika’nın dört
senatörüne
sürecinin hızlatılması gereklidir
Verilen yetkilere göre iki Meclis komisyonu arasındaki göderdiği mektubu
anlaşmazlığın mevcut olması yüzünden, Beslenmeye
ait Yasa Tasarısı’nın getirilmesi gecikmektedir

10 Nisan 2007, Priştine
Senatör Joe LİEBERMAN
Senatör Joseph BİDEN
Senatör John MCCAİN
Senatör Gordon SMİTH
Saygıdeğer Senatörler

Kosova Meclisi Başkanı bugün,
Meclis komisyonlarının başkanlarıyla ortak bir toplantı düzenledi. Bu
toplantıda, 2007 yılına ait komisyonların çalışma planları ve ilk okunuştan sonra, komisyonlar tarafından
Yasa tasarılarının görüşülmesi
sürecinin hızlatılması gerekliliği
görüşüldü.
Toplantı sırasında aynıca, Meclis
komisyonlarının çoğunun çalışma
planlarını onayladığı ya da onaylamak üzere olduğu saptandı. Fakat,
belirli
yasaların
hazırlanması
dinamiğiyle ilgili Bakanlıklar
planının yetersizliği yüzünden, Yasa
tasarılarının
görüşülmesi
ile
değiştirgelerin sunulması doğrultusunda komisyonlar çalışması
dinamiğinin
gereken
şekilde
öngörülmesinin olanaklı olmadığıyla
ilgili şikayetlerini dile getirdi.
Bu görüşme sırasında, Meclis
Başkanı
Berisha,
Kosova’nın
statüsüyle ilgili Ahtisari’nin planında öngörülen sayısız sistemli
yasaların onaylanması amacıyla, çok
yakında Meclise sunulacağını
gözönünde bulundurarak, Meclis
komisyonlarındaki
çalışma

dinamiğinin hızlatılması isteminde
bulundu.
Kosova için oldukça önemli olan
yasaların onaylanmasında gecikmenin beliriverdiği örneği olarak,
Beslenme Yasası’na işaret edildi.
Verilen yetkilere göre, iki Meclis
komisyonu arasında anlaşmazlığın
mevcut olması yüzünden /Sağlık
Komisyonu ile Tarım Komisyonu/,
sözkonusu Yasa tasarısının onaylanması gecikmektedir. Bundan ötürü de
Meclis Başkanı’ndan, bu iki komisyonun bir an önce toplanması ve mevcut
anlaşmazlığın
giderilmesi
amacıyla müdahalede bulunması
istendi.
Toplantının devamında aynıca,
Meclis’te onaylanan bazı yasaların
gerektiğince uygulanmadığı da
ortaya atıldı. Yanı sıra, yasaların
uygulanması planı yönünde idari
emirler getiren, fakat yasaların
gerçekleşmesi yöntemlerini açıklamayan bazı Bakanlıkların çalışmaları da eleştirildi. Bu yasaların
hukuki normalar özelliğini alması
sonucu, yasama ile ülkenin en üst
organı arasında anlaşmazlıklar
belirivermektedir.

Kosova Meclisi’nin Dış Siyaset
Komisyonu adına, Kosova’nın
bağımsızlığına ait ABD’nin destek
sunmasının istendiği Rezolüsyon’un
(S.RES.135) Senato tarafından onaylanmasıyla ilgili girişimde bulunduğunuz için sizleri takdir ettiğimizi
belirtmek ve teşekkürlerimizi sunmak istiyorum.
Kosova’nın
bağımsızlığı,
Kosova’nın tüm halkının hizmetinde
olacak tek adaletli ve kalıcı çözümü
oluştursa gerek.
Fırsattan yararlanarak, Kosova
halkının özgürlük, demokrasi ve
bağımsızlık haklarının gerçekleşmesi
doğrultusunda sürekli olarak destekte
bulunduğunuz ve bu desteği hala
devam ettirdiğiniz için en içten saygı
ve teşekkürlerimizi vurgulamak
istiyorum.
Kosova halkı, daha 90’lı yıllarda
halkımızın
yardımına
koşan
ABD’nin Kosova için fedakarlıkta
bulunmasını asla unutmayacak ve
onların bu fedakarlıklarını her zaman
saygıyla anacaklardır.
Sayın senatörler-Sayın Lieberman,
Sayın Biden Sayın Mccain ve Sayın
Smith-lütfen bir kez daha bizim en
içten saygı ve teşekkürlerimizi kabul
edin.
Dr. Sabri Hamiti, Kosova Meclisi
Dış Siyaset Komisyonu Başkanı
Kosova Meclisi, Sok. Tereza Ana,
No-suz
Priştine, 10.000
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KOSOVA MECLİSİ ARŞİVİ’NDE ÇAĞDAŞ VE FONKSİYONAL BİRİMİN KURULMASIYLA İLGİLİ KOSOVA
MECLİSİ, KOSOVA ARŞİVİ VE AB PROJESİ ARASINDA ANLAYIŞ MEMORANDUMU İMZALANDI

Kosova Meclisi Arşivin’de çağdaş ve
fonksiyonal birimi kurulmaktadır
Kosova Meclisi’nin, resmi belgelerle ve aynı zamanda Meclis çalışanları tarafından
iyice hazırlanmış bilimsel araştırmalar belgeleriyle birlikte Milletvekillerin faydalanmış olacağı kitaplarla donanmış çağdaş arşivi olacaktır

Kosova Meclisi, Kosova Arşivi ve
Avrupa
Birliği’nin
“Kosova
Meclisine destek sunma” projesi
arasında bugün anlayış memorandumu törenli bir şekilde imzalandı. Bu
memorandum, Kosova Meclisi
arşivinde çağdaş ve fonksiyonal birimin kurulmasıyla ilgili ortak projeye
ilişkindir.
Sözkonusu
projeyi,
Kosova Meclisi Başkanı Kolë
Berisha, Kosova Arşivi Müdürü Dr.
Jusuf Osmani ve Avrupa Birliği’nin
“Kosova Meclisine destek sunma”
Projesi yöneticisi Hugues Courtivron
imzaladı. Anlayış memorendumunun
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imzalanmasıyla ilgili törene, AGİT,
İngiltere ve Honkong temsilcileri de
katıldı.
Bu imza töreninin daha başında
Kosova Arşivi Müdürü Jusuf Osmani
konuştu. Sözkonusu projenin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm
özneleri
selamladıktan
sonra,
Osmani konuşmasına şöyle devam
etti: “Kosova Arşivi çalışanları,
Kosova’daki Arşiv hizmetinin çalışmasıyla ilgili objektiflerin gerçekleşmesi ve aynı zamanda yazılı
evrakların korunması ile tanıtılması
yönünde toplum tarafından yapıl-

ması istenilen tüm görevleri yerine
getirecekleriyle üstlenmektedir. Bu
görevleri, Başbakanlık Bürosu’nun
desteği sayesinde ve bununla birlikte
dünyanın birçok arşivleriyle yapılan
uluslararası işbirliği çerçevresinde
gerçekleştirmekteyiz.
Kendi etkinliğini bu arşiv, enstitülerimizdeki arşiv yönetimiyle de
genişletmektedir ve bunun sayesinde
kağıta yazılı, oysa şimdi elektronik
şeklinde yazılan evraklar sağlanmakta ve integral arşiv sisteminin parçası
olarak özel arşivleri kurarak tarihimiz belirlenmektedir. Bunun en iyi

somut örneğini Kosova Meclisi
Arşivi göstermektedir.
Biz arşivciler, sadece Kosova
Meclisi’nde değil, enstitülerimizin
tümünde, arşiv hizmetinin daha çağdaş bir şekilde örgütlenmesi ve çalışması için seferber olacağız”.
Kosova Mecisi Başkanı Kolë
Berisha, kendi konuşmasında özetle
çunları
dedi:
“Bu
günlerde
sözkonusu projenin tamamlanmasından konuştuğumuzda, Federik Garsia
Lorka’nın “İnsanlarla konuşmayla
ilgili çocukluk anılarımın bütün
arşivlerini hatıralarımda koruyorum”
sözleri, sanki bana Lorka’nın bu gibi
görüşünün neden gerçekçiliğimizin
bir bölümüyle benzer olduğu
sorusunu sormama neden oldu?
Ve işte sonuç: Yazılı evraklar ile
enstitülerimizin yokluğu yüzünden,
geçmişimizin,
tarihimizin,
kültürümüzün
ve
belgesel
yazılarımızın büyük bir bölümü, ne
yazık ki sadece nesillerimizin
hatıralarında korunmuş ve bununla
birlikte biraraya gelen insanlarımızın
büyük odalarda yaptıkları konuşmaları nesilden nesile aktarılmıştır.
Düşündüm: Yine de hiçbir zamandan, bir zaman daha iyidir.
Geçenlerde, törenli bir şekilde gerçekleşen çok önemli kültür olayının hem
tanığı, hem de katılımcılarıydık: Dört
Avrupa Parlamentosu Topluluğu’nun
/Fransa, Almanya, Slovenya ve
Belçika Parlamentoları/ “Kosova
Meclisi’ne destek” Projesi tarafından
desteklenen Kosova Meclisi ile
Kosova
Ulusal
Ünüversite
Kütüphanesi arasında, kayıtların
Meclis kitaplarına da geçirilmesiyle
ilgili anlayış memorandumu imzalandı.
Fakat, bugün burda, yani enstitü
olarak bilinen Kosova Arşivi’nde,
öyle denilen bundan bir önceki kadar
önemli olan kültür olayının başarıyla
gerçekleşemesi için toplanmış bulunmaktayız. Bu önemli olayı, bir yandan Kosova Meclisi, diğer yandan da
Kosova Arşivi arasında anlayış
memorandumunun
imzalanması

teşkil etmektedir.
Bu memorandumun imzalanmasıyla
bugün resmi olarak sözkonusu projenin gerçekleşmesine de ilk
adımımızı atmaktayız ve bu projenin
kesinleşmesiyle, Kosova Meclisi’nin
resmi belgelerle ve aynı zamanda
Meclisin hazırlıklı ile yetenekli işçileri, bununla birlikte arşivcilik ve
arşiv malzemelerinin korunması
doğrultusunda tecrübesi olan diğer
kişiler tarafından, iyice hazırlanmış
bilimsel araştırmalar belgeleriyle birlikte Milletvekillerin faydalanmış
olacağı kitaplarla donanmış çağdaş
arşivi olacaktır.
Bunların hepsini, Kosova Arşivi’yle
yapmış olacağımız işbirliği ve
Avrupa Birliği’nin “Meclise destek
sunma” Projesinin desteğiyle gerçekleştireceğiz.
Bu münasebetle ben, bugün
sözkonusu anlayış memorandumunun
imzalanmasıyla resmilleştirdiğimiz
bu projenin ayrıntılarına girmek
istemiyorum. Fakat, ben bu şekilde
Kosova Meclisi için bir önemli
adımın daha atıdığını vurgulamak
istiyorum.
Kosova Meclisi’nin çalışmalarını
dikkatle izleyenler kuşkusuz ki,
çalışma süreçlerini ilerleten, artıran
ve çağdaşlaştıran, bununla birlikte
Kosova Meclisi’ni, yöredeki diğer
meclislerin standartlarıyla yakınlaştıran değişik özellikleri taşıyan
sayısız projelerde de sarfetmiş
olduğumuz çabalarımızı farkedebilmişleridir.
Bunların yanı sıra, doğal özellikten
konular sürekli olarak kısıtlandığından ötürü, bu projeleri hala nihayileştiremedik.
Fakat, biz yine de durmayacağız.
Meclisin tüm yaşam ile çalışma
unsurlarının modernleşmesi için
elimizden gelen çabayı sarfedeceğiz.,
çünkü enstitülerimizin modern konsolidasyonu ile strüktürleşmesi,
karşılaşmış olduğumuz ve ilerde de
karşılaşacağımız belirtileri teşkil
etmektedir.
Ve sonunda, bu kısa konuşmama son

vermezden önce, benim rasyonel
iyimserliğimi
ortaya
atmamı
müsaade edin. Bu günden sonra, bizden sonra gelen nesillere birşeyler
aktarmamız için Lorka’nın ifadesini
de arşive yerleştireceğiz. Onlar bizim
anılarımızın arşivlerini, belirli
enstitülerimize aktarmış olacaklarıdır”, dedi konuşmasının sonunda
Kosova Meclisi Başkanı Kolë
Berisha.
Avrupa
Birliği’nin
“Kosova
Meclisine destek” Projesi adına, bu
törenli toplantıda hazır bulunanları
Hugues Courtivron selamladı. Onun
sözlerine göre, bu proje Fransa,
Almanya, Slovenya ve Belçika gibi
dört Avrupa Parlamentosu topluluğu
yardımı çerçevresinde gerçekleşmektedir. Fakat, projenin pratikte
gerçekleşmesi yönündeki çalışmaları
Kosova Meclisi’nin sivil işçileri ve
Kosova Arşivi üstlenecektir. Öyleki,
bu da Kosova devletinin kurulmasının bir örneğini daha teşkil
etmektedir, dedi Courtivron.
Şunu da belirtmek gerekir ki, bu
anlayış memorandumu Kosova
Meclisi’ne, arşiv birimi için somut
ile profesyonel yetenekleşmeyi
sağlayacaktır. Bu memorandum
sayesinde, Arşiv malzemeleri ile
Arşivler Yasası, bu Yasadan çıkan
altyasa akitleri ve resmi ile arşiv
yönetimine ait akitler uygulanmaya
başlayacaktır. Bununla, Kosova
Meclisi’ndeki kayıtlar ile belgelerin
korunması sürecine katkı sunulacaktır.
Kosova Meclisi ile Kosova Arşivi
arasında yapılacak olan bu yeni partnörlük, kamu, kalıcı ve profesyonel
hizmetin kurulması doğrultusunda
yapılan Kosova’nın iki enstitüsü
arasındaki başarılı işbirliğinden
çıkan iyi en örneklerden birini teşkil
etmektedir.
Meclis etkinlikleri çerçevresindeki
arşiv hizmetinin bulunması, önemli
birimlerden biridir: Yasama sürecinin
korunması, Meclisin geçmişi ile
gelişmesiyle ilgili uzunvadeli tasdiğini teşkil etmektedir.
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ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE AVRUPA-ATLANTİK ENTEGRASYONU KOMİSYONU, AB’NIN GENİŞLETİLMESİNE
AİT AVRUPA KOMİSYONU’NA BAĞLI BATI BALKANLAR MÜDÜRÜ PİERRE MİREL’İ KABUL ETTİ

Avrupa gündemi, Kosova enstitülerinin
öncülüğünü teşkil etmektedir
• Kosova statüsünün saptanmasından sonra, katılım ile istikrarlıkla ilgili anlaşma imzalanmalı
• Avrupa’ya entegre olması amacıyla Kosova’ya gereken yardım sunulmalı
• Statüsün gerçekleşmesi amacıyla yasaların getirilmesi yönündeki çalışmalar körüklenmeli ve Avrupa Birliği’ne daha kolay bir şekilde girebilmek için onaylanan yasaların
tümünün Avrupa yasamacılığıyla uyumlaştırılmasına özel önem verilmeli
Kosova Meclisi’nin Uluslararası
İşbirliği
ve
Avrupa-Atlantik
Entegrasyonu Komisyonu bugün,
Avrupa Birliği’nin genişletilmesine
ait Avrupa Komisyonu’na bağlı Batı
Balkanlar Müdürü Pierre Mirel,
Christoph Stock ve Avrupa
Komisyonu’na bağlı Kosova Bürosu
temsilcisi Khaldoun Simnoyu kabul
etti.
Bu görüşme sırasında, Kosova
Meclisi’nin Uluslararası İşbirliği ve
Avrupa-Atlantik
Entegrasyonu
Komisyonu Asbaşkanı Bajram
Rexhepi, Avrupa gündeminin
Kosova enstitülerinin öncülüğünü
teşkil ettiğini belirtirken, savaştan
sonra bu doğrultuda Kosova’nın tüm
yönetim organlarının yatırım yaptıklarını dile getirdi.
Şimdilik Kosovalıların dikkati
Güvenlik Konseyi’ne yönelik
olmakla birlikte, Kosova statüsüyle
ilgili kararın alınması beklenilmektedir, ülke statüsünün saptanmasından
sonra ise, Kosova’nın katılım ile
istikrarlıkla ilgili anlaşma imzalanmasını arz etmekteyiz, dedi konuşmasının devamında Asbaşkan
Rexhepi.
Avrupa Birliği’nin genişletilmesine
ait Avrupa Komisyonu’na bağlı Batı
Balkanlar Müdürü Pierre Mirel,
Avrupa entegrasyonuna doğru
Kosova’nın çabalarını selamlarken,
Avrupa gündeminde statüsün
gerçekleşmesi ve bazı enstitüler ile
gerekli
insani
kapasitelerin
gelişmesinin de yer aldığını vurgu-
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ladı. Konuşmasının devamında
Mirel, bugün Avrupa Birliği’nin
üyesi olan diğer ülkeler olduğu gibi,
statüsün saptanmasından hemen
sonra üye olmayla ilgili gereken
koşulları yerine getirmesi amacıyla,
Kosova’ya ileride de yardımın sunulmasının gerekli olduğunu belirtti.
Yanı sıra Mirel, statüsün gerçekleşmesi amacıyla yasaların getirilmesi yönündeki çalışmaların körüklenmesi ve Avrupa Birliği’ne daha kolay
bir şekilde girebilmek için onaylanan
yasaların
tümünün
Avrupa
yasamacılığıyla uyumlaştırılmasına
özel önem verilmesi gerekliliği
hakkında Kosova Milletvekillileri
ısrarda bulundu. Aynı zamanda
Mirel, onaylanması amacıyla
Kosova Meclisi’ne sunulan tüm yasa
tasarılarının, gerçekleşmesi amacıyla

finansi masrafları içermesinin de
gerekli olduğunu ortaya attı.
Bu görüşmenin devamında, toplantıda hazır bulunan Uluslararası
İşbirliği Komisyonu’nun ikinci
Asbaşkanı Džezair Murati, Jakup
Krasniqi, Teuta Sahatçia ve Alush
Gashi, Kosova’nın, Avrupa gündeminden başka hiçbir gündemi
olmadığını belirterek, ülkemizin ilk
sırada bağımsız olması, bundan
sonra da Avrupa Birliği üyeliğine
kabul edilmesi yönünde desteklenmesi isteminde bulundular.
Toplantının sonunda katılımcılar,
statüsün saptanmasından sonra,
Avrupa Birliği ülkelerini ziyaret
etmek isteyen Kosova yurttaşları
için
vizelerin
leberalleşmesi
olanağının incelenmesi görüşüyle
oydaş oldular.
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Priştine Uluslararası Havaalanı, son iki yıl içinde
birkaç dev projeyi hayata geçirmiştir
Diğerleri arasında uçak pistinin bir bölümünün tamiri, pistin telllerle sarılması, platformun genişletilmesi, terminelin ve
itfaiye garajının değiştirilmesi ve otomobillere ait yolun asfaltla döşenmesi gibi projeleri anmak gerekir
Kosova Meclisi’nin İktisat, Ticaret,
Endüstri,
Ulaşım
ve
Telekomunikasyon
Komisyonu,
Komisyon Başkanı İbush Jonuzi’nin
başkanlığında
bugün
Priştine
Havaalanını ziyaret etti.
Ziyaretin başlangıcında Komisyon
üyeleri,
Priştine
Uluslararası
Havaalanı yönetim salonunda, Genel
Müdür Afrim Aziri ve onun en yakın
iş arkadaşları ile görüştü.
Bu toplantıda, Priştine Uluslararası
Havaalanının genel çalışmalarından
bilgi veririken Yönetim üyeleri, özellikle ise Müdür Aziri, 2004 yılından
beri havaalanının idaresi ile ilgili tüm
görevlerin KFOR tarafından kendilerine devredildiğini söylediler.
Devamında o, Priştine Uluslararası
Havaalnının, uluslararası daha dorusu
İHO standardlarına göre çalıştığını ve
geçen yıl içinde Uluslararası Sivil
Ulaşım Örgütü tarafından, söz

konusu havaalanının bir milyon yolcu
taşımacılığı alanında en başarılı
havaalanı olarak ilan edildiğini vurguladı.
Görüşmenin devamında, Priştitne
Uluslararası Havaalanının son iki yıl
içinde birkaç dev projeyi hayata
geçirmiştir, aralarında uçak pistinin
bir bölümünün tamiri, pistin telllerle
sarılması, platformun genişletilmesi,
terminelin ve itfaiye garajının
değiştirilmesi ve otomobillere ait
yolun asfaltla döşenmesi gibi projelerin anılması gerektiğine işaret
edildi. Öyleki bu projeler sayesiyle
Priştine Uluslararası Havaalanı, modernleşerek yolcu taşımacılığı ve yolculara daha kaliteli koşulların ve
hizmetin sağlanması, malların kabulu
ve onların dağıtımı koşullarının
iyileştirilmesi
sağlamaktadır.
Görüşme süresinde, geçen yıl yani
2006 yılı boyunca, işyelerin rasy-

onelleştirilmesi eyleminin de gerçekleştiği, böylece yılın başlangıcında
mevcut olan 631 işçi sayısı, yılın
sonunda 571’e indirilmiştir.
Priştine Uluslararası Havaalanı
Müdürü Aziri, diğerleri arasında
sözkonusu havaalanının, bütünlüklü
olarak 17 şirket ile işbirliğinde bulunduğunu ve bulunduğumuz yaz sezonunda 23 şirket ile işbirliğinde bulunmasının beklendiğini ileri sürdü.
Müdür Aziri, sorunlar daha doğrusu
zorluklardan konuşurken, en büyük
eksiğin Sivil Ulaşım Yasası’nın
olmayışı ve Priştine Havaalanının
hala lisansa sahip olmaması konularını vurguladı.
Priştine Uluslararası Havaalanı
ziyareti süresinde Komisyon üyeleri,
en önemli kuleyi, itfaiyecilerin garajını, planlaştırma dairesini ve bu hava
alanı kapsamında olan meteoroloji
merkezini gezdiler.

Kosova Kinomatografisi’nde ağır durum
Yasanın uygulanmayışının nedenlerinden birini, Kosova Kinematografi Merkezi’nin, yasayla
öngörülen şekilde hala çalışmamasından kaynaklanmaktadır
Kinematografi Yasası’nın pratikte uygulanmaması
sonucu
Kosova
Kinematografisi çok ağır bir durumdadır. Bu Yasa’nın kimi zayıflıklarına
rağmen onun pratikte uygulanması
durumunda, Kosova’da film üretimi
alanında daha elverişli başarılar da elde
edilmiş olurdu. Bu sonuçlar, Kosova
Meclisi’nin Eğitim, Bilim, Teknoloji,
Kültür, Gençlik ve Spora ait Komisyonu
tarafından
düzenlenen
Kosova
Kinematografisi ile ilgili düzenlenen
aleni tartışma toplantısında ortaya atılan
sonuçlardan biridir. Komisyon Başkanı
Enver Hoxhaj tarafından düzenlenen
toplantıda, Kosova Meclisi tarafından

8.07.2007 tarihinde kabul edilen
2003/22 numaralı Kinematografiye ait
Yasa’nın ve 30 Temmuz 2004 tarihinde
UNMİK’in
2003/38
numaralı
Düzenlemesinin uygulanmasıyla ilgili
düşünceler de ortaya atıldı.
Yasanın uygulanmayışının nedenlerinden birini, Kosova Kinematografi
Merkezi’nin, yasayla öngörülen şekilde
hala çalışmamasından kaynaklanmaktadır, çünkü o, film etkinliğinin destekleyicisi olarak kendi esas görevini yerine
getirmeyen sadece kağıtta yer alan bir
merekzdir. Bu merkez çerçevesinde,
yasayla öngörülen şekilde diğer bölümler de etkinlik göstermiyor. Film

yaratıcıları,
belirli
projelerin
gerçekelşmesi için ayrılmış olan
araçların kötü idaresi ve tasarrufu ve bu
yasanın hayata geçirilmesi konusunda
Bakanlığın da yeterince etkin olmadığı
konularında çok sayıda uyarıları ortaya
atıldı.
Tartışma sonunda bu Komisyonun, bu
durumdan kurtulmak için elinden geleni
yapacağı sonucuna varıldı. Bununla
ilgili olarak bu Komisyonun toplantılarından birine, bu durumdan bir an
önce kurtulmak için çözüm yollarının
bulunması amacıyla en kısa zamanda
Kültür ve Bütçe bakanlarının da çağrılacağı vurgulandı.
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Yargıtay sisteminde en yeni
gelişmeler görüşüldü
• Karşılaşmaya, Adalet Bakanı Jonuz Salihaj da katıldı
• Yasamanın üstünlüğü, mahkemelerin etkililiğinin artırılması ve hapis
süresinde tutukluların koşullarının iyileştirilmesi gerekir
• Mahkemelerde çözümlenmemiş dilekçelerin sayısı gittikçe artmaktadır
• Kosova Mahkemeleri’nde sadece 421 hakem ve savcının olması yetersizdir
• Komisyon Başkanı Hyseni, “Vetvendosye” hareketinin lideri Albin Kurti
dahil olmak üzere tüm suçsuz kişilerin serbest bırakılmasını istedi
Kosova Meclisi’nin Yargıtay, Yasama tamamlanması gereken konuların gitve Anayasa Çerçevesi’ne ait tikçe artması yanı sıra, bunun için
Komisyonu, komisyon başkanı Kosova mahkemelerindeki 421
Hydajet Hyseni’nin başkanlığında hakem ve savcının yetersiz olduğuna
düzenlenen toplantıda, yargıtya siste- da işaret etti. Salihaj, yargıtay sistemindeki en yeni devinimleri görüştü. minde derin reformların yapılması,
Toplantıya katılan Adalet Bakanı profesyonel sorumluluğun artırılması
Jonuz Salihaj komisyon üyelerini, ve yasa ve moral kurallarına uymayan
Kosova’da yargıtay sisteminin hakem ve savcıların görevlerinden
işlevliliği amacıyla yasamanın üstün- alınması gerektiğini de söyledi.
lüğü, mahkemelerin etkililiğinin Salihaj, Kosova’daki ceza-hapis sisartırılması, hapis süresinde tutuklulu- teminde elde edilen başarıların elde
ların barınma koşullarının iyileştir- edildiğini ve alternatif cezaların da
ilmesi, yanı sıra gerekli olan uygulanması taraftarı olduğunu vuryasamanın iyileştirilmesi alanlarında guladı.
Adalet Bakanlığı’nın almış olduğu ve Yargıtay sistemi alanında yasamanın
ileride atacak adımlarla tanıttı.
hazırlanması yönünde bakanlığın
Komisyon Başkanı Hydajet Hyseni, atmış olduğu adımlardan konuşurken
toplantıyı açarken, ülkeye idarenin Salihaj, kabul eidlmesi amacıyla en
bölüşülmesi ve dengeli sistem esasına kısa zamanda Kosova Meclisi’ne iade
dayanan çağdaş ve işlevsel bir yargı- edilecek olan Mahekemelere ait Yasa
tay sistemin gerekli olduğunu söyle- Tasarısı, Savcılığa ait Yasa Tasarısı,
di. Devamında o başkanı olduğu Dava, Dava Dışı ve İcrai Süreçlere ait
Komisyonun, mahkemenin poli- Yasa Tasarısı’nı ve birinci okunuştan
tikadan ayrı kalması mahkeme ile geçen Noterliğe ait Yasa Tasarısı’nın
savcılık kadrosunun yeniden atan- kabule dilmesinı hatırlattı. Bu
ması gerektiğine işaret ederek yasalar, mahkemelerin çalışmalarını
Kosova’da politik davaların tekrar- bayağı kolaylaştıracaktır, diye vurgualanmaması yönünde ortakça çalışıl- ladı adalet bakanı.
ması gerektiğini de vurguladı. Komisyon üyeleri, Bakanlığın çalışDolayısıylao, Kosova mahkemel- malarını değerlendirirken Kosova’da
erinin ziyaretinden sonra yapılan yasa üstünlüğü ve çağdaş yargıtay
uyarıların yeterince ciddiye alın- oluşturulması alanlarında yardımmadığını da söyledi.
larını esirgemiyeceklerini vurguAdalet Bakanı Jonuz Salihaj, yönet- ladılar. Komisyon Başkanı Hydajet
mekte olduğu bakanlığın yeni görev- Hyseni, karşılaşmanın sonunda,
leriyle tanıttıktan sonra onun yapılan- “Vetvendosye” hareketinin lideri
ması ve Kosova Mahkemeleri’nin Albin Kurti dahil olmak üzere tüm
işlevliliği ve etkililiğinden de konuş- suçsuz hükümlülerin serbest bırakıltu. Bu münasebetle o, mahkemelerde masını istedi.
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HYDAJET HYSENİ VE İSMAJL
KURTESHİ, SEUL’DA
DÜZENLENEN DÜNYA UNİVERSAL
BARIŞ TOPLANTISINA KATILIYOR

Kosova’nın sürekli
barışa ihtiyacı var
Güney Kore’nin Seul kentinde
çalışmalarına başlayan Dünya
Universal Barış toplantısına
katılan 150 ülkeden 300 temsilci
arasında Kosova’dan da iki temsilci bulunmaktadır. Bunlar,
Kosova Meclisi Milletvekilleri
Hydajet Hyseni ile İsmail
Kurteshi’dir. Devlet adamları,
hükümetin resmi görevlileri, parlamentocular ve dini liderlerin
katılmış olduğu bu doruk toplantısında bu gün Kosova konusu da
ele alındı.
Kosova Barış Kurulu temsilcisi
Hydajet Hyseni, bu doruk toplantısında, barış için çaba sarfeden
parlamentocular ve parlamento
guruplarının çalışma grubunda
barışla ilgili ilerideki etkinlikler
konusu hakkında konuşmada
bulundu.
Kosova’daki genel durum, beliren
sorunların nedenleri ve şimdiki
süreçler hakkında açıklama yaptıktan sonra, Hyseni Kosova’ya ait
nihai
çözümün
bulunması
sürecinin önemi ve özellikle barışsever demokratik dünyadan beklediği destek hakkında konuştu.
“Kosova’nın sürekli barışa ihtiyacı var ve bu sadece kendi yurttaşlarının iradesiyle uyumlu
olarak sorunları çözecek adaletli
barış olabilir. Kosova’nın bağımsızlığı, Arnavutlar için en iyi
çözüm değil, herşeyden çok o
kompromite çözümü teşkil etmektedir. Kosova’da yaşayan ve
ileride yeni Kosova’da yaşamak
isteyen tüm halk ile yuttaşlara
daha iyi, güvenilir ve daha huzurlu
bir geleceğin sağlanmasıyla,
Kosova şu ana kadar yapılan
yardımları özürleyecektir” dedi
konuşmasının devamında Kosova
Meclisi Milletvekilli Hydajet
Hyseni.
Milletvekili Hydajet Hyseni’nin
konuşması, çalışmalarına devam
eden Dünya Universal Barış
doruk toplantısına katılan temsilciler tarafından ilgiyle karşılandı.
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Kosova Meclisi, Bulaşıcı Hastalıklara
ait Yasayı bir an önce kabul etmelidir
• Yasa, tüm bulaşıcı hastalıklar, özellikle ise bulaşıcı olan kuş gribi hastalığına karşı savaşıma
bayağı katkı sunabilir
• Sağlık Bakanlığı çerçevesinde, çeşitli bulaşıcı hastalıklar dahil doğal afetlere ait özel Yedek Fonun
oluşturulması gerekir
Şu anda Kosova yöresinde kuş
gribi belirtilerine rastlanmamıştır,
ancak bütün Kosova’da meydana
gelebileceği gibi hazırlıkların
yapılması gerekir. Komisyon
Başkanı Fatmire Mulhaxha’nın
başkanlığında düzenlenen Kosova
Meclisi’nin Sağlık, İş ve Sosyal
Refah Komisyonu’nun toplantısında, Dünya Sağlık Örgütü
uzmanı Claude de Ville Goyet ile
işbirliğinde hazırlanmış olan
Kosova yöresinde bulaşıcı kuş
gribine karşı savaşımla ilgili olan
Kosova Kamu Sağlık Enstitüsü
tarafından ikinci plan olarak gündem sırasının tek noktasıydı.
Sözkonusu toplantıda Komisyon
üyeleri yanı sıra Kosova Kamu
Sağlık Enstitüsü Müdürü Dr.
Naser Ramadani ve Kosova’daki
Dünya Sağlık Örgütü Dairesi tem-

silcisi Sami Uka da katıldılar.
Bu toplantıda, bulaşıcı kuş gribi
hakkında konuşurken Ville de
Goyet, Dünya Sağlık Örgütü’nün,
bulaşıcı kuş gribi hastalığını altı
safhaya böldüğünü ve şu anda
dünyada üçüncü safhanın daha
doğrusu kuşlardan insana bulaşabilen safhasının bilindiğini, ancak
altıncı grup doğrusu insandan
insana bulaşabilen bu öldürücü
hastalık için de hazırlıkların
yapılması gerektiğine işaret edildi. Konuşmasının devamında
Goyet,
dördüncüden
altıncı
safhaya kadar bu öldürücü
hastalığa yakalanan 600’den
12.000 kişinin ölebileceğini vurguladı. Kuş gribine karşı etkili bir
aşının şimdiye kadar bulunamamasından dolayı, yukarıda adı
geçen bu öldürücü hastalık için en

iyi hazırlık yönteminin, yeterli
miktarda antibiotik, solunum
gereçleri, steril eldivenler ve
maskeler ve diğer gerekli ilaçlarla
tedarik edilmenin şart olduğu ileri
sürüldü. Aynıca, bu öldürücü
hastalık ve onun engelelnmesi
konusunda halkın zamanında bilgilendirilmesi konusunda da çalışmaların yapılması gerekir.
Komisyonun gündem sırasıyla
ilgili bu toplantısında, Kosova
Meclisi’nin tüm bulaşıcı hastalıkların, özellikle ise bulaşıcı kuş
gribi hastalığına karşı savaşında
yasama konusunda yardımcı olacak Bulaşıcı Hastalıklara ait
Yasasını kabul etmesi ve Sağlık
Bakanlığı çerçevesinde, çeşitli
bulaşıcı hastalıklar dahil Yedek
Fon’un oluşturulması gerekitğine
işaret edildi.

Komisyon üyeleri Özel Eğitim ile Yetenekleşmeye
ait Yasa Tasarısı’yla hala ikircimlikte
Özel Eğitim ile Yetenekleşmeye ait Yasa
Tasarısı’nın,
geçenlerde
Kosova
Meclisi’nde ilk okunuşta prensipte onaylandığı ve bu tasarı hakkında iki aleni tartışmanın örgütlendiği gerçeğine rağmen,
Komisyon Başkanı Enver Hoxhaj’ın
başkanlığında düzenlenen Kosova
Meclisi’nin Eğitim, Bilim, Teknoloji,
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
toplantısında bugün bir kez daha bu Yasa
Tasarısı görüşüldü. Toplantıda belirtildiğine
göre, onlar bu alanın özel yasayla ya da
değiştirgeleri önererek eğitim alanındaki
mevcut yasalar çerçevresinde düzenlenip,
düzenlenmemesiyle ilgili hala belirli

ikircimliktedir.
Tartışma sırasında, eğitim alanında düzensizliklerin mevcut olması gözönünde bulundurularak, özel eğitim ile yetenekleşme
konusunun belirli şekilde düzenlenmesinin
gerekli olduğu ve bu gibi düzensizliğin
sözkonusu Yasa Tasarısı’yla çözümlenip,
çözümlenemeyeceği soruları dile getirildi.
Bu münasebetle, sözünü edilen Yasa
Tasarısı’nın bu alanla ilgili gereken standartları içermediği saptandı. Bu doğrultuda
Komisyon üyeleri şu soruları ortaya attı: bu
Yasa Tasarısı’yla ilgili değişmeler ile
tamamlamaların yapılması çalışmalarına
devam edilmeli mi, yoksa yasayı hazır-

layana, daha doğrusu Eğitim ile Teknoloji
Bakanlığı’na geri mi çevrilmeli?
Sözkonusu toplantıya, Eğitim Bakanı Agim
Veliu da davet edildi, ama maalesef kendisi
bu toplantıya katılmadı. Toplantının sonunda Komisyon, bu Yasa Tasarısı’yla düzenlenen konular, daha doğrusu bazı çözümler
hakkında ortak bir kararın alınması amacıyla, Eğitim Bakanı’na bir kez daha komisyon toplantısına katılmasıyla ilgili çağrının
gönderilmesi kararını aldı, aksi takdirde,
yani eğer ikinci bir davetten sonra da
Bakan, Komisyon toplantısına katılmazsa,
o zaman bu Yasa Tasarısı Eğitim
Bakanlığı’na geri çevrilecektir.
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Yasaların kayıdı
Geçen sayının devamı
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Berisha-Papa Benedikt XVI görüşmesinden

