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Kosova Meclisi Baþkaný
Daci Solana ile görüþtü
DACÝ: Uluslararasý topluluðun desteðine
daha fazla ihtiyacýmýz var
SOLANA: Standartlarýn operasionalizasy-
onuyla ilgili belgeleri, Kosova Meclisi'nde
onaylanacak olan esas yasalarla
güçlendirmek gerek

Kosova'da, sýrasýyla ikinci Meclis seçimlerinin
düzenlenmesine raðmen, 2004 yýlý Kosova
için oldukça önemlidir, bundan ötürü de

standartlarýn güçlendirilmesi gerklidir, dedi Kosova
Meclisi Baþakný Nexhat Daci'yle görüþmede bulu-
nan Avrupa Birliði'nin Güvenlik ile Dýþ Siyasete ait
Yüksek Temsilcisi Javier Solana.  Bu münasebetle
Solana, Kosova'da esas yasamanýn onaylanmasý
yönündeki Meclis'in hýzlý etkinliðinin oldukça
önemli olduðunu deðerlendirdi.
Solana ve onun danýþmanlarý dýþýnda Kosova
Meclisi ziyaretinde, UNMIK'in Dördüncü Sütün þefi
Nikolas Lambsdrof da bulundu.  Bu görüþme
sýrasýnda konuþmada bulunan Baþkan Daci, politik
ile ekonomi alanýnda Kosova'ya uluslararasý toplulu-
luk tarafýndan daha fazla desteðin sunulmasýnýn
gerekli olduðunu belirtip, uluslararasý enstitüler
önünde Kosova'nýn tanýtýlmasý sýrasýnda, ülkenin
seçme enstitüler temsilcilerinin de katýlmasý
gerekliliðine iþaret etti.  Konuþmasýnýn devamýnda
Daci, standartlarýn güçlendirilmesine iliþkin olan
tüm konular hakkýnda Hükümete gereken destekte
bulunduðuna deðinirken, Kosova Meclisi'ndeki
yasalarýn hýzlý bir biçimde onaylandýðýný vurguladý.
Avrupa'nýn ilk diplomatý Solana, Meclis'in holunda
duvarlarda asýlý olan resimlerle ilgili sorunun
baþarýyla çözümlenmesi doðrultusunda bir çýkýþ yol-
unun bulunacaðýna inandýðýný belirtti.  Solana'nýn
danýþmaný Stevan Lehnenin sözlerine göre,
"Kosova'daki diðer etnik topluluklarýný temsil ede-
cek resimlerin acilen yapýlmasý olanaksýz olduðu
için, Meclis ileride de Sýrp milletvekillerinin boyko-
tuyla karþýlaþmýþ olacaktýr", dedi.  Bu konu hakkýn-
da Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci ise: "Eðer,
"Povratak" (Dönüþ) Koalisyonu milletvekilleri bu
sorunun bir an önce çözümlenmesinden yanaysa, o
zaman hazýr resimleri hemen saðlayabiliriz" dedi.
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Bütçe bölüþümüne ait Yasa, her
fiskal yýl için bütçenin hukuki
esasýný teþkil etmektedir, ki

bununla bütçenin hangi enstitü tarafýn-
dan hazýrlandýðý, bütçenin hangi gelir-
lerden kurulduðu, bütçe tutarýnýn
nekadar olduðu, hangi bütçe örgütler-
ine adandýðý, bütçe siyaseti ile onun
öncelikleri ve ayný zamanda bütçenin
gereksiz harcanmasý için yetki ile
sorumluluklarýn hangileri olduðu sap-
tanmaktadýr.
Bütçe operasyonlarýnýn süreçleri, bu
önergenin hazýrlanmýþ olduðu Kamu
finansiler ile sorumluluklarýn yöne-
timine ait Yasayla saptanmýþtýr.

Tüm seviyelerdeki önceliklerle
uyumlaþtýrýlmýþ bütçe

Þunu belirtmem gerekir ki, 2004 yýlýna
ait bütçenin hazýrlanmasýyla büyük ve
sorumlu uzmansal iþ yapýlmýþtýr.
Maddi araçlarýn yetersizliði yüzünden,
Kosova'nýn bugünü ve yarýný için
önemli olan sayýsýz deðerli proðram-
larýn çekilmesi amacýyla sayýsýz
toplantýlar ile tartýþmalar yapýldýktan
sonra, çok sayýda uyarý ortaya atýldý.
Meclis toplantýsýnda tanýtýmý yapýlan
bu Yasa Tasarýsý'nda, Kosova
Hükümeti'nin sayýsýz olanaklý öncelik-
leri ile yönelimleri yer almaktadýr.
Büyük önemi olan bu çalýþmayla,
Kosova enstitüleri tarafýndan bütçenin
ilk olarak baþarýyla hazýrlanmasý
gerçekleþmiþtir, ki bu sözkonusu
enstitülerin önemli profesyonel ve
sorumlu katkýsýný doðrulamaktadýr.
Bütçe araçlarýndan yararlananlarýn
hepsi anlayýþlý ve sorumlu olmasaydý,
bunun saðlanmasý olanaksýz olurdu.
Bunun için de sonuç olarak elimizde,
tüm seviyelerdeki önceliklerle uyum-
laþtýrýlmýþ Bütçe Tasarýsý bulunmak-
tadýr.  Demek oluyor ki, ister merkezi,
ister de yerel seviyedeki bütçe örgüt-
lerinin oybirliðiyle ilk kez böyle bir
çalýþma yapabildik.  Bütçe araçlarýn-

dan faydalananlarýn hepsinden
oydaþlýðý aldýk.  Ayný zamanda, yedek-
te olan bütçe örgütlerinin oydaþlýðýna
da sahibiz.
Hükümet olarak biz, yedek bölüm
tarafýndan önerilen bazý projelere önce-
lik verme sorumluluðunu üstlendik,
tabi ki bunlarýn aynýlarý sufisitin
görüþülmesi sýrasýnda normal süreçten
geçecektir.  þunu belirtmem gerekir ki,
bizim Kosova Elektrik Iktisadisi'yle
sorunumuz yok.  Bizim, Kosova
Elektrik Iktisadisi'nin sunabileceði pro-
jelerle ve onlarýn hacmýyla prob-
lemimiz var.  Bu yönde biz bu görevi
üstlendik ve bunu Bütçe Komisyonu,
Hükümet ve Meclis belirli
seviyelerinde görüþeceðiz.
Kamu sorumluluklarýn alýnmasýnýn
istendiðiyle ilgili mektup elime geçtiði
için bunlarý ortaya atmayý uygun

görüyorum.
Baþarýlý çalýþmanýn sonucu olarak bu
Yasa Tasarýsý, Iktisadi Fiskal
Konseyi'nin tüm strüktürleri ve
Uluslararasý Para Fonu tarafýndan
desteklenmiþtir.
Kamu finansiler ile sorumluluklarýn
yönetilmesine ait Yasaya göre, sizin
önünüzde Kosova'nýn saptanan
bütçesini tanýtmam gerekiyordu.
Fakat, bugün biz, ne yazýk ki sadece
Kosova'nýn toplam bütçesini tanýtmak-
tayýz, çünkü elimizde kamu þirketlerin
finansi verileri yok, oysa Kamu finan-
silerin yönetilmesine ait Yasaya göre
onlar bu görevi zamanýnda yapmalýydý.
Maalesef, sözkonusu Yasa'da görev-
lerini yerine getirmeyenlere karþý ceza
önlemleri yer almýyor.  Bu bizim
üstlendiðimiz görevdir ve bundan
böyle saygý göstermeyenlere karþý ceza
önlemleri uygulayacaðýz.  Fakat, bütçe
süresi bunu deðiþtirmiyor.  Meclis ve
Hükümetin tüm bu süreçler hakkýnda
yanaþýmý ve bilgisi olmalýdýr.  Bunun
için de, bu bölüm için sorumlu olan
enstitüler Yasayla uyumlu olarak
kendilerine düþen görevleri yerine
getirmelidir, oysa ileride biz, kendi
finansilerine ait kamu þirketlerin hab-
erdar edilmesiyle ilgili deðiþtirgeleri
onaylamalýyýz.

Yerli brüt ürünlerin mütevazi
artýþý bekleniyor

Konuþmasýnýn devamýnda Bakan Ali
Sadriu, 2004 yýlýna ait fiskal bütçeyi
karakterize eden makro-ekonomi
indikatörler hakkýnda konuþtu.
Yaklaþýk 2 milyon nüfusu olan
Kosova'yý, ortalama yaþlarý 24 olan
gençlerin yüksek oraný karakterize
etmektedir.  Bu büyük bir önceliktir.
Kosova'nýn 65 yaþýnýn üzerindeki
yaþlýlar oraný oldukça düþüktür, yani
sadece yüzde 6'dýr. Bilindiði gibi,
yaþlýlýk geliþmiþ Batýlý ülkeler için de
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Kosova Meclisi, Kosova'nýn yýllýk bütçesini ve 1 Ocak-31 Aralýk 2004 dönemine iliþkin bütçenin bölüþülme-
sine ait Yasa Tasarýsý'ný görüþüp, aynýsýný onayladý.  Milletvekilleri önünde bu Yasa Tasarýsý'nýn tanýtýmýný

Ýktisat ile Finansi Bakaný Sayýn Ali Sadriu yaptý.  Sayýn Sadriu, Ýktisat ile Finasi Bakanlýðý'nda ve bir
bütünlük olarak Hükümette bu yasaya özel önceliðin verildiðini belirtti

/ devamý 4. sayfada /

2004 yýlýna ait yatýrýmlarýn tutarý
607 milyon Euro olacaktýr, 2003
yýlýnda ise bunun tutarý 632 milyon
Euro'dur.  Demek oluyor ki, 25 mily-
on Euro tutarýnda düþüþ
kaydedilmiþtir ve bu, donatörlerden
yardým istenmeden ilk kez öz b
tçemizle çalýþmalarýmýzý baþlat-
týðýmýzý göstermektedir.

Ali Sadria

Kosova’nýn saptanan bütçesi tamamýyla
öz araçlardan finanse edilecektir



büyük yükü teþkil etmektedir.  Demek
oluyor ki bu, Kosova için önceliði teþk-
il etmektedir.
Diðer yandan Kosova'nýn iþsizlik oraný
oldukça yüksektir, yani yaklaþýk olarak
yüzde 50'dir.  Yapýlan incelemeler
esasýnca, 2004 yýlýna ait Kosova
Bütçesi için yerli brüt ürünlerinin
mütevazi artýþý baklenilmektedir, ki
2003 yýlýna ait bunun tutarý 1.232 mil-
yar Euro'ydu, ya da yüzde 2,5 oranýnda
artmýþtýr.  2004 yýlýnda ise bunun tutarý
1.248 milyar Euro olacaktýr ya da 2003
yýlýna kýyasla yüzde 1.4 için daha yük-
sektir.  Bu oranlarla ilgili malzemede
teknik hata yapýlmýþtýr ve bu hatalarý
ilerideki süreçte düzeltmeye çalýþa-
caðýz.
2004 yýlý içerisinde yerli brüt ürünlerin
tutarý, nüfus baþýna 703 Euro olacaktýr,
ki bu tutar 2003 yýlýna kýyasla daha
yüksektir.  Fiyatlarýn oldukça düþmesi
beklenilmektedir, böylece yurttaþlar
ayný para için daha fazla mal ve
hizmetlerden yararlanacaktýr.
2004 yýlýnda bütçe araçlarýnýn daha
fazla ve faydalý bir biçimde harcanmasý
beklenilmektedir.  Bu dönem içerisinde
dýþalýmýn azalmasý beklenirken, ayný
zamanda vergilerden saðlanan gelir
oraný da yükselecektir.
2004 yýlýnda toplam tüketim 2.6 milyar
Euro deðerinde olacaktýr, 2003 yýlýnda
ise bunun tutarý 2.7 milyar Euro'ydu.
2004 yýlýna ait neto dýþsatým oranýnýn
1.9 milyar Euro olmasý öngörülmekte-
dir.  Enflasyon oranýnda düþüþ vardý ve
bu hala devam etmektedir.  2001 yýlýn-
da enflasyon oraný yüzde 12.2, 2002
yýlýnda sadece 2.9 oranýnda düþmüþtür,
2004 yýlýnda ise enflasyonun olmaya-
caðý öngörülmektedir, aksine hafif
deflasyon sezilecektir.  Kosova'nýn
hala banknot basma ve aleni olarak
borçlanma hakký yoktur.  Demek oluy-
or ki bizim herzaman dikkatli olmamýz
gereklidir ve ayný zamanda sürekli
bütçemiz olmalýdýr.
2004 yýlýna ait bütçe göstergesine deði-
nen Bakan Sadriu, donatörlerden
saðlanacak olan gelirlerin 80 milyon
Euro deðerinde olacaðýný belirtti.  2003
yýlýnda ise gelirlerin tutarý 53.2 milyon
Euro'ydu ya da 2003 yýlý için
öngörülen bütçeden 26.8 milyon daha
çoktu.  Bu, 2003 yýlý içerisinde uygun
olmayan öngörülerin sonucudur.
Masraflardan elde edilen gelirler 158
milyon Euro tutarýnda olacaktýr ve

geçen yýla kýyasla bu tutar 34 milyon
Euro için daha çok olacaktýr.
Dýþsatýma ait Katma Deðer
Vergisi'nden saðlanan gelirler 193.5
milyon Euro deðerinde olacaktýr ya da
geçen yýla kýyasla yüzde 26 milyon
Euro için daha çok olacaktýr.  Ileride bu
gelirlerin azalmasý yönünde çaba
göstermemize raðmen, bu artýþ hala
devam etmektedir.

Yerli Katma Deðer Vergisi'nden
saðlanacak olan gelirlerin tutarý 44.5
milyon Euro olacaktýr, ki bu tutar 2003
yýlýna kýyasla 3.5 milyon Euro için
daha çoktur.  Bu gösterge olumlu olsa
da, yine de bizim amaçlarýmýzdan çok
uzaktýr.
Gelir vergileri 34.1 milyon Euro
deðerinde olacaktýr, ki bu tutar 2003
yýlýna kýyasla 15.4 milyon Euro için
daha çoktur.  Bu vergilerden gelirlerin
artmasý, çalýþma topluluklarýnýn tahmin
edilen vergiden gelir vergisine
geçmelerinin sonucudur.  Tahmin
edilen verginin sonucu olarak düþüþün
kaydedilmesi beklenilmekte ya da
geçen yýla kýyasla bunun 18.1 milyon
Euro deðerinde olmasý ve 8.9 milyon
Euro için azalmasý öngörülmektedir.
Kiþisel gelirler için ödenmesi gereken
vergi tutarýnda oldukça küçük bir artýþ
yapýlacaktýr, daha doðrusu bu vergiden
saðlanan gelirlerin tutarý 16.2 milyon
Euro olacaktýr, ki 2003 yýlýnda bunun
tutarý 16 milyon Euro'ydu.
Baþarýlý çalýþmanýn sonucu olarak bu
Yasa Tasarýsý, Iktisadi Fiskal
Konseyi'nin tüm strüktürleri ve
Uluslararasý Para Fonu tarafýndan
desteklenmiþtir.
Kamu finansiler ile sorumluluklarýn

yönetilmesine ait Yasaya göre, sizin
önünüzde Kosova'nýn saptanan
bütçesini tanýtmam gerekiyordu.
Fakat, bugün biz, ne yazýk ki sadece
Kosova'nýn toplam bütçesini tanýtmak-
tayýz, çünkü elimizde kamu þirketlerin
finansi verileri yok, oysa Kamu finan-
silerin yönetilmesine ait Yasaya göre
onlar bu görevi zamanýnda yapmalýydý.
Maalesef, sözkonusu Yasada görevleri-

ni yerine getirmeyenlere karþý ceza
önlemleri yer almýyor.  Bu bizim
üstlendiðimiz görevdir ve bundan
böyle saygý göstermeyenlere karþý ceza
önlemleri uygulayacaðýz.  Fakat, bütçe
süresi bunu deðiþtirmiyor.  Meclis ve
Hükümetin tüm bu süreçler hakkýnda
yanaþýmý ve bilgisi olmalýdýr.  Bunun
için de, bu bölüm için sorumlu olan
enstitüler Yasayla uyumlu olarak
kendilerine düþen görevleri yerine
getirmelidir, oysa ileride biz, kendi
finansilerine ait kamu þirketlerin hab-
erdar edilmesiyle ilgili deðiþtirgeleri
onaylamalýyýz.

Yerli brüt ürünlerin mütevazi
artýþý bekleniyor

Konuþmasýnýn devamýnda Bakan Ali
Sadriu, 2004 yýlýna ait fiskal bütçeyi
karakterize eden makro-ekonomi
indikatörler hakkýnda konuþtu.
Yaklaþýk 2 milyon nüfusu olan
Kosova'yý, ortalama yaþlarý 24 olan
gençlerin yüksek oraný karakterize
etmektedir.  Bu büyük bir önceliktir.
Kosova'nýn 65 yaþýnýn üzerindeki
yaþlýlar oraný oldukça düþüktür, yani
sadece yüzde 6'dýr.  Bilindiði gibi,
yaþlýlýk geliþmiþ Batýlý ülkeler için de
büyük yükü teþkil etmektedir.  Demek
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oluyor ki bu, Kosova için önceliði teþk-
il etmektedir.
Diðer yandan Kosova'nýn iþsizlik oraný
oldukça yüksektir, yani yaklaþýk olarak
yüzde 50'dir.  Yapýlan incelemeler
esasýnca, 2004 yýlýna ait Kosova bütçe-
si için yerli brüt ürünlerinin mütevazi
artýþý baklenilmektedir, ki 2003 yýlýna
ait bunun tutarý 1.232 milyar Euro'ydu,
ya da yüzde 2,5 oranýnda artmýþtýr.
2004 yýlýnda ise bunun tutarý 1.248
milyar Euro olacaktýr ya da 2003 yýlýna
kýyasla yüzde 1.4 için daha yüksektir.
Bu oranlarla ilgili malzemede teknik
hata yapýlmýþtýr ve  bu hatalarý ileride-
ki süreçte düzeltmeye çalýþacaðýz.

2004 yýlý içerisinde yerli brüt ürünlerin
tutarý, nüfus baþýna 703 euro olacaktýr,
ki bu tutar 2003 yýlýna kýyasla daha
yüksektir.  Fiyatlarýn oldukça düþmesi
beklenilmektedir, böylece yurttaþlar
ayný para için daha fazla mal ve
hizmetlerden yararlanacaktýr.
2004 yýlýnda bütçe araçlarýnýn daha
fazla ve faydalý bir biçimde harcanmasý
beklenilmektedir.  Bu dönem içerisinde
dýþalýmýn azalmasý beklenirken, ayný
zamanda vergilerden saðlanan gelir
oraný da yükselecektir.
2004 yýlýnda toplam tüketim 2.6 milyar
Euro deðerinde olacaktýr, 2003 yýlýnda
ise bunun tutarý 2.7 milyar Euro'ydu.
2004 yýlýna ait yatýrýmlarýn tutarý 607
milyon Euro olacaktýr, 2003 yýlýnda ise
bunun tutarý 632 milyon Euro'dur.
Demek oluyor ki, 25 milyon Euro
tutarýnda düþüþ kaydedilmiþtir ve bu,
donatörlerden yardým istenmeden ilk
kez öz bütçemizle çalýþmalarýmýzý
baþlattýðýmýzý göstermektedir.
Bu münasebetle, yerel idare bütçesinin
yüzde 82'sinin hükümetin genel
araçlarý olduðunu ve sadece yüzde
18'in belediye meclisinden saðlanmýþ
olduðunu ileri sürmek istedim.
Bundan dolayý, artýrmak için olanaklarý
olan mal-mülk vergilerinden söz ettim.
En büyük tüketiciler olarak hala þu
bölümlerdir:  Sosyal korunum, eðitim,
saðlýk, telekomunikasyon, aleni
hizmetler vs.  Bu süreçlerin daha iyi
açýklanmasý için bazý tüketici öznelere
dikattinizi çekmek istiyorum.
2004 yýlý için en büyük bütçe artýþýný, Iþ
ve Sosyal Korunum Bakanlýðý elde
etmiþtir.  2003 yýlý için bu Bakanlýðýn
82,6 milyon Euro'dan, 2004 yýlýna ait
bütçesi 104.2 milyon Euro'dur, buysa

22.2 milyon Euro'luk bir artýþý oluþtur-
maktadýr, ya da yüzdelik olarak yüzde
26.9 için artmýþtýr.  Bu Bakanlýkta
bütçenin artýrýlmasý, Kosova'da genel
bütçenin artýþ dinamiðinden daha
büyüktür.
Eðitim için bütçe genelde, belediye ve
merkez seviyede, 11.3 milyon Euro ya
da 13.6 ve 2004 yýlýnda 94.1 milyon
Euro tutarýndadýr.  Tutarýn bu kadar
artýrýlmasý, genelde reformlarýn sonu-
cudur ve mal ile hizmet ya da bazý
eðitim tesislerinin inþaatý ve tamiri için
yapýlan kapital yatýrýmlar için adanan
araçlardýr.
Ancak, Kosova Eðitim, Bilim ve
Teknoloji Bakanlýðý'nýn merkezi bütçe
seviyesinde sadece 1.1 milyon Euro
için ya da sadece yüzde 5.9 için artýrýla-
caktýr.  Buna göre bu artýþ, genelde
belediye seviyesinde bir bölüm eðitime
adanýr.
Bütçe, ister merkezi ister de yerel
seviyede olsun, genel olarak saðlýk için
artýþýn yüzde 12.9 için artýrýlmasýný
öngörmektedir.  Bu artýþ, 61.9 milyon-
dan 69.9 milyon Euro'ya, daha doðrusu
8 milyonluk bir artýþý oluþturmaktadýr.
Ancak, merkez seviyesi için bütçenin
artýrýlmasý, daha doðrusu saðlýk bakan-
lýðý için yüzde 12.16 tutarýndadýr.  Bu
bakanlýk için, 49.8 milyon Euro ya da
2003 yýlýna kýyasen 5.4 milyon Euro
için daha yüksektir.
Kamu Hizmetler Bakanlýðý, 2004 yýlý
için 18.8 milyon Euro'ya ya da geçen
yýla kýyasen bir milyon Euro daha yük-
sek katkýya sahip olacaktýr.  Bu ise
genelde, azaltýlan bir süreç olarak
uyumlaþtýrmadan söz edilmektedir.  Bu
yýlki dinamik, ardýmýzda kalan
dinamikten daha düþük olacaktýr.

Hükümetin öncüllükleri arasýnda, yol-
lar enfrastrüktürünün iyileþtirilmesi de
düþmektedir ki bu, ulaþým ve teleko-
munikasyon Bakanlýk bütçesinin
artýrýlmasýna etki etmektedir.  Ki bu
alandaki bütçe, 2003 yýlýnda 22.8 mily-
on euro tutarýndaydý, bu yýl ise 28
milyon euro ya da 5.2 milyon euro için
artýþa tabii týutulmasý öngörülmektedir.
Etkinliklerin tamamlanmasý ve biznis-
lerin kayýt siyasetinin geniþletilmesi,
ticaret ve endüstri bakanlýðý için
bütçesinin 2 milyon Euro için artýrýl-
masý sonucudur, bu tutar, geçen yýla
kýyasen 1.2 milyon Euro için daha
büyüktür.
Iktisat ve Maliye Bakalnlýðý'nýn bütçe-
si, 2003 yýlýndaki 16.47 milyon
Euro'dan bir azalma kaydetmiþtir.
2004 yýlýnda bu bakanlýða, 14.2 milyon
Euro'nun, ya da 2.3 miyon Euro daha
az verilmesi öngörülmektedir.
Yaþam Çevresi'nin Korunmasý ve
Alansal Planlama Bakanlýðý'nýn
bütçesinde atýþ yok ve geçen yýlýn
seviyesindedir, buysa bu bakanlýða 3
milyon Euro'nun verileceði demektir.
Olaðanüstü durumlar için bütçe
yedeði, 2003 yýlýna kýyasen, küçük bir
artýþ kakdederek 12 milyon euro
seviyesindedir.
2004 yýlý için bütçe giderler strük-
türünde, yüksek sosoyal özelliðini
koruyarak, bütçenin geliþmesi ile ilgili
strüktürün artýrýlmasý da göz önünde
bulundurulmuþtur.  Buna göre, bütçe
gider strüktürünün kaliteli olarak iyiye
gitmesi saðlanmýþtýr.
Kabul edilen bütçe giderler strüktürüne
bir göz atarsak, mal ve hizmetlere ait
bir bölüm bütçenin, diðer masraflarýnýn
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Aylýk Gelirler

Aylik gelirler için bütçeden ayrilan tutar 187.6 milyon Euro'dur, buysa
39.3 miyonluk bir artiþi oluþturmaktadir.  þimdi aylik gelirler, bütçe
giderlerinin strüktüründe yüzde 30.2 ile katilmaktadir, benim
bildiðim kadar, geçen yil ise bu katiliþ yüzde 28.9 idi.

Devletten ek para yardýmý (subvension) 
Devletten ek para yardimi (subvension) ve transferler için adanmiþ bütçe
giderleri, 21.1 milyon euroluk, ya da yüzde 20.2'lik bir artiþa tabii tutula-
caktir ve 2003 yilindaki 104.6 milyon Euro'luk tutara kiyasen planlaþtiri-
lan 125.7 milyon Euro'ya ulaþacaktir.  2004 yili için bu masraflar bütçe
giderlerinin strüktüründe yüzde 20.39 ile ya da 2003 yilindaki hemen
hemen ayni olmak üzere yüzde 20.31 tutari ile katilacaktir.

/ devamý 6. sayfada /



diðer bölümlerinde bütçenin artmasý
yaný sýra, yüzde 8.9 milyon Euro için
azaldýðýný görmekteyiz.  2004 yýlý için,
mal ve hizmetler için bütçe giderler
strüktürüne, 2003 yýlýnda saptanan
153.2 milyon Euro'ya kýyasen 144.3
milyon Euro ayrýlmýþtýr.  þimdi mas-
raflarýn bu bölümü, bütçe masraflarýnýn
strüktürüne, 2003 yýlýndaki yüzde
29.8'lik orana kýyasen, yüzde 23.41 ile
katýlmakatdýr.  Burada da genelde,
merkez ve yerel idare administrasy-
onun, gereçlerle tedarik edildiði görün-
müþtür ve böylece kuruluþ safhasýnda
onlara gerekli olan mal ile hizmetler,
daha doðrusu diðer gereçler için harca-
malar yapýlmýþtýr.

Özel bir ilerleme ise, kapital (sermaye)
için ayrýlan bölümde bir ilerleme
kaydedilecektir.  Buysa, 2004 yýlýna ait
kapital strüktürünün kalkýnma niteliði-
ni güçlendirmektedir.  2004 yýlýnda
kapital masraflarý için adanmýþ bütçe
tutarý, 123.5. milyon Euro olacaktýr,
buysa 2003 yýlýndaki 80.2 milyon Euro
tutarýna kýyasen yüzde 54 için daha
yüksektir.  Bundan dolayýdýr ki, 2004
yýlý için öngörülen bütçe giderleri,
bütçe giderlerinin strüktürüne, 2003
yýlý için kabul edilen tutardan, 2004
yýlýnda olmasý planlaþtýrýlan yüzde
20.1 artýþ kaydedilecektir.
Yedek yetkiler ya da bizim dediðimiz
yedekteki bütçe, 154 miyon Euro
tutarýna ulaþarak, Kosova'nýn genel
bütçesinin yüzde 24.9'unu oluþturmak-

tadýr.  Bu tutar 2003 yýlýna kýyasen 16
milyon Euro için daha büyük tutardýr.
Ancak yedekteki yetkiler bütçesine
relatif katýlýþ, 2004 yýlý için Kosova'nýn
genel bütçe strüktürüne yüzde 24.9 ya
da bulunduðumuz yýla yani 2003
kýyasen 2 endeks puan için daha azdýr,
demek ki, yüzdelik olarak bu tutar
yüzde 26.9'dur.
Yedekteki yetkiler bütçesi hakkýnda
incelikli yorumlara deðinmeden,
çünkü bu konu elimizdeki malzemede
yeterince açýklanmýþtýr, yedekteki
yetkiler bütçe strüktürüne en büyük
tutarla katýlan bütçe örgütlerini, kro-
noloji ile adlandýracaðým.  Bunu, bu
bütçede bizim sayemizde açýklýk getir-

ilmektedir.  Biz yardýmda bulunuyoruz
ancak idareyi yönetmiyoruz.  Bunu
GSÖT yapmaktadýr.
Bu Meclis tarafýndan bakan olarak
seçildiðime dair gerçek itibariyle, bana
düþen yasal görevim itibariyle ve bir
yurttaþ olarak, Meclis'e bu evraký sun-
makla ilgili amacýmý tamamýyla yerine
getirmiþ oldum.  Sanýmca bu evrak
sayesiyle, bu alanda enformasyon
sunulmuþ ve tartýþmalara yön verilmiþ
oldu.  þu andaki asgari koþullar altýnda,
Hükümetin öncüllüklerinin gerçek-
leþtirilmesi yönünde ve bütçenin
kalitesi açýsýndan uyarý ve aðlaþý, yaný
sýra deðerli yorumlarýn ortaya atýl-
masýnýn yararlý olacaðýný düþünüyo-
rum.

Bu bütçe çerçevesine þu tüketici acenteleri 
katýlmaktadýrlar:

-Gümrük 6.5 milyon Euro;
- Administratif konular Yönetimi, 5.2 milyon Euro;
- KSB koordinatör dairesine 15. miyon Euro;
- Polis masrafalrý 52.9 milyon Euro;
- Kosova Polis Hizmetleri Okulu masraflarý 2 milyon Euro;
- Yargýtay sektörü için 14.2 milyon Euro adanmýþ;
- Hapishane Hizmeti'ne 11 milyon Euro;
- Köy Konularýna Iliþkin Offise 1.16 milyon Euro;
- Kosova Iyiniyet Acentasýna 14.4 milyon Euro.  Masraflar strüktürü þöyledir: en

büyük bölüm Trepçe'ye 7 milyon Euro; UNMIK demir yollarýna 2.5 milyon
Euro; merkezi ýsýnmaya 1.3 milyon Euro; Hava alanýna 1 milyon Euro; Merkez
administrasyona 0.6 milyon Euro ve toplumsal aleni þirketlerinin yöneltilme-
sine 0.5 milyon Euro;

- Merkez Denetim Birliði 4.1 milyon Euro;
- Madenler ve Minareller 2.1 milyon Euro;
- Sivil Havacýlýk Denetim Dairesi'ne 1 milyon Euro;
- Kosova Radyo Televizyonu'na 1 milyon Euro;
- Azýnlýklar Konusu Dairesi'ne 1.6 milyon Euro;
- Göçmenlerin Geri Dönmesine Iliþkin Dairesi (çeþitli topluluklar) 10.5 milyon Euro.
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Anayasa Çerçevesi, Kosova'nýn
nihai statüsünün belirlenmesi
anlamýnda deðiþmelidir
Kosova Mecl-
isi'nin Yargýtay,
Yasama ve Anay-
asa Çerçevesi'ne
ait Komisyonu,
Dr. Arsim Bajra-
mi'nin baþkan-
lýðýnda, deðiþmel-
erle ilgili olarak
profesyonel inc-
eleme yardýmýnda
bulunmasý ama-
cýyla bugün, Kosova Anayasa
Çerçevsi'nin deðiþtirilmesi için giriþim
dolayýsýyla aleni tartýþma toplantýsýný
düzenlendi.  Bu münasebetle ileri
sürüldüðüne göre, deðiþmeler için huku-
ki dayanak, nihai statüsünün çözüme
baðlanmasýný saðlayacak koþullarýn
yaratýlmasý doðrultusunda Kosova
enstitüsyonlarýn asýl anlamda (tam
olarak) özyönetimi hedefleyen 1244
Rezolüsyonu'nda mevcuttur.  Anayasa
Çerçevesi, Kosova enstitüsyonlarýn
kurulmasý için esasý oluþturmakta ve
soumluluklarýn adým adým Kosova
enstitüsyonlarýna aktarýlmasýný
öngörmektedir.  Kosova için ilan edilen
standardlar, sorumluluklarýn, ulus-
lararasý administrasyonundan Kosova
enstirüsyonlarýna aktarýlmasýna baðlý
olarak daha çabuk ve daha kolay gerçek-
leþecek ve böylece 1244
Rezolüsyonu'nun sorunlu çemberinden
çýkmak için UNMIK ile el ele Kosova
enstitüsyonlarýn kurulmasý gerçekleþe-
cektir.
Açýk oturuma katýlanlar, içeriði
bakýmýndan Anayasa Çerçevesi'nin, katý
ve statik olmamasý, yenilenmesi gerek-
tiðini, çünkü savaþýn sona ermesinden
bu yana süreçlerin ilerlemesiyle birçok
açýdan anlamýný kaybetmiþ olduðunu
vurguladýlar.  Hatta bunun, Anayasa
Çerçevesi'nin getirilmesinden beri
Kosova'nýn, yetkilerin aktarýlmasý
açýsýndan yerinde saymasý nedeniyle de
gerekli olduðu ileri sürüldü.  Anayasa
Çerçevesi, Kosova'nýn nihai statüsünün
belirlenmesi açýsýndan da deðiþmesi
gerekir.  Bazý katýlýmcýlar, bu hukuk aki-
dinin, Kosova Anayasasý olarak
adlandýrýlmasý gerektiðini vurguladýlar.
þimdi, Kosova Anayasa Mahkemesi,
Yüksek Mahkeme ve Ulusal Banka'nýn
kurulmasý için de koþullar saðlanmýþtýr.

Arsim Bajrami



Baþlangýçta þunu
belirtmek ister-
dim ki ben,

Kosova Baþkaný'nýn yýl-
lýk bildirisinin, her yýl
ocak ayýnýn sondan bir
önceki haftasýnda
geleneksel bir þekilde
okunmasý kararýný
aldým.  Öyleki,
Baþkan'ýn bildirisi yýlýn
baþlangýcýnda durumun
deðerlendirilmesi ve
halkýn vizyonu ruhunda
törenli bir þekilde mil-
letvekillerine sunula-
caktýr.
Özgürlükte bulunduðumuz bu dört
yýl içerisinde Kosova, yaþamýn tüm
alanlarýnda büyük bir ilerleme kay-
detmiþtir.  O yýllarýn, özgürlük,
güvenlik, ekonomi ve demokrasinin
güçlendirildiði yýllar olduðu diye-
biliriz.

Kosova Ulusal enstitülerinin
konsolidasyonu dönemi

Kosova devlet enstitülerinin kurul-
masýndan iki yýl sonra, bu enstitü-
lerin baþarýyla çalýþtýðý denilebilir.
Bu ayný zamanda, devlet enstitü-
lerinin konsolidasyonu dönemi
sayýlýr.
Bu münasebetle ben, 10'dan çok
esas sistemli ve diðer yasalarý, ayný
zamanda ülkemiz yurttaþlarýnýn
çýkarýndan olan çeþitli rezolüsyon
ile beyannameleri onaylayan
Kosova Meclisi'nin çalýþmalarýna
deðinmek istiyorum.  Düþünceme
göre, bu dönem içerisinde Kosova,
enstitülerin demokrasi çalýþmasý

ruhuna önem vermiþtir.  Ayný
zamanda, tüm Bakanlýklarla birlikte
Hükümet de çalýþmalarýný baþarýyla
sürdürmüþ ve hükümet olarak
kalmayý baþarmýþtýr.
Kosova Baþkaný enstitülerin çalýþ-
masýyla ilgilenmiþ, kendi fikir ile
önerileriyle yardým sunmaya
çalýþmýþ ve ister ülkede, ister de
ülke dýþýnda ulus ile tüm yurt-
taþlarýn temsil edici rolünü
oynamýþtýr.  Esas önceliði, ülkenin
politik ve devlet stabilliðinin korun-
masý ve güçlendirilmesi oluþtur-
maktaydý.  þunu da belirtmem
gerekir ki, yasacýlýk, yönetici ve
temsil edici hükümetin çalýþmasýn-
da ve ayný zamanda hukuki devletin
kurulmasýnda gereken görgüye
sahip olduk.  Aynýca, gittikçe
güçlendirilen ülkedeki yerel
hükümet de çalýþmalarýný baþarýyla
sürdürmektedir.
Ekonomi alanýnda Kosova ilerleme
kaydetmiþtir.  Bugün iktisadinin

yarýsýný oluþturan bütün
alanlarda özel sektör
güçlenmiþtir.  Bu dönem
içerisinde Kosovalýlar,
kendi yaratýcý ve
dinamik ruhunu göster-
miþtir.  Yaný sýra, öz
gelirlerden saðlanan
Kosova bütçesinin de
önemi büyüktür ve bu
Kosova'nýn devlet
olarak çalýþabileceðini
g ö s t e r m e k t e d i r .
Karayolu, ulusal, yerel
ve bütünlüklü altyapý da
oldukça büyük bir
ölçüde düzelmiþtir ve

burada uluslararasý özelliði olan
Kosova'nýn otoban bölümünü oluþ-
turan Priþtine-Draç gibi önemli pro-
jeler gerçekleþmektedir.
Çeþitli þirketler sayesiyle ve ayný
zamanda Kosova'nýn havacýlýk þir-
ketinin kurulmasý ve Priþtine'deki
havaalanýnýn modernleþmesiyle,
Kosova'nýn havacýlýk ulaþýmýnda da
baþarý saðlanmýþtýr.  Yakýnlarda
Yakova'da da havaalaný hizmete
verilecektir.  Telekomunikasyon
alanýnda, mobil ile sabit telefonlaþ-
mada da ilerleme kaydedilmektedir
ve þimdi rekabet safhasýna girmek-
teyiz.  Ayný zamanda tüm yurttaþlar
için internet sistemi de güçlenecek-
tir.  Bu dönem içerisinde kamu
güvenlik güçlenmiþtir.  Bugün
Kosova'nýn, deðiþik görevler için
uzmanlaþtýrýlacak olan sürekli kon-
tenjaný vardýr.  Kosova'nýn
Savunma Güçleri de örgütlenme
safhasýnda bulunmaktadýr ve gele-
ceðin savunma güçleri olarak
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KOSOVA BAÞKANI ÝBRAHÝM RUGOVA'NIN KOSOVA MECLÝSÝ'NDEKÝ KONUÞMASI

22 Ocak 2004 tarihinde düzenlenen Kosova Meclisi toplantýsýnda gündem sýrasýnýn ilk nok-
tasýnda Kosova Baþkaný Ýbrahim Rugova'nýn konuþmasý yer almaktaydý.  Milletvekillerine

seslenen Baþkan Rugova, ülkenin en yüksek enstitüsü sayýlan Kosova Meclisi önünde bir yýl-
lýk bildiriyi sunmaktan mutluluk duyduðunu belirtti

/ devamý 8. sayfada /

Kosova Baþkaný Rugova Kosova Meclisi Milletvekillilerine yýllýk 
Raporu sunarken görülüyor

Yasacýlýk, yönetici ve temsil edici hükümetin
çalýþmasýnda gereken görgüye sahibiz



kendilerine düþen görevleri yerine
getirebilmeleri için yetenekli güç
olabilmeleri amacýyla onlarýn kon-
solidasyonu ile yetenekleþmesi
yönünde her zaman bizim
tarafýmýzdan desteklenmiþ olacak-
lardýr.
Eðitim alanýnda reformlar süreçleri
saðlanmaktadýr.  ülkenin ekonomi
ile demokrasi geliþmesindeki
eðitimin eþit seviyede saðlanmasý
amacýyla, okullarýn çaðdaþlaþmasý
doðrultusunda çaba sarfedeceðiz.
Öyleki, ilerde her çocuðun,
Kosova'da ikinci resmi dil olacak
Ingilizce dilini öðrenme hakký ola-
caktýr.
Saðlýk reformlar safhasýnda bulun-
maktadýr ve biz, bu önemli alanýn
körüklenmesi için yardýmýmýzý
sunacak ve saðlýðýn yüksek seviy-
eye ulaþmasý yönünde çaba harcay-
acaðýz.  Belirli sosoyal gruplara,
onlara iþ bulmak ve onlara yardým
sunmayý amaç bilen sosoyal konu-
larýn düzene koyulmasý için çaba
harcayacaðýz.  Emeklilik, iþ ve
savaþ malüllerine ait fonun kon-
solide edilmesi için olanaklarý ara-
malýyýz.  Tarýmcýlýk sektörü, belirli
bir geliþme kaydetmiþtir ve Avrupa
Birliði, Birleþik Amerika Devletleri
ve diðer ülkelerde olduðu gibi, bu
alana iliþkin projelerin körüklen-
mesi ve maddi desteðin sunulmasý
yönünde etkinliklerimizi yoðun-
laþtýrmalýyýz.  Kosova, kendi yurt-
taþlarýný besleyebilecek verimli
topraða sahiptir.
Yaþam çevresinin korunmasý alaný-
na, önem verilmiþtir ve ülkemizin
global alansal planýna (hazýrlýk
safhasýndadýr) uyumlu olarak
belediyeler ve tüm kentlerde alansal
planlarýn hazýrlanmasý için yoðun
çaba harcamalýyýz.
Kültür alanýnda, belirli ilerleme
kaydetmiþizidir ve ülkemeiz ile
dünyada Kosova deðerlerinin
tanýtýlmasý için önemli olan bu
alanýn finanse edilmesi için daha
yoðun çaba harcayacaðýz.
Ayak bastýðýmýz yýl, kalkýnmamýz
için saðlam esasý yarattýðý için , tüm
alanlarda Kosova'da daha büyük
ilerlemelerin elde edileceði bir yýl

olacaktýr.
Iç planda, etnik gruplarýn daha
doðrusu azýnlýklarýn, Kosova
toplumuna ve devletine entegrasy-
onu (onlarýn korunulacaðýný garanti
ederek) için etkinlklerimizi
sürdüreceðiz.  Ayný zamanda,
Kosova toplumuna ve devletine
entegre olmasý için azýnlýklarýn
daha hevesli olmasýný istiyoruz.
Yabancý ülkelerde dairelerin açýl-
masý ve diðer þekillerle Kosova'nýn
temsili için olanaklara daha büyük
ilgi göstereceðiz.  2002 yýlý
süresinde, Kosova'nýn büyük dostu
senatör Dolu, Amerika Birleþik
Devletleri'nde Kosova'nýn onursal
büyükelçisi olarak ilan edilmesiyle
bu planda, belirli adým atmýþýzdýr.
Bu kalkýnma safhasýnda Kosova
için bu hayati bir konudur.  Ilk sýra-
da Kosova iþ adamlarýnýn, Avrupa
Topluluðu ülkeleri ve ABD ile iþbir-
liði için vizelerin liberalizasyonunu
istiyoruz.
Kosova enstitüsyonlarýnýn etkilil-
iðinin güçlendirilmesi için yetki-
lerin aktarýlmasý yönünde UNMIK
ile ortakça çaba harcayacaðýz.  Bu,
ortakça gerçekleþtirmemiz gereken
bir süreçtir.
Ikinci önemli eleman ise, UNMIK,
AGIT ve KFOR ile beraber yerine
getirdiðimiz ve getireceðimiz stan-
dardlarýn deðerlendirilmesi yönün-
deki etkinliklerimiz olacaktýr.
Ayný zamanda, Kosova'nýn baðým-
sýzlýðýnýn formal olarak tanýnmasý
yönünde çalýþacak ve ýsrar ede-
ceðiz, ki bu, içteki ekonomik ve
demokratik süreçleri istikrarlýðýný
da hýzlandýracaktýr, çünkü bu olgu
Avrupa'nýn, dünyanýn bu bölümünü
ve Kosova halkýný sakinleþtirecek-
tir-demek oluyor ki , halk ile yurt-
taþlarýn da politik amacý olan
Avrupa Topluluðu'na, NATO ve
Amerika Birleþik Devletleri ile
sürekli dostluða entegre olmuþ
özerk, demokratik ve barýþsever
Kosova için bu önemlidir.

Kayýp kiþilerin aydýnlatýlmasý
yönündeki etkinlik

ülkemizin komþu ülkelerle iyi iliþk-
ilerin sürmesine özel önem vere-

ceðiz ve bunu, Kosova ulusal poli-
tiði olduðu için bunu daha da iler-
leteceðiz.  Sonbaharda, özgür
Kosova'nýn ikinci ulusal seçimleri
yapýlacaktýr.  Biz, seçimlerin
baþarýlý ve huzur içinde geçeceðine
inanýyoruz, çünkü bu planda bilgi
sahibiyiz.  Bu yönde tümümüz
kendi katkýmýzý sunmalýyýz.
Kosova bu konuda sýnavýný ver-
miþtir.  Kosova'nýn, normal bir ülke
safhasýna girmekte olduðunu ve
uluslararasý görevlerini kabul etm-
eye hazýr olduðunu söyleyebiliriz.
Kayýp kiþilerin kaderlerinin aydýn-
latýlmasý amacýyla tüm etkinlik
olanaklarýmýzý görüþeceðiz.  Bugün
ayný zamanda, ülkemizin özgür-
lüðü, baðýmsýzlýðý ve demokrasisi
için hayatlarýný kaybedenleri
saygýyla hatýrlýyoruz.
Bu münasebetle, Kosova'nýn
savunulmasý ve güvenliði için
deðerli çalýþmalarda bulunan
UNMIK Büyükelçisi Sn. Harri
Holkeri, AGIT Büyükelçisi
Fieski'yi olduðu gibi, General
Kamerhof, NATO ve KFOR'u
selamlýyoruz.  Aynýca Kosova'nýn
baþkenti Priþtine'deki Diplomatik
korunu de selamlýyoruz.
Priþtine'deki uluslararsý finansi
enstitüsyonlarýný ve Kosova'ya
yardým sunan donatörleri selamlýy-
oruz.  Kosova Meclisi'nin bu tören-
li oturumundan, devamlý olarak
destekleyen Baþkan Buþ'u,
Baþbakan Bler'i, Baþkan þirak'ý,
Baþkan þýroder'i ve Baþbakan
Berluskoni'yi selamlýyoruz.
Özel olarak, Kosova için devamlý
dua eden aziz baþpiskopos Con
Pali'yi selamlýyoruz.
Saygýdeðer Baþkan Daci, bu konuþ-
mamýn sonunda, Kosova'nýn Beyaz
Sarayý olacak baþkanlýk sarayýnýn
inþaatýna baþlayacaðýmýzý size
bildirmek istiyor ve ülkemiz için
önemli olan bu törene, saygýdeðer
milletvekilleriyle birlikte katýl-
manýzý arzu ederim.
Allah, selamet versin! Allah,
Kosova Meclisi'ne selamet versin!
Allah, Kosova'ya selamet versin,
diye vurguladý Kosova Baþkaný Dr.
Ibrahim Rugova.
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Yasalarýn görüþülmesi ve getir-
ilmesi alanýnda, bundan baþka

Kosova yurttaþlarýnýn hayati çýkarý
olan konularýn canlandýrýlmasý
konusunda görev süresinin
sonuna kadar en yüksek yasama
organýndan Kosova yurttaþlarý ne
bekleyebilir?

Kosova Meclisi Baþkanlýk
Kurulu üyesi FATMÝR SEJDÝU:

Daha çok sayýda esas sistem
yasalarýný ve þimdiye kadar
yedekteki yasalar alanýndaki

yasalarý getireceðiz

Ö n ü m ü z d e k i
safhanýn, özel-
likle daha çok
sayýda yasanýn
g e t i r i m e s i
k o n u s u n d a
K o s o v a
M e c l i s i ' n i n
yoðun etkinlik-
leri ile deðer-
lendirileceðine inanýyorum.
Dolaysýz çýkarýmýz, esas sistemli
yasalarýn, özellikle ise þimdiye kadar
yedekte olan, þimdiden sonra ise
Kosova enstitüsyonlarýnýn sorumlu-
luðuna aktarýlan yasalarýn daha çok
sayýsýnýn getirilmesinde yatmaktadýr.
Ayný zamanda Meclis'in, Anayasa
Çerçevesi'ndaki deðiþmeleri kabul
edeceðine inanýyorum.  Ki bunlar,
kalkýnma esasýný ve Kosova
enstitüsyonlarýnýn çalýþma sürecinin
önemli unsurunu oluþturacaktýr diye
düþünüyorum.  Bana göre, Kosova
halkýnýn isteði ile uyumlu olacak,
daha doðrusu Kosova baðýmsý-

zlýðýnýn tanýnmasýný yansýtacak,
Kosova'nýn nihayi statüsünün sap-
tanmasý süreci için kilitsel etmen
olarak standardlarýn yerine getir-
ilmesine özel önem vermeliyiz.

Kosova Meclisi Baþkanlýk Kurulu
üyesi OLÝVER ÝVANOVÝ]

Sýrplar'ýn ve Sýrp Ortodoks
Kilisesi'nin iþgal edilen mülkünün

geri çevrilmesi gerek

Özellikle Meclis sürecinde bulunan ya
da "Povratak"
( D ö n ü þ )
Koalisyonu ya
da Meclisteki
diðer milletvek-
il gruplarý
t a r a f ý n d a n
s u n u l a n
d e ð i þ t i rg e l e r
þ e k l i n d e
yeniden iþlenmesi için geri çevrilmiþ
gerekli yasalarýn kabul edilmesini
bekleyebilirler.  Bazý yasa önerileri,
tartýþma panelini geçmiþ, bazýlarýna
panel için öneriler kabul edilmiþ, her
nasýlsa, önerilen yasa akidlerinin
daha da kaliteli olmasýný ve þimdiye
kadar mevcut olmayan yeni alanlar-
da yeni yasalarýn önerilmesini bek-
liyoruz.  "Povratak" (Dönüþ)
Koalisyonu, bunu þimdiye kadar
birkaç sefer yapmýþsa da, bundan
böye de bölgede Sýrp topluluðu için
önemli konular hakkýnda tartýþ-
malarý açacaktýr.  Bu ilk sýrada dört
buçuk yýldan sonra bile geri dön-
meyen Sýrplar'ýn ve Arnavut
olmayanlarýn geri dönmesine aittir.
Bundan baþka Sýrp ve Sýrp Ortodoks

Kilisesi'nin iþgal edilen mülkünün
geri çevrilmesi, özelleþtirme konusu,
enerjetik durum ve elektro iktisa-
disindeki durum ve büyük aleni þir-
ketlerin çalýþmalarý ve oradaki
durum hakkýnda tartýþmalarý baþlata-
caðýz.
Bunlarýn göz önünde bulundurul-
masýný bekliyorum, çünkü
sözkonusu alanlardaki durumun,
Kosova'ya ait Standardlarýn uygu-
lanýp uygulanmadýðý konusundaki
deðerlendirmeye etkisi olacaktýr.

ÇALIÞMA KALÝTESÝ ÝLE
ÇALIÞMA RÝTMÝNÝ ARTIR-
MAK ÝÇÝN DEVAMLI ÇABA

SARFETMELÝYÝZ

Kosova Meclisi'ndeki bu görevlilik
süresi içerisinde seçmenlerinizin

istemleri ile amaçlarýnýn tanýtýl-
masýndan ne kadar memnunsunuz?
Acaba Kosova Meclisi, yurttaþlar
tarafýndan verilen güveni saðlaya-
biliyor mu?

Kosova Meclisi'nde LDK Parti
Gurubu þefi SABRÝ HAMÝTÝ

Meclise seçilen kiþiler, Kosova
yurttaþlarýnýn çýkarlarýný koru-
mak için çoðu kez zor anlarla

karþýlaþmýþlardýr

Kosova Meclisi gibi en yüksek temsil
ve politik enstitüsüne seçilen her
kimse, yurttaþlarýn istemlerini yerine
getirmek ve çözüm yollarý bulmak için
üstün çaba sarfetmektedir.
Bizler, Kosova'ya baðlý olan yaþam
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çýkarlý ve funda-
mental önemini
taþýyan yurt-
taþlarýn istemleri-
ni yerine getirm-
eye ve onlarý
K o s o v a
M e c l i s i ' n d e
görüþmeye çaba-
landýk.  Kosova
Meclisi'nde çoðunluðu oluþturduðu-
muzu bilerek, daha dikkatli ve sorum-
luyduk.
Düþünceme göre Kosova Meclisi,
çalýþma ritmi ile kalitenin artmasý
amacýyla üstün çaba sarfederek, yeni
yasalarýn getirilmesi doðrultusunda
elinden geleni yapmýþtýr.  Ayný zaman-
da Meclis, deklarasyon ile rezolüsyon-
lar þeklinde, Kosova'nýn en hassas poli-
tik, ekonomi ve sosyal konularýna göre
kendi tutumunu belirlemiþtir.
Fakat, Meclise seçilen kiþiler, Kosova
yurttaþlarýnýn çýkarlarýný korumak ve
Kosova'daki yabancý administrasyonu
tarafýndan bazý engelleri ortadan
kaldýrmak amacýyla çoðu kez zor
anlarla karþýlaþmýþlardýr.
Bizler çalýþmalarýmýzý devamlý
sürdürmekteyiz ve uluslararasý admin-
istrasyonla olan iliþkilerimizin deðiþe-
ceðine umutluyuz.

Kosova Meclisi'nde PDK Parti
Gurubu þefi Yardýmcýsý

BERAT LUZHA

Sadece yetkiler bizleri 
engellemiyor

Meclis toplantýlarý için saptanan konu-
lara baðlý, yurttaþlarýn tüm sorunlarýnýn
Meclis'te tanýtýlmasý yönünde, Meclis
gurubumuz gereken çaba sarfetmiþtir.
Meclis gurubu olarak bizler, Meclis'in
Baþkanlýk Kurulu'na, Kosova için
önemli olan sayýsýz konularý önerdik,
fakat bunlarýn büyük bir bölümü bilin-
meyen nedenlerden ötürü hala gündem
sýrasýna alýnmamýþtýr.  Somut olarak,
bizim meclis gurubumuz bütün zaman,
Meclis çalýþmalarýnýn ilerlemesi ve
bununla birlikte Kosova'nýn politik
statüsünün geliþmesi amacýyla içerikli
konularý ortaya atmaya çalýþmýþtýr.
Kosova Meclisi, þimdikinden daha
deðiþik olabilir ve olmalýdýr.  Önemli

konularý içerme-
sine raðmen,
o y b i r l i ð i
olmalýdýr.  Ayný
zamanda, içerikli
ve uzun süreli
t o p l a n t ý l a r ý
düzen leyerek
kendi çalýþ-
masýnda daha
etkin olmalýdýr.
Bundan fazlasýný yapamadýk ve bu çok
doðaldýr, çünkü, baþarýlara yol açan
önemli çabalarda bulunmamýza rað-
men, Meclis'teki olanaklarýmýz, birçok
þeyleri gerçekleþtiremiyecek kadar
sýnýrlýydý.  Meclis'in, yurttaþlar karþýsýn-
da inancýný saðlayýp saðlayamadýðýný
söyleyip söyleyemiyeceðimizden söz
edilince, kaygý için neden vardýr sanýy-
orum, çünkü Kosova Meclisi ve
genelde enstitüsyonlara karþý yapýlan
uyarýlar, bu görev süremiz boyunca,
politik statüs ile ilgili dileðimizi gerçek-
leþtirmete baþarý gösteremediðimize
þart ediyor.  Bütün yetkileri aramakta,
gerçekle göz göze gelemedik ya da ara-
masýný bilmedik, onlarýn daha çabuk
aktarýlmasýný istemekte geç kaldýk.
Öyleki, bunun sonucu olarak, Kosova
enstitüsyonlarýna yurttaþlarýmýz, büyük
ölçüde hayal kýrýklýðýna uðramýþtýr.
Ancak, bundan fazlasýný yapmak için,
daha doðrusu Meclis'te çoðunluðu
oluþturan, en büyük politik gruplar, bu
örnekte PDK'nýn daha da kararlý olmasý
durumunda bile bunun için tek sözle
olanak yoktu.  Bana göre, çoðunluðu
olanýn, Meclis ve Kosova'nýn diðer
enstitüsyonlarýn çalýþmamasýnýn en
büyük politik suçlusu ve sorumlusudur.
Her nasýlsa, iþsizlik konusunda hiçbir
zaman susmadýk ve tabi ki daha yoðun
iþbirliðinde bulunmak istedik, öyle ki,
baþka bir durumda, örneðin Meclis'te,
meclis grubundaki baþka çeþit temsili
strüktüre sahip olmuþ olsaydýk bu olgu,
çalýþmalarýmýzýn baþarýlý olmasýna tabi
ki yansýmýþ olurdu.

Kosova Meclisi'nde "Povratak"
(Dönüþ) Koalisyonu þefi
DRAGÝŠA KRSTOVÝ]

Parti çýkarýndan olan politik konularý
devamlý olarak gündem sýrasýnda yer
almaktaydý "Povratak" (Dönüþ)
Koalisyonu'nun temsil ettiði seçmenler

i s t e m i n i n
tanýtýmýyla mem-
nun deðilim.
Koalisyonun bu
mandatý süre-
since çoðu kez,
s e ç m e n l e r i n
çýkarýndan deðil,
genellikle bazý
politik partilerin
politik çýkarýndan olan konularýn gün-
dem sýrasýnda yer aldýðýna tanýðým.
Kosova Meclisi'nde "Povratak"
(Dönüþ) Koalisyonu sadece bir kez gün-
dem sýrasýnda, evlerini terk edenlerin
geri dönmeleri konusunun yer almasýný
istemiþti, ama ne yazýk ki bu konunun
tanýtýmý da sözkonusu koalisyonun
beklentilerini yerine getirmeyen þekilde
yapýlmýþtý.  Süreçte olan yasalarla ilgili
"Povratak" (Dönüþ) Koalisyonu'nun
sayýsýz deðiþtirgeleri de ayný kaderi
yaþamýþtý. Düþünceme göre, Kosova
Meclisi þimdilik, seçimler sýrasýnda
yurttaþlardan saðladýðý güveni yerine
getirebilecek durumda deðildir.

Kosova Meclisi'nde AAK Parti
Gurubu þefi BUJAR DUGOLLI

Seçmenlerimiz yaptýðýmýz 
iþlerden memnun

Bizim Meclis
gurubumuzun,
herhangi bir
d e m o k r a s i
Meclis'te üye
olmadýðý ya da
dolaysýz bir
þekilde halk
t a r a f ý n d a n
seçilen milletvekilleri olduðu için,
Meclis çalýþmasýnda bunun bizim
için ilk tecrübemiz olduðu gerçeði-
ni gözönünde bulundurarak,
düþünceme göre, bizleri Kosova
Meclisi'ne seçen seçmenlerimizin
istemlerini bu mandatta tanýtmayý
baþarmýþýzdýr ve tabi ki bu baþarýyý
bizler sadece kendimiz deðil,
Kosova'nýn LDK ve PDK gibi iki en
büyük politik partisi ve diðer toplu-
luklar sayesiyle gerçekleþtirmeyi
baþardýk.  Meclis gurubu olarak
seçmenlerin tüm istemlerini gerçek-
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leþtirmemiz amacýyla elimizden
geleni yapmaya çalýþtýysak da,
bazýlarýna olumlu, bazýlarýna ise
olumsuz yanýt vermeye zorunluy-
duk.  Ama herþeye raðmen, politik
parti olarak bizler seçmenlerimizin
çýkarlarýný tanýtmaya çabalandýk,
fakat yine de partinin politik strük-
türleri ve seçmenler yaptýðýmýz
iþten her zaman memnun kalamadý.
Bundan fazlasýný yapamadýk ve bu
çok doðaldýr, çünkü, baþarýlara yol
açan önemli çabalarda bulun-
mamýza raðmen, Meclis'teki
olanaklarýmýz, birçok þeyleri
gerçekleþtiremiyecek kadar sýnýrlýy-
dý.  Meclis'in, yurttaþlar karþýsýnda
inancýný saðlayýp saðlayamadýðýný
söyleyip söyleyemiyeceðimizden
söz edilince, kaygý için neden vardýr
sanýyorum, çünkü Kosova Meclisi
ve genelde enstitüsyonlara karþý
yapýlan uyarýlar, bu görev süremiz
boyunca, politik statüs ile ilgili
dileðimizi gerçekleþtirmete baþarý
gösteremediðimize þaret ediyor.
Bütün yetkileri aramakta, gerçekle
göz göze gelemedik ya da aramasýný
bilmedik, onlarýn daha çabuk
aktarýlmasýný istemekte geç kaldýk.
Öyleki, bunun sonucu olarak,
Kosova enstitüsyonlarýna yurt-
taþlarýmýz, büyük ölçüde hayal
kýrýklýðýna uðramýþtýr.  Ancak, bun-
dan fazlasýný yapmak için, daha
doðrusu Meclis'te çoðunluðu oluþ-
turan, en büyük politik gruplar, bu
örnekte PDK'nýn daha da kararlý
olmasý durumunda bile bunun için
tek sözle olanak yoktu.  Bana göre,
çoðunluðu olanýn, Meclis ve
Kosova'nýn diðer enstitüsyonlarýn
çalýþmamasýnýn en büyük politik
suçlusu ve sorumlusudur.  Her
nasýlsa, iþsizlik konusunda hiçbir
zaman susmadýk ve tabi ki daha
yoðun iþbirliðinde bulunmak iste-
dik, öyle ki, baþka bir durumda,
örneðin Meclis'te, meclis grubunda-
ki baþka çeþit temsili strüktüre
sahip olmuþ olsaydýk bu olgu, çalýþ-
malarýmýzýn baþarýlý olmasýna tabi
ki yansýmýþ olurdu.

Kosova Meclisi'ndeki "Diðerleri"
Grup Baþkaný GANÝ SADIK

Kosova Meclisi'nin, yeni bir kuru-
luþunda yeni ortama uygun, çaðdaþ

ve demokratik yasalara büyük
ihtiyacý vardýr.

Bu yasalarýn
getirilmesine
ve kabul
e d i l m e s i n e ,
K o s o v a
M e c l i s i
üyeleri büyük
emek sarfet-
miþtir ve ediy-
or.  Kosova Türkleri'nin genel
sorunlarý Türk Dili statüsünün
belli olmamasýdýr.  Mücadelemiz
devam ediyor, daha fazla anlayýþ
bekliyoruz.
Kosova Meclisi'nde bulunan üç
Türk Milletvekili, Meclis toplan-
týlarýndan ve komisyonlardan
tutanaklarý ana dilinde almak-
tadýr, bunu selamlamak gerekir.
Eðitimde kitap sorunlarý var.
Okullarda müdür yardýmcýlarý
çok nadir ya da hiç yok.
Türk halkýnýn en büyük üzüntü-
leri bazý belediyelerde oluyor,
bilhasa Priþtine'de.  Kimliklerde
ad ve soyadýmýz Türkçe
yazýlmýyor.  Doðum, ölüm ve
nikah evraklarý Türkçe yazýlmýy-
or.  Priþtine Belediyesi'nde
mühür ve belirti tablosunda
Türkçe kullanýlmýyor.  Türklerin
yaþadýðý belediyelerde bazý
belediyeler Türkçe'yi kullanýyor,
bazýlarýnda ise hiç yok.  Bu ren-
kliliði ortadan kaldýrmalýyýz.
Genellikle güven sorunumuz
yok.  Böyle devam etmesini ve
daha kaliteli bir hayat istiyoruz.
Kosova Türkleri, Kosova
Meclisi'ne inanýyor ve büyük bir
ümitle geleceðe bakýyor.
Kosova Meclisi pozitif bir nota
laiktir.
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KOSOVAMECLÝSÝ'NÝN KAYIPÝLE
KAYBOLAN KÝÞÝLER KOMÝSYONU,

KOSOVA'DAN KAYBOLAN
SIRPLAR'IN AÝLELERÝNÝ KABULETTÝ

Kayýp ve Kaybolanlarýn
kaderinin aydýnlatýlmasý
amacýyla insancýl yanaþým
Kaybolan ve kaçýrýlan kiþilerin soru-
nuna, ulusal ayrým yapýlmaksýzýn
insancýl açýdan yanaþmamýz gerek-
lidir.  Bu sorunun çözümlenmesi
amacýyla, kaybolan kiþiler kaderinin
aydýnlatýlmasý yönünde vargücüyle
çalýþacak gerçek enstitülerin kurul-
masýyla üstün çabanýn sarfedilmesi
gereklidir.  Ayný zamanda bu eylem,
Kýzýlhaçýn Uluslararasý
Konvensiyonu esasýnca kurulmalýdýr,
ki buna göre her yurttaþýn kendi aile
üyelerinin kaderiyle ilgilenme hakký
vardýr.  Bu sözler, Kosova Meclisi'nin
Kayýp ile Kaybolan Kiþiler
Komisyonu Baþkaný Flora
Brovina'nýn, Kosova'dan kayýp ve
kaybolan Sýrplar'ýn aileriyle yapmýþ
olduðu görüþme sýrasýnda ortaya
atýldý.
Bu gibi ifadeler, yöresel ile ulus-
lararasý kamuoyunda verilmeli ve
bununla kaybolan kiþiler kaderinin
aydýnlatýlmasý yönünde üstün
çabanýn sarfedilmesi amacýyla, belirli
karar alma strüktürlerine baskýnýn
yapýlmasý gereklidir.  Herþeyden önce
bu, Kosova ile Sýrbistan arasýnda
yapýlacak olan görüþmelerin ana
konusunu oluþturmalýdýr.  Bu yönde
aynýca, hayatta olan kaçýrýlan kiþilerin
serbest býrakýlmasý amacýyla
Birleþmiþ Milletler Örgütüne çaðrýnýn
yapýlmasý önerildi.  Daha baþlangýçta
bu karþýlaþma politik yöne sapmak-
taydý, fakat Kosova için oldukça
önemli olan bu sorun ortaya atýldýðýn-
da, o zaman tartýþmalar, sorunun
çözümlenmesi amacýyla ortak yol-
larýn bulunmasýna dönüþtü.  Bu
karþýlaþma sýrasýnda aynýca, cinayet
iþleyenlerin hakettikleri cezaya çarp-
týrýlmasý amacýyla, Bataynisa ile diðer
yerlerde toplu mezar taþýyýcýlarýnýn
bulunmasý istemi de ortaya atýldý.



Kosova Meclisi SaloKosova Meclisi Salo
Bu yýlýn 16 þubat tarihinde Kosova Meclisi'nin onarýlmýþ salonu
hizmete verildi.  8 ay süren çalýþmalar sýrasýnda Kosova
Meclisi'nde salon, hol ve giriþ kapýlarý onarýlmýþtýr.  Geçen yýlýn
Temmuz ayýnda baþlayan Meclis'teki onarým iþleri, "Mabetex
Group" þirketi'nin iþçileri tarafýndan gerçekleþmiþtir.  Kosova
Meclisi Binasý'nýn onarýlmasý sýrasýnda, diðerleri arasýnda,
oylarýn elektronik sayýlmasýný saðlayacak elektronik aygýtlar,
seslendirme, havalandýrma, ýsýtma sistemi ve diðerleri kapsan-
mýþtýr.  Demek oluyor ki, Kosova Meclisi'ndeki tüm organlarýn
çalýþmasý için optimal koþullar saðlanmýþtýr. Meclis salonunda
yapýlan deðiþiklikler sayesiyle, Kosova Meclisi'nin milletvekilleri
ile tüm çalýþanlarý, çalýþmanýn bütün kesimlerinde daha iyi çalýþ-
ma koþullarýna sahip olmuþtur.  Teknik alanýndan bakýlýrsa, bun-
larýn hepsi milletvekillerine, Avrupa ile Dünya Meclisleri'nin stan-
dartlarýna göre çalýþmalarý saðlayacaktýr. Kosova Meclisi salo-
nunun törenli açýlýþýný Kosova Baþkaný Ibrahim Rugova ve
Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci yaptý.  Kosova Baþkaný
Ibrahim Rugova'yla birlikte þeridi kesen Kosova Meclisi Baþkaný
Nexhat Daci, Meclis salonunun yeni haliyle hizmete verilmesinin,
Kosova enstitülerine, gerçekten Avrupa'ya ve demokrasi dünyaya
benzeyen çalýþma alanýný saðladýðý kanýtýný teþkil ettiðini belirtti.

Kosova Baþkaný Ýbrahim Rugova ve Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci, þeridi keserek Kosova Meclisi'nin
onarýlmýþ salonunu hizmete verdi



onu Hizmete Verildi onu Hizmete Verildi 
Meclis salonunun törenli açýlýþý sýrasýnda konuþmada bulunan
Kosova Baþkaný Ibrahim Rugova, özetle þunlarý dedi:
"Bu, Kosova'daki ilerlemenin bir iþaretini daha göstermektedir.
Meclis salonunun törenli bir þekilde hizmete verilmesi, Kosova
enstitülerinin çalýþma için elveriþli devlet objelerini saðlamaya
kararlý olduðunu gösteren, önemli olaylardan birini teþkil etmek-
le birlikte, ülkemiz ile baðýmsýzlýðýn sembolü olacaktýr".  Bu
münasebetle Baþkan Rugova, daha iyi çalýþma koþullarýnýn
saðlanmasý amacýyla, Meclis binasýnýn komple olarak onarýlmasý
ve ayný zamanda Hükümet ile Bakanlýklar binasýnýn inþa edilme-
si yönündeki diðer adýmlarýn atýlmasý olanaklarýnýn incelenmesi-
ni de önerdi. Kosova Meclisi holunda bazý resimlerin duvarlara
asýlmasý yüzünden, UNMIK þefi Harri Holker, Kosova Meclisi
salonunun törenli açýlýþýna katýlmadý.  Genel Administratör
Holkeri'nin düþüncesine göre, holde asýlý olan resimler monoet-
nik özelliðini taþýmaktadýr.  Onarým iþlerinin tamamlanmasýndan
sonra, Kosova Meclisi ilk oturumunun 18 þubat 2004 tarihinde
düzenlenmesi öngörülmüþtü, fakat milletvekillerinin oturacak-
larý yerleriyle ilgili anlaþmazlýðýn belirmesi yüzünden, o gün
toplantý yapýlamadý.  Öyleki, Meclis toplantýsý ancak ertesi gün,
yani 19 þubat 2004 tarihinde düzenlendi.

Kosova Meclisi holu

Kosova Meclisi'nin onarýlmýþ salonunda düzenlenen toplantýdan bir görüntü
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Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci, Belçika Meclisi
Genel Sekreteri Robert Myttenare, Fransa Ulusal
Meclisi'nde Uluslararasý Iliþkiler Müdürü Carrinne

Luquiens ve Alman Bundestagý'nda Uluslararasý Iliþkiler
Müdürü Evahard Voss'tan oluþan Belçika, Fransa ve Almanya
meclisi heyetini bugün kabul etti.  Bu görüþme süresinde,
Kosova Meclisi'ne destek sunmak için ortak projeleri olan bu
meclislerle iþbirliði olanaklarý görüþüldü.Profesör Daci, Batý
Avrupa ülkelerinin yasamasý ile uyumlu lan yasalarýn getirilme-
si, ülkenin demokratik kalkýnmasý ve Kosova'nýn tüm yurt-
taþlarýnýn hakeþitliliði yönünde, Kosova Meclisi'nin gerçek-
leþtirmekte olduðu çalýþmalarý hakkýnda konuþtu.  Ayný zaman-
da Daci, yasamanýn geliþtirilmesi yönünde, meclis komisyon-
larýnýn uzmansal açýdan güçlendirilmesi ve ister administratif,
ister de finansi planýnda meclisin, icradan baðýmsýz olmasý
yönünde çalýþmalarýn sürmekte olduðunu vurguladý.
Kosova Meclisi Baþkaný, Meclis'in yapýsýndan konuþurken,
Kosova yurttaþlarýnýn yüzde 90'ný oluþturan Arnavutlar'ýn,
Meclis'te 7 politik özne ile temsil edildiklerini, ayný orantýda
diðer topluluklarýn da temsil edildiklerini ileri sürdü.  Bu

münasebetle Daci, Kosova'da çeþitli etmik ve politik gruplarýn,
kendi real güçlerine uyumlu olarak temsil edilmeleri gerektiði-
ni ve bundan sonra, yüzde 5'lik oy sayýsýna sahip bir grupasy-
onun, Meclis'te sandalyelerin yüzde 20'lik oraný ile temsil
edilmesiyle denemelerin yapýlmamasý gerektiðine iþaret etti.
Bu görüþme süresinde Daci, batýlý meclislerin görgü konusunda
etkili olmalarý ve Avrupa mekanizmalarýna katýlýmýn gereksin-
imine iþaret etti ve Kosova'nýn, bütün ülkeler ile iþbirliðinde
bulunacaðýný ve ortaklaþmýþ Avrupa'ya katýlacaðýný ileri sürdü.
Belçika, Fransa ve Almanya Meclisleri temsilcileri, Kosova
Meclisi için hazýrladýklarý somut projelerini tanýttýlar ve
Kosova'ya ve onun meclisine yardýmlarýnýn en iyi olarak ne þek-
ilde yapýlabileceðini bilmek istediler.  Bu konuda Kosova
Meclisi Baþkaný Daci, karþýlýklý görgü alýþveriþinde bulunmanýn
yararlý olacaðýný söyledi ve Kosova'dan enformasyonlar
konusuna deðinerek, bu enformasyonlarýn birinci elden saðlan-
masý gerektiðini ileri sürdü.  Daci, Kosova'nýn yasal temsilciler-
ine, otorite sahibi mekanizmalarý önünde Kosova hakkýnda
gerçeklerin takdim etmelerinin saðlanmasý getektiðini ayan
olarak belirtti.

Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci ve Arnavutluk
Cumhuriyeti Baþbakaný Fatos Nano arasýndaki
bugünkü görüþmede, Kosova, Arnavutluk ve yöredeki

geliþmeler ve dolayýsýyla, iki ülkenin genel ulusal ile Avro-
Atlantik entegrasyonlarý hakkýnda benzer görüþler ortaya atýldý.
Baþbakan Nano'nun, Kosova'da yerli yönetim ve uluslararasý
administrayon arasýndaki iliþkiler ve Mitroviça sorununun
çözümlenmesi konusunda bilgi istemesi karþýsýnda Baþkan
Daci, UNMIK ile partnör iliþkilerin deðiþmesi gerektiðini,
dolayýsýyla UNMIK'in ilk safha misyonunu tamamladýktan
sonra, sonunda danýþmanlar sýfatiyle sadece küçük bir
uzmanlar grubundan oluþmasý gerektiðini vurguladý.  Daci
konuþmasý süresinde, Mitroviça sorununun Kosova'daki Sýrp
topluluðuna ait yurttaþlarýn, Kosova statüsünü ve toprak
bütünlüðünü tanýdýktan sonra çözümleneceðini ileri sürdü.
Bundan baþka, Prof. Daci, bu sorunun, desantraliszasyon
süreci sayesiyle de çözümlenebileceðini vurguladý.
Kosova'da standardlarýn uygulanmasý süreci ve bu sürece
Arnavutluðun sunabileceði yardým konusunda konuþurken
Daci, Kosova hakkýndaki deliller ve halkýn isteðinin,
Arnavutluk enstitüsyonlarý ve diplomatik temsilcileri tarafýn-
dan ortaya atýlmasý gerektiðini vurguladý.
Arnavutluk Baþbakaný Fatos Nano, iki ülke enstitüsyon-
larýnýn daha yoðun iþbirliðine gereksinmenin körüklenmesi
ve beyan edilmesinden baþka, ortak müttefikler konusunda

giriþimin baþlatýlmasý gereksinimini vurgulandý.  Kosova
statüsünün çözümlenmesi yönünde ilk adýmýn atýlmasý bek-
lenen 2005 yýlýna kadarki dönem, Kosova ile Arnavutluk
politik sýnýfýnýn yetenekli olup olmadýðýný tasdýklamak için
yeterli zaman kapsadýðýný ileri sürdü.  Nano, yurttaþlar, mal
ile fikirler için açýk sýnýrlar konusu hakkýnda kendine
güvenerek söz etti.  Sadece zalimlere sýnýrlar kapalý olacak-
týr, diye sözlerine ekledi Arnavutluk Baþbakaný. Bu
görüþmeden sonra Baþbakan Nano, Meclis, Hükümet ve
Arnavut medyalarýnýn çok sayýda temsilcileri ile birlikte,
Kosova Meclisi binasýnýn tamir edilen büyük salonunu ve
diðer bazý bölümlerini gezdi.

Kosova Meclisi'ni destekleyebilecek somut projeler sunuldu

BAÞKAN DACÝ, ARNAVUTLUK BAÞBAKANI NANO'YU KABUL ETTÝ

Kosova ve Arnavutluk arasýndaki iþbirliði karþýlýklý çýkardan
olduðu gibi, ulusal ve halklararasý entegrasyonlar için de önemlidir

Kosova hakkýndaki gerçekleri, Arnavutluðun enstitüsyonlarý ve diplomatik temsilcileri ortaya atmalýdýrlar
UNMIK, Kosova'daki misyonunu yerine getirmelidir ve onun en baþarýlý iþçileri, Kosova'da baðýmsýz enstitüsy-

onlarýn danýþmanlarý düzeyinde olmasý gerekir

Daci-Nano görüþmesinden bir an



"Trepçe" madencileri heyeti,
Kosova Meclisi'ni ziyaret etti
"Trepçe" madencilerinin grevini, büyük deðer taþýyan bir

olay olarak deðerlendiren  Prof. Dr. Fatmir Sejdiu,
yeniden canlandýrýlmasý amacýyla "Trepçe" sorununun

çözümlenmesi konusunda tüm Kosova politik öznelerinin
oydaþ olduklarýný ileri sürdü

"Trepçe" madenci grevinin 15. yýldönümü dolayýsýyla
bugün, "Stari Týrg" madencilerinin bir heyeti Kosova
Meclisi'ni ziyaret etti ve bu münasebetle onlarý, Kosova

Meclisi Baþkanlýk Kurulu üyesi Prof. Dr. Fatmir Sejdiu kabul etti.
Bu heyet yöneticileri, bu münasebetle, madenlerin sellerden kurtar-
mayý baþaran ve dev iþleri gerçekleþtirmek için bura madencilerin
çabalarýný vurguladý.  þu anda madende 527 iþçi çalýþmaktadýr, 787
iþçi ise, hayatta kalmak için bile yetmeyen düþük gelirli emekliliðe
zamandan önce ayrýlmalarý üzücü bir gerçektir, 50 yaþýndan daha
genç olan 300'den çok madenci ise iþ bölüþümüne katýlmamýþtýr.
Bu bilgiler, Kosova'daki bu dev iktisadi þirketi madencilerinin aðýr
durumunu yansýtmaktadýr.
Madenciler, en yüksek yasama organlarý ve Kosova'nýn genel
toplumunu, bugün en büyük bir çoðunluðu son derece fakir olan
ve ayný zamanda Kosova için ellerinden geleni yapan madencilere
bir çözüm yolunun bulunmasýna çaðrýyor.  Ancak onlar bu aðýr
durumda bile Kosova Meclisi'nden, Kosova'nýn tüm iþçileri ve
yurttaþlarý için sistem çözüm yollarýnýn bulunmasý için çaba har-
cayýp, esas yasalara öncüllüðün verilmesini istemektedirler.
"Trepçe" madenci grevinin, büyük deðer taþýyan bir olay olduðunu
hatýrlatýrken Prof. Dr. Fatmir Sejdiu, Kosova'nýn bütün politik
öznelerinin, Kosova'nýn ilerideki kalkýnmasý için bu dev örgütün
önemini bilerek, onun yine canlandýrýlmasý amacýyla "Trepçe"
sorununun çözümlenmesi gerektiði konusunda oydaþ olduklarýný
ileri sürdü.  Sejdi'nun ileri sürdüðüne göre, sadece bu kolektifde
deðil, daha geniþ toplum seviyesinde olmak üzere bu yönde
tümümüz çaba harcamalýyýz, dolayýsýyla ülkemizin baðýmsýzlýðýna
layýk olduðumuzu tasdýklamalýyýz.  Bu yönde, uluslararasý fak-
törün desteðine sahibiz.  Bunu gerçekleþtirmemiz için sürekli bir
yasamaya sahip olmamýz gerekir ve ayný zamanda özelleþtirmeyi
de körüklemeliyiz.
"Trepçe" madencilerinden oluþan heyet, bu münasebetle Kosova
Meclisi'nin tamir edilen salonunu da ziyaret etti.  "Trepçe" admin-
istrasyon müdürü Riza Musli'yu, izlenimlerini ortaya atarken,
Meclis binasýnýn yeni görünümüne hayran kaldýklarýný belirtti.

Sinematografi ile ilgili Yasa
Tasarýsý-sinema üreticiliðin
zenginleþtirilmesine katký
Daha geniþ boyutlu bir mekanizma alanýn-

da ve finansi desteðin saðlanmasýyla,
kaliteli filmlerin üretimi için esasýn oluþ-

turulmasý gerekir

Filmlerin üretimi,
daha geniþ alan-
da tanýtýmý ve

gösterimi için daha
olumlu koþullarýn
yaratýlmasý, yerli film-
lerin üretimini destek-
lemek ve körüklemek,
sinema aðýnýn çað-
daþlaþtýrýlmasý ve
geniþletilmesi yönün-
deki etkinliklerin
desteklenmsi ve moti-
vasyonu, sinema eser-
leri arþivinin kurulmasý ve korunmasý, genç ve
yetenekli sinema severlerine destek, sinematografici-
lik elemanlarýnýn yetkinleþtirilmesi, Sinematografiye
ait Yasa Tasarýsý'nýn en önemli amaçlarýndan birini
oluþturmaktadýr.  Ki bu konuda Baþkan Dr. Edi
Shukria'nýn baþkanlýðý altýnda Kosova Meclisi'nin
Kültür, Gençlik ve Spora ait Komsiyon tarafýndan bir
aleni tartýþma düzenlenmiþ oldu.
Tartýþmalarýn en büyük bir çoðunluðu, daha geniþ
bir mekanizma alanýnda ve finansi desteðin saðlan-
masýyla, kaliteli filmelerin üretimi için iyi bir esasý
yaratmak amacýyla, yasanýn yeni önerilerle zengin-
leþtirilmesine aitti.  Tartýþmacýlar, Kosova Sinemasý,
Kosova Sinemacýlýk Merkezi statüsü, durumu ve
muamelesine ve filmlerin daðýlýmýna özellikle
deðindi ve sinematografi merkezi ve sinematografi
fonunun kurulmasýnýn özel önem taþýdýðýný vurgu-
ladýlar.  Bu konuda yürütülen tartýþmalar süresinde,
bazý tartýþmacýlar arasýnda, söz konusu Yasa Tasarýsý
ile, tekelcilik için koþullarýn yaratýlacaðý, daha
doðrusu sinema yaratýcýlýðýnýn, Kültür Bakanlýðý
Administrasyonu tarafýndan hatta ideolojik açýdan
denetlenmesi olanaðý yüzünden belirli ölçüde
korkunun var olduðu hissedildi.  Öyleki tartýþ-
macýlar, sanat kurulu ve film üretimindeki karar
getiren diðer mekanizmalarýn, Bakanlýk tarafýndan
atanmamalarý taraftarýydýlar ve onlar bu yönde
katkýlarýný sundular.
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“Trepçe” madencileri Kosova Meclisi’nin yeni onarýlmýþ
salonuyla hayran kaldýlar

Edi Shukriu



18Aralýk 2003 tarihli oturu-
munda Kosova Meclisi,
Kosova'nýn, Lahey Ceza

Mahkemesi ile
iþbirliðine iliþkin
Yasa Tasarýsý'nýn
birinci okunuþunu
gerçekleþtirdi.  Bu
münasebetle, bu
konu hakkýnda
açýklamayý Kosova
H ü k ü m e t i
Baþbakaný Bajram
Rexhepi yaptý.  Kosova Hükümeti'nin,
Kosova'nýn, Lahey Ceza Mahkemesi
ile iþbirliðine iliþkin Yasa Tasarýsý'nýn
hazýrlanmasýyla ilgili giriþimi baþlat-
týðýný ortaya attýktan sonra Rexhepi, bu
yasa tasarýsý hazýrlýðýnýn, birkaç neden-
den dolayý desteklendiðini leri sürdü.
Biz bunu yaparken, yasa önünde
herkesin eþithaklý olduðuna dair huku-
ki özdeyiþinden baþlandýk ve bu
özdeyiþe uyumlu olarak, Kosova'nýn
tüm yurttaþlarýna serbest ve güvenilir
bir yaþam sürdürmeleri ve mahkeme
önünde herhangibir ithamla karþýlaþ-
malarý durumunda onlara yasal
desteðin saðlanmasý amacýyla, gereken
önkoþullarý öngördük.  Bu yasa
tasarýsýný hazýrlarken, keyfi kararlar
davranýþlarýn engellenmesi ve diðerleri
arasýnda kovuþturma organlarýnýn etkili
olmalarý gereksinimi de bizi körük-
lemiþ oldu.  Ayný zamanda, insanlarýn
refah içinde yaþamasý ve ister yerli ister
de yabancý geçerli hukuk akidleri ile
garanti edilmiþ özgürlük ve haklarýn
uygulanmasýnýn saðlanmasý yönünde
engel olarak çýkan tüm kýþkýrtmalar ile
karþý karþýya gelmek için Kosovan'ýn
hazýr olduðuna dair gerçeðe dayanan
Kosova güncelliði ile de dürtülmüþ
olduk.  Bu yasa tasarýsý, çok ünlü yerli

uzmanlarýn etkin katýlýmý ve ayný
zamanda UNMIK'in Yasal Dairesi'nin
uluslarasý uzmanlarýnýn yardýmý,
desteði ve iþbirliði yardýmýyla hazýrlan-
mýþtýr.
Bu yasa tasarýsý ile, Kosova'da geçici
özyönetime ait Anayasa Çerçevesi,
daha doðrusu yerli akidlerin uluslararsý
akidlerle uyumlaþtýrýlmasý görevini
saptayan 5.7 hükümünden kay-
naklanan görevinin bir bölümü de yer-
ine geitirilmektedir.  Ayný zamanda bu
yasa tasarýsý, Lahey Mahkemesi
Tüzüðü ve Lahey Mahkemesi
prosedürünün diðer yönetmeliklerine
dayanmýþ ve onlarla uyumlaþtýrýlmýþtýr.
Yasa Tasarýsý, Kosova geçici özyöne-
tim enstitüsyonlarýnýn, Lahey
Mahkemesi ile iþbirliðinde bulunmasý
hazýrlýðýný ve Güvenlik Konseyi'nin
827/1993 numaralý Rezolüsyonu'ndan
kaynaklanan görevleri yerine getirmek
için hazýr olduðunu gün ýþýðýna çýkar-
maktadýr.
Bu yasa tasarýsý Kosova'ya, yörede
barýþ ve istikrarýn saðlanmasý yönünde-

ki dolaysýz katkýsýný sunmaya devam
etmesini saðlamaktadýr.  Aynýca, bu
yasa tasarýsýnýn amacý, yerli enstitüsy-
onlarý da nazari itibare alarak, daha
doðrusu onlarýn deðerli rolleri ile bir-
likte, Lahey Mahkemesi ile iþbirliðinde
bulunmaktýr.
Yukarýda ortaya atýlan noktalara
dayanarak Yasa Tasarýsý'nýn genel
konularý özellikle ise bilerek cinayet
iþleme, eziyet ya da insani olmayan
muamele, yasa dýþý sevketmeler,
rehine almak vs. gibi hareketlerde
bulunanlarý kovuþturmak ve ceza-
landýrmak sürecinde karþýlýklý iþbir-
liðimizi düzene koyduðunu düþünüy-
orum.  Bununla Kosova, ayný zaman-
da uluslararasý hukuk düzeninin
geliþtirilmesine ve Avrupa-Atlantik
entegrasyonlarýna katýlmaya devam
etmektedir.
Konuþmasýnýn devamýnda Baþbakan
Bajram Rexhepi, milletvekillerine
adaletin uygulanmasý hizmetinde ola-
cak bu yasa tasarýsýný kabul etmelerini
önerdi.
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LAHEY MAHKEMESÝ ÝLE ÝÞBÝRLÝÐÝNE AÝT YASAYI KABUL ETTÝ

Kosova, uluslararasý hukuk düzenine ve Avrupa-Atlantik
entegrasyonlarýna (bütünleþmeye) katýlmaya devam ediyor

Bu yasa tasarýsýnda özel önem taþýyan ve geçici hükümlerde yer alan gerçekler arasýnda,
sözkonusu yasanýn, Lahey Mahkemesi'ne baðlý Kosova Dairesi'nin kurulmasýnýn öngörülmesine

dair gerçek ortadadýr.  Buysa önemli bir þeydir, çünkü, diðer devletler bu dairelere çoktandýr
sahiptir, sadece Kosova'da onlar mevcut deðil.  Yasayla, bu tür bir dairenin kurulmasýný

öngörülmesi olumlu bir þeydir. Aslýnda bu daire, belirli bir þekilde, bu enstitüsyonla dolaysýz
iþbirliðinde bulunma olanaðýna sahip olmak ve böylece, Kosova yurttaþlarýna gerekli olan

hukuk yardýmýný sunabilmekte yardýmcý olacaktýr.

Yasa Tasarýsý, diðerleri arasýnda, þu hükümleri içermektedir:

- Kosova yöresinde etkin olan Lahey Ceza Mahkemesi Dairesi'nin teknik
koþullarýný saðlayan ve çalýþmalarýný kolaylaþtýran;
- Belirli bir konunun Lahey Ceza Mahkemesi'nin yetkisinde olmasý duru-
munda, suç iþinin Lahey Ceza Mahkemesi'ne aktarýlmasýna;
- Suç iþleyenin bir defa cezalanmasý ve bu mahkeme olayýnýn Lahey Ceza
Mahkemesi tarafýndan sonuçlanmasý durumlarýnda yetkili Kosova organ-
larý önünde yeniden mahkemeye tabi tutulmasýnýn yasaklanamsýna;
- Suçlunun teslim edilmesi ile ilgili Lahey Ceza Mahkemesi'nin isteminin
yerine getirilmesine;
- Yetkili Kosova organlarý tarafýndan Lahey Ceza Mahkemesi'ne hukuki
yardýmýn sunulmasýna, ayný zamanda saptanmýþ cezalarýn yerine getir-
ilmesi ile ilgili anlaþmanýn yapýlmasý için hazýr olma durumuna aittir.

Bajram Rexhepi



Sýralý prosedüre göre 
hareket etmek

Kosova Meclisi'ndeki LKD Parti
Grubu adýna milletvekili Alush Gashi,
gündem konusunda, yasa tasarýsý
hakkýnda konuþulan bölüm hakkýnda
elimize geçen birkaç uyarýsý vardý.
Burada, yasa tasarýsýnýn birinci
okunuþundan söz edildiði yazmýyor.
Oysa, saygýdeðer Hükümet
Baþkaný'ndan, Yasa Tasarýsý ile ilgili
açýklamayý dinledik.  Bize verilen bu
malzemede, yasalarý kabul ederken
adet üzere kullandýðýmýz bir süreçten
(prosedürden) biraz farklý bir prosedür-
den söz edilmektedir.
Buna göre, açýklama istiyorum-bu
konu ile ilgili olarak, neden yasa deðil
de, büzbütün baþka bir deyim kullanýy-
oruz.
Ikincisi, Kosova Meclisi'ndeki LDK
Parti Grubu'nda, bu konuyu büyük bir
dikkat ile görüþtük.  Ve bu konunun
muamele önergesi, bizim kabul etmek-
te olduðumuz Yasa Tasararýlarý ve
yasalarýn muamelesinden farklýdýr.
Diðerleri arasýnda, saptadýktan sonra
Hükümete göndereceðimiz ve bundan
sonra Hükümetin GSÖT'ne göndere-
ceði deðiþtirgeleri önerebileceðimiz
gibi talimat veriliyor.  Bana göre bu
yol, Kosova Meclisi prosedürlerine
uyumlu bir yol deðil.
Bana göre bu malzeme, sýralý prosedür
olarak tanýnmalýdýr: Yani ilk önce onun
görüþülmesi, komisyonlarda incelen-
mesi, ikinci okunuþunun yapýlmasý,
oylanmasý ve bundan sonra olasýl kabu-
lu için sonraki prosedürlere tabi tutul-
masý gerekirdi.
Arsim Bajrami, Kosova
Meclisi'ndeki PDK Parti Grubu adýna,
bu presip sahibi giriþimi selamladý,
ancak, ikinci okunuþtan önce, birkaç
sorunun aydýnlatýlmasýný istedi.
Birinci soru, akid özelliðindeki
sorudur.  Gerçekten de Meclise gelen
bu formal önerge, Yasama Tasarýsý'nýn
görüþülmesini önermektedir, demek
oluyor ki, bunun UNMIK'in yönet-
menliði mi, yoksa Kosova Meclisi'nin
Yasasý mýdur diye bilinmeyen bir
akidten söz edilmektedir.  Bana göre
bu Meclis'in, UNMIK yönetmenlik-
lerini görüþmeye gereksinmesi yok.
UNMIK'in Yönetmenliklerini GSÖT
getirmektedir ve dolayýsýyla bu akidin

yasa özelliðinde olmasýný öneriyorum.
Sýralý yasama prosedürüne, yani birinci
okunuþ, ikinci okunuþ ve ardýndan
gelen prosedüre tabi tutulacak bir yasa
olmalýdýr.
Bu yasa için gereksinme özürlüdür
çünkü, Kosova bu yasa ile, Lahey
Mahkemesi'yle iþbirliðini yasallaþtýr-
maktadýr.  Bu iþbirliði þimdiye kadar
yasallaþtýrýlmamýþtý, þimdiden sonra
ise bu gerçekleþecektir ve Kosova,
Lahey Mahkemesi'nin partnörü ola-
caktýr, özellikle Limay olayýnda olduðu
gibi, Lahey Mahkemesi'ne gönüllü
olarak teslim olmanýn, tutuklama
olarak deðerlendirildiði örnekte olduðu
gibi, önceleri meydana gelen sorunlarý
göz önümüzde bulundurursak, bu çok
olumlu bir þeydir.  Bundan dolayý,
Lahey Mahkemesi'nin gerekçeleri ile
nasýl davranýlmasý gerektiðine dair
prosedürleri saptayan yasaya gereksin-
memiz var.
Bu yasa önergesinde açýklanmayan
diðer bir konu, yetkili otorite
konusudur.  Lahey Mahkmesi ile part-
nör ve yetkili otorite kimdir? GSÖT
mi, yoksa Kosova Hükümeti mi?
Kosova Hükümeti'nin, bu yasa
tasarýsýnýn açýklamasýný yapmasý
itibariyle o, yetkili otorite olmalýdýr.
Birisi þunu diyebilir: Özel temsilci
bununla oydaþ olmayacaktýr! Biz bura-
da Kosova için bir yasayý yaratýyoruz
ve bana göre, Kosova Hükümeti,
Lahey Mahkemesi ile iþbirliðini için
sorumluluðu alan bir partnör olarak
tanýnmalýdýr.
Aslýnda yasa, daha önceden bu
Meclis'te kabul edilen bir ceza yasasýný
tamamlamaktadýr ve bana göre bunun-
la, Lahey Mahkemesi ile iþbirliðine
baðlý çok sorular düzene koyulmak-
tadýr.  Buysa üç safhayý içermektedir:
Ceza öncesi safhada, yetkili
mahkemelere baðlý mahkeme süreç-
lerinin birinci safhasýnda ve Lahey
Mahkemesi'ne aktarýlmasý-onun
enstatüsüyle kapsanan konular ve
hukuk yardýmýnýn sunulmasý alanýdýr.
Bu Yasa Tasarýsý için çok önemli olan
ve son hükümlerinde yer alan konular-
dan biri, yasanýn, Lahey Mahkemesi
Dairesi'nin Kosova'da açýlmasýnýn
öngörülmesidir.  Buysa çok önemli bir
þeydir çünkü, bu tür daireleri diðer
ülkeler de kurmuþtur, sadece
Kosova'da dairesi yoktur.
Kosova Meclisi'ndeki "Povratak"

(Dönüþ) Koalisyonu adýna
Milletvekilli Ljiljana Kenic
konuþurken; "Hükümet tarafýnca öner-
ilen bu yasa hakkýnda büyük ölçüde
tartýþma gerekecektir, bilhassada -
Lahey Mahkemesi'yle iþbirliði gereke-
cektir, bölümünden söz edilirken.
Lahey Mahkemesi ile iþbirlik açýk,
büzbütün ve doðru bir þekilde olmasý
gereklidir ve bunun da böyle olmasý ilk
sýrada en yakýnlarýný kaybeden aileler
için yapmalýyýz.
"Povratak" (Dönüþ) Koalisyonu
geçenlerde bu Meclis'in, Lahey
Mahkemesi ile iþbirliðine ait rezolüsy-
onu hazýrlamasýný istemiþti.  Demek ki,
etnik mensubiyete bakýlmadan cinayet
iþleyen bütün suçlularýn iade edilmesi
gerekir.
Bu düzenleme ile ilgili sorun olarak
ortaya açmak istediðim þudur:
Hükümet'in ortaya attýðý memoran-
dumda, Kosova'nýn, sadece
Kosova'daki savaþ süresinde iþlenilen
cinayetler ile ilgili olarak Lahey
Mahkemesi ile enstitüsyonel iþbir-
liðine gereksinmenin vurgulanmasýna
uyarým var.  Çatýþmadan sonra daha
doðrusu Kumanova Anlaþmasý'nýn
imzalanmasýndan sonra Sýrplar'a
yapýlan cinayetlerin gizlenmesi anlam-
sýzdýr, özellikle bu cinayetlerin
UNMIK, KFOR ve uluslararsý toplu-
luðun diðer temsilcilerinin önünde
iþlenmesi sonucu bunun gizlenmesinin
anlamsýz olduðunu düþünüyorum.
Biz, sadece savaþ süresinde iþlenen
cinayetler için suçlularýn iade edilme-
sine ait olacak iþbirliðe ait Hükümet'in
önerisini kabul edemeyiz.  Bu
davranýþla, diðerleri arasýnda, Kosova
Hükümeti temsilcilerinin, Sýrp halkýna
karþý insani olmayan ve incitici
yanaþýmý konusu da açýlmaktadýr.
Hükümet'in önerdiði form da sorundur.
Bana göre, bu malzemenin düzene
koyulmasý, Genel Sekreter Özel
Temsilcisi'nin yetkisi dahilindedir.  Bu
Meclis, Lahey Mahkemesi ile iþbir-
liðine ait rezolüsyonu getirmelidir, ki
bununla UNMIK ve KFOR'a, suçlu-
larýn tutuklanma etkinliðini destek-
lediðini göstermiþ olurdu.  Böyle bir
rezolüsyon esasý üzere ise, UNMIK,
daha doðrusu GSÖT, gereken tamam-
lamalar ile birlikte, 8. bölüm i.i.o nok-
tasý itibariye sadece kendisinin yetkili
olduðu bu alaný düzene koyacak
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hükümü yayýnlamalýdýr.
üçüncü sorun, Hükümetin ortaya attýðý
terimler ve bu yasanýn hazýrlanmasýna
katýlan uzman takýmdýr.  "Geçici
özyönetim enstitüsyonlarý" yerine
"Kosova özyönetim organlarý" terim-
inin kullanýlmasý ya da bazan "aleni"
bazan da "devlet savcýsý" terimleri,
teknik yanlýþlýklar olarak algýlanabilir.
Ancak yasada, birkaç maddede,
Kosova ile Ceza Mahkemesi arasýnda-
ki iþbirliðin taþýyýcýsý olarak otoriteden
söz edilirken bu otoriteyi kim ve bu
enstitüsyonu kimin temsil ettiðine dair
hiç bir somut ad geçmeden anmak
gerçekten anlamsýzdýr.  Belki bize 9.
maddenin 9. noktasý, bunun Hükümet
olduðunu gösteriyor, ancak, devamýn-
da Hükümet bir daha anýlmýyorken,
yine "otorite" diye geçiyor.  Sonunda
belki de bu otoritenin kim olduðunu
anlayacaðýz.
Bujar Dugolli, Kosova Meclisi'nde
AAK Parti Grubu adýna, Kosova'nýn,
bu ve çok daha bazý yasalara gereksin-
im olduðunu ve Kosova'nýn, özellikle
sözünü ettiðimiz alanda bundan zarar
gördüðünü vurguladý.
Biz daha önceleri de Meclis olarak,
Lahey Mahkemesi ile iþbirliði taraftarý
olduðumuzu belirtmiþtik ve özel bir
deklarasyon ile, bu iþbirliðin, Kosova
Meclisi tarafýndan kabul edilecek
yasayla uyumlu olarak iþlev yapmasý
gerektiðini vurgulamýþtýk.
Kosova'da savaþ sonrasý olaylarýn
tanýðýyýz, daha doðrusu, Lahey
Mahkemesi'nin, Kosova enstitüsyon-
larýna ve mahküm medilen yurttaþlarý-
na saygý göstermediðine dair gerçeðe
tanýk olduk.  Bize göre bu, Kosova'nýn,
Lahey Mahkemesi ile iþbirliðine ait
yasanýn olmayýþýndan meydana
gelmiþtir, öyle ki Kosova yöresi için
de, söz konusu mahkeme ile iþbirliðe
ait Sýrp Yasasý'ný tanýmýþ oldu, buysa
bizim için hala kaldýrýlmamýþ ve
anlamsýz bir þeydir.
Sözkonusu yasanýn onaylanmasýndan
sonra, bu hassas alandaki durumun
olumlu olarak deðiþeceðine umut
etmekteyiz.
Yasayý öneren kiþinin, konuyla ilgili
Kosova enstitülerine, Meclise ve
Hükümete belirli rolü saðlayacak Yasa
Tasarýsýný hazýrlama gücünde
olmadýðýný farkettik.
Meclise sunulmuþ olan sözkonusu
Yasanýn önerilen metninde bu nihayi

rol, Yasa Tasarýsý'nýn tüm maddelerinde
yer alan "yetkili otoriteye" verilmekte-
dir.  Bunun için de bu yetkili otoritenin
kim olduðu sorusu ortaya çýkmaktadýr,
yani bu kim olabilir? Kosova
Hükümeti mi? UNMIK mi? Sayýn
Holker mi? yoksa Kosova'nýn dýþýnda-
ki herhangi bir hükümet mi? Bundan
ötürü de bu, sözkonusu Yasadaki
ilerideki çalýþmalarýmýzda belirlen-
melidir.  Meclis gurubu olarak bizler,
bu Yasayý genelde destekliyoruz, fakat
ileride deðiþtirgeler sayesiyle Kosova
Hükümeti rolünün ve ayný zamanda
suçlularýn enstitüsyonel savunmasý
rolünün belirlenmesi yönünde çaba
sarfetmeye çalýþacaðýz.

Yasayla, Lahey Mahkemesiyle
iþbirliði yapacak taþýyýcýnýn sap-

tanmasý gereklidir

Ramadan Kelmendi'nin belirttiðine
göre, önerilen Yasada, savaþ olarak
Kosova'da meydana gelen olaylar
belirlenmektedir.  Bu Yasa Tasarýsý'ný
hazýrlayan çalýþma gurubu ve önerilen
yasanýn deðerine saygý göstererek,
ileride sadece "yetkili otorite"
kelimesinin kullanýlmasý deðil, bu
Yasayla, Lahey Mahkemesi'yle iþbir-
liði yapacak taþýyýcýnýn saptanmasý
gereklidir.  Oysa bu Yasa'nýn tüm met-
ninde tekrarlanmakta, Yasa'nýn doðal-
lýðý ise subjektif kuþkular ile ikircim-
likleri taþýyamaz haldedir.  Lahey
Mahkemesi'yle yapýlan iþbirliði çeþitli
þekillerde gerçekleþmektedir, fakat bu
iþbirliði Arnavutça, Sýrpça ve Ingilizce
metinlerinde deðiþik þekilde temsil
edilmiþtir.  Yetkili otoritenin yetki-
lerinden söz edildiðinde, önerilen Yasa,
bu iþbirliði için uygun olan önlemleri
belirlemiyor, iþte bu gibi zayýflýk
yüzünden Lahey Mahkemesi yeterince
örgütlü olmadýðýmýzý ya da istenilen
seviyede olmadýðýmýzý diyebilir.  Yasa
Önergesiyle, Kosova Mahkemeleri'nde
yürütülen ceza sürecinin ve ayný
zamanda belirli suç iþleri için
Kosova'da cezaya çarptýrýlan kiþilerle
ilgili olaylarýn ne zaman Lahey
Mahkemesi'ne aktarýlabileceði
koþullarý saptanmamýþtýr.  Önerilen
Yasa, Laheydeki Ceza Mahkemesi'ne
düþen ve suç iþlerinden hangisinin
oraya aktarýlabileceðinin suçiþleri
derecesini ayan olarak belirlemektedir.
Düþünceme göre, aktarmayla ilgili

mahkeme kararýna karþý aðlaþýda
bulunmak için 8 günlük süre oldukça
kýsa, yanlýþ ve haksýzdýr.
Bu Yasayla, ayný suç iþleri için Kosova
Mahkemesi'nin cezaya çarptýrýlan bazý
kiþilerin delil yetersizliði yüzünden
serbest býrakýldýðý ya da süreci
kestirdiði olaylarda nasýl davranýl-
masýnýn gerektiði þekli saptanmamýþtýr,
iþlenen ayný suç için ise Lahey
Mahkemesi aktarmayý istemektedir.
Lahey Mahkemesi'yle yapýlan iþbir-
liðinin þimdiye kadarki pratiðinden
baþlanarak, bu Yasayla, þupheli þahý-
zlarýn Kosova'yý terketmeyeceði garan-
tisi de saptanmalýydý.
Önerilen Yasada özellikle, uluslararasý
adliye mahkemesiyle yapýlan iþbirliði
ya da yasal hükümlerin tanýmlanmasý
sýrasýnda ikircimliðin meydana
gelmemesi için cezaya çarptýrýlan kiþi-
lerin Lahey Mahkemesi'ne teslim
edilmesinin geçici bir süre için ertelen-
mesi nedenleri saptanmalýdýr.  Fakat,
Lahey Mahkemesi sonucu suçlu görü-
nen kiþilerin cezasýný Kosova'da
çekmesi gerekliliði olaylarýnda, mas-
raflarýn kimin tarafýndan karþýlanacaðý
saptanmalýdýr, çünkü Yasada, cezalarýn
gerçekleþmesi þeklinden deðil, iþbirliði
biçiminden söz edilmektedir.
Cezalarýn uygulanmasý sýrasýnda,
cezalarýn hafiflenmesi ve suçlularýn
serbest býrakýlmasýna iliþkin koþullar
yerine getirilmektedir.  Konuyla ilgili
bunun Kosova'nýn Lahey
Mahkemesi'yle yapacak olan iþbirliði
sýrasýnda gerçekleþmesi þekli kesin-
leþtirilmelidir.
Lahey Mahkemesi'nin yetkili olduðu
savaþ cinayetleri için suç davalarýyla
uðraþan Kosova'daki hakimlerin de
Lahey Mahkemesi hakimlerinin hak-
larýna sahip olmalýdýr.

Anayasa düzeni olduðu gibi
Kosova yurttaþlarýnýn ulusal ve
insani haklarý da zoraki bir þek-

ilde çiðnenmiþtir

Hydajet Hyseni: Eðer özel temsil-
cinin bu belgenin taþýyýcýsý olmasý
gerekirse, o zaman kendisinin Meclise
gelip, konuyla ilgili bilgi vermesi
gereklidir.  Neden bu yüksek yasa
organý sürekli olarak hep ard planda
kalýyor?
Kosova ve onun halký, Antiarnavut
siyasetinin saldýrý kurbanýydý.  Zaman
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dönemi sözkonusu iken, Yasayla bu
oldukça ayan bir þekilde saptan-
mamýþtýr, 1993 yýlýna ait 827
Rezolusyonu ise 1991 yýlýndan
þimdiye kadarki dönemi kapsamak-
tadýr.  Düþünceme göre, 1991 dönemi
art planda býrakýlmamalýdýr.
Anayasa düzeni olduðu gibi Kosova
yurttaþlarýnýn ulusal ve insani haklarý
zoraki bir þekilde ve Anayasaya aykýrý
olarak çiðnenmiþtir, bunun için de
sözkonusu siyasete karþý yapýlan diren-
me özürlü sayýlmaktadýr.  Diðer yan-
dan bu, sadece Kosova'nýn eski
Anayasasýyla deðil, tanýnmýþ ulus-
lararasý belgelerle de uyumlu olarak,
yurttaþ ve Anayasa görevini de oluþtur-
maktadýr.  Öyleki, kurtuluþ savaþý,
hiçbir zaman soykýrýmlý þoven
saldýrýsýyla kýyaslanamaz.
1244 Rezolüsyonu ve Anayasa
Çerçevesi'nin kapsanmýþ olduðu
Rambuye belgesiyle ve ayný zamanda
önceden sözünü ettiklerimiz esasýnca,
ceza sürecinin açýlmýþ olduðu özgür-
lüðe kavuþmak amacýyla savaþan
kahramanlarýn affedilmesi ve bununla
birlikte savaþ tutuklularýn serbest
býrakýlmasý öngörülmüþtür.
Sonunda, bizim aramýzdaki iliþkilerim-
ize ve ayný zamanda bütün kötülük-
lerin bize yüklenmesi çabalarýna ait
olan bir sorum var.  Bilindiði gibi
birkaç yýl önce, vatansever gençler ve
Kosova'daki aydýnlar, Kosova'da
yaþayan herkes için mutlu bir gele-
ceðin saðlanmasý doðrultusunda,
geçmiþe ait tüm anlaþmazlýklar ile kin-
lerin ortadan kaldýrýlmasý amacýyla
daha geniþ ve güçlü bir hareketin
saðlanmasý çabalarýnda bulunmuþtur.
Daha güzel ve mutlu bir geleceðin
saðlanmasý yönünde ulusal barýþ felse-
fesini yönetmek, eski çatýþmalar ile
düþmanlýklarý ortadan kaldýrmak ve
yenilerinin belirmesini engellemek
gereklidir.  Sadece bu gibi yanaþýmla,
dünyayla da baþarýlý bir biçimde iþbir-
liði yapmýþ olacaðýz.

Smajl Latifi- Bizler hala, merkezi
Lahey'de olan eski Yugoslavya'daki
Savaþ Cinayetleri Mahkemesi'nin,
insan adaletinin gerçek ilkelerine
dayanan tam bir adaletli enstitüsyon
olduðuyla ilgili inandýrýcý delillere
sahip deðiliz.  Kosova sözkonusu
olduðu sýrada, bizler bu mahkemenin
taraftar olduðunu haklý olarak saptaya-

biliriz.  Sözkonusu Mahkeme'nin çalýþ-
malarý temiz politik tutumlarý kap-
sadýðý ve yapýlan cinayetler özgürlük
için savaþan çatýþmalarla haksýz olarak
eþit seviyeye getirilmesi pratiði uygu-
landýðý sürece, bizler politik yorumlar
yapma hakkýna sahibiz.  Ayný zamanda
bizler, sözkonusu savaþ taþýyýcýlarýný
siyah rahleye koyarak, Lahey
Mahkemesi'nin bir milletin kurtuluþ
savaþýný "ödüllendirmeye" devam
ettiðini de haklý olarak belirtebiliriz.
Özgürlük ve kendi milletinin baþlý
baþýna yönlendirilmesi için savaþanlar,
Kosova'daki UNMIK Mahkemeleri ve
Lahey Mahkemesi tarafýndan hala
kötüye kullanýlmakta, hapise atýlmak-
ta, mahküm edilmekte ve cezalandýrýl-
maktadýr.  þunu da belirtmek isterdim
ki, Lahey Mahkemesi ile UNMIK
Mahkemeleri'nin, iyice tanýnan plat-
form esasýnca, cinayet ile soykýrýmý
örgütlü ve proðramlý bir þekilde yapan
devleti, hükümeti ve onun yönetici
strüktürünü korumaya devam ettiðini
delillerle göstermek de zor deðildir.

Mevlyde Saraçi- Düþünceme göre
Kosova'da, Lahey Mahkemesi ve
Kosova'nýn yetkili organlarý tarafýndan
hala araþtýrýlmayan cinayet izleri ile
gereken deliller mevcuttur.  Diðer yan-
dan Kosova'da hala tüm toplu
mezarlarýn açýlmadýðý ve ayný zamanda
araþtýrýlan cesetlerin hala Sýrbistan'da
bulunduðu ve bu cesetlerin Kosova'ya
zaman zaman ve çok az sayýda gönder-
ildiði söylentileri de gerçektir.  Öyleki
bu, kaybolan kiþiler kaderinin gün
ýþýðýna çýkmasýný bekleyen ailelere
karþý cinayetlerin belirli þeklini teþkil
etmektedir.
Kosova enstitülerini ileve etmeksizin,
Kosova'daki bazý toplu mezarlarýn
açýldýðýný da çok iyi biliyoruz.  Bunun
için de ben, bu malzemenin kabul
edilmesinden yana deðilim.  Bizler
ileride de bu konu hakkýnda tartýþmalý
ve sözkonusu Yasa içeriðinin düzelme-
si ve aynýsýnýn Mecliste onaylanmasý
amacýyla Yönetmenlik esasýnca
uyarýlarýmýzý yazýlý olarak sunmalýyýz.
Aksi takdirde, kendi tarihinde büyük
korkular ile kötülükler yaþayan
Kosova halkýna karþý borcumuzu
hiçbir zaman ödemiþ olamýyacaðýz.

Hasan Meta- Düþünceme göre, Lahey
Mahkemesi tarafýndan cezaya çarp-

týrýlacak olan yurttaþlarla Kosova
enstitülerinin de ilgilenmesi ve ayný
zamanda kendi yetkisine düþen sorum-
luluðu üstlenmesinin gerekli olduðuyla
ilgili benden önceki tartýþmacýlarý
tamamýyla destekliyorum.  Yaný sýra,
bu Yasa Tasarýsý'nýn, öngörülen iþleme
göre Meclise sunulmasýný öneriyorum.

Dragiša Krstovi}- Lahey
Mahkemesi'yle iþbirliðin yapýlmasýyla
ilgili Yasa Tasarýsý dolayýsýyla bu kürsü
önünde milletvekillerinin konuþ-
malarýný protesto etti.  Düþünceme
göre, uluslararasý enstitü olarak Lahey
Mahkemesi'nin bu kadar eleþtirilmesi
ve milletvekillerinin Lahey
Mahkemesi'nin adalet enstitüsü
olduðuna inanmamasý yerinde deðil
bence.  Lahey Mahkemesi'yle iþbir-
liðin yapýlmasýyla ilgili Yasa getirilmiþ
olsa da, bu Mecliste genel akit olmay-
acak Yasanýn getirilmesi de yerinde
deðildir bence.  Tam aksine bu Yasa,
genel akit olmalý ve diðer ulusal toplu-
luk temsilcilerinin haklarýný savun-
malýdýr.  Böyle olmazsa, elbette ki
yetkili kiþiler bunun onaylanmasýný
engellemiþ olacaktýr.

Xhavit Haliti- Kosova Hükümeti
tarafýndan enstitüsyonel olarak bu
Yasayý onaylamýþ olursak da, yine de
bu akidin bir þekilde Sayýn Holkeri'nin
sayesinde gerçekleþecek hüküm
olduðu düþüncesindeyim.  Fakat,
düþünceme göre, UNMIK in Yasal
Dairesi ile Sayýn Holkeri,
Kosovalýlarýn bu Yasanýn enstitüsyon-
laþmasýný istediklerini ve Lahey
Mahkemesi'ne gönderilen kiþilerin
haklarý çiðnenmeden duruþmaya çýk-
malarýnýn gerekli olduðunu göz
önünde bulundurmalýdýr.

Gani Koci- Lahey Mahkemesi'yle iþbir-
liðin yapýlmasý çerçevesinde Hükümetin,
Lahey Mahkemesi'nde cezaya çarp-
týrýlanlara hukuki ile finansi yardýmýn
sunulmasý doðrultusunda Hükümet
olarak kendi görev ile sorumluluklarýný
saptamasýný öneriyorum.  Bence bu yeni
birþey deðil, bunun aynýsý buna benzer
yasalarý onaylayan diðer devletlerde de
uygulanmýþtýr.  Sözkonusu Yasa, içinde
bulunduðumuz yýlýn 19 þubat tarihinde
Meclis toplantýsýnda görüþüldükten
sonra, milletvekilleri tarafýndan oylarýn
çoðunluðuyla onaylandý.
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Kosova Meclisi Taþýmacýlýk ile Telekomunikasyon
Komisyonu, baþkan Edita Tahiri'nin yönetimi
altýnda, Arnavutluk Meclisi Endüstri ve

Taþýmacýlýk Komisyonu'nun çaðrýsý üzere beþ günlük
Arnavutluk resmi ziyaretinde bulundu.  Bu komisyon,
Arnavutluk Meclisi ve Hükümeti'nin belirli strüktürleri
ile birçok görüþmede bulundu.  Komisyon, Arnavutluk
Meclisi Baþkaný Sn. Servet Pëllumbi, Arnavutluk
Meclisi Asbaþkaný Magbule Çeço, Taþýmacýlýk ve
Endüstri Bakaný Spartak Poçi, Endüstri ve Taþýmacýlýk
Komisyon Baþkaný Eduard Alushi ve Komisyon üyeleri,
Meclis'in Dýþ Siyaset Komisyonu Asbaþkaný Besnik
Mustafaj, Yollara ait Genel Müdürlüðü Müdürü Encël
Caka, Arnavutluk Telekom Genel Müdürü Ferhat
Lukaçaj ve Bakanlýða baðlý Telekomunikasyon
Departamenti Müdürü Apostol Noti ve Arnavutluk Posta
Müdürü Aleksandra Çolaku ile görüþtü.  Kosova heyeti
milletvekilliler Qazim Kabashi, Jusuf Sutaj, Hatixhe
Hocxh, Ilmi Ahmeti, Sabri Feyjullahu ve Sahit Krasniçi,
Komisyon koordinatörü Advije Morina ve Kosova
Meclisi Bütçe Müdürü Jusuf Nikçi bulundu.
Iþ gecelerinden birinde Arnavutluk Meclisi Baþkaný
Servet Pëllumbi ile bulunulan görüþme süresinde, sýcak
hava içinde, özellikle öncüllüðü olan konular baþta
olmak üzere her iki ülkenin hayati ulusal konularýna
deðinildi.  Sayýn Pëllumbi, bu münasebetle, Kosova
konusu ve onun en doðru bir þekilde çözümlenmesi,
Arnavut enstitüsyonlarýn gündem sýrasýnda önemli yeri
olduðunu ileri sürdü ve bu yönde devamlý olarak etkin
olduklarýný vurguladý.  Edita Tahiri, kendi tarafýndan,
Kosova'daki politik süreçlere ve dolayýsýyla standard-
larýn uygulanmasý ve ülkenin heryanlý kalkýnmasý

konusunda Kosova baðýmsýzlýðýnýn kilitsel rolü
konusuna deðindi.  Magbule Çeço ile görüþme süresinde
Komisyon, Arnavutluk Meclisi'nin çalýþmalarý ve strük-
türü ve yasama süreçleri ile tanýtýldý.  Edita Tahiri, bu
münasebetler, yasalarýn getirilmesi alanýnda Kosova
Meclisi komisyonlarýnýn etkinlikleri ve karþýlaþmakta
olduklarý meþguliyetleri hakkýnda konuþtu.  O ayný
zamanda, yasama ve yönetim enstitüsyonlarýn denetimi
alanlarýnda etkililiðin ve kalitenin artýrýlmasý konusunda
Kosova milletvekillerinin birkaç en güncel ödevlerine de
iþarte etti.
Endüstri ile Taþýt Bakaný ile karþýlaþma süresinde
Spartak Poçi ile görüþme süresinde Kosova Meclisi
üyeleri, Bakan Poçi tarafýndan, yöre ülkeleri ile enfras-
trüktür baðlarýnda Arnavutluðun sahip olduðu öncüllük-
lerle ve Arnavutlukta yollarýn, demir yollarýnýn, teleko-
munikasyon, limanlarýn ve hava yollarýnýn modern-
leþmesinde Arnavutluðun öncüllükleri ile tanýtýldýlar.
Draç-Priþtine otobanýnýn, sadece Arnavutluk ile Kosova
için deðil, daha geniþ yani bütün yöre için hayati önem
taþýdýðý ileri sürüldü.  Bu otoban, Arnavutluk ile
Kosova'nýn ekonomik kalkýnmalarýnýn, Arnavut ente-
grasyonu ve yakýnlaþmasýný, iki ülkenin çokyönlü iþbir-
liði ve karþýlýklý baðlýlýðý için en önemli atardamarýný
oluþturmaktadýr.  Tahiri, Kosova'da telekomunikasyon
ve taþýt alanýndaki geleceði baþta olmak üzere taþýt ve
telekomunikasyon alanýnda Kosova'nýn etkinliklerinden
konuþtu.
Endüstri ve Taþýt Komisyonu ile gerçekleþen karþýlaþ-
malarda, her iki komisyonun ortak çýkarýna olan alanlar-
da iþbirliðin yoðunlaþtýrýlmasýna özel önem verildi. 
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20

Kosova Meclisi üyeleri Arnavutluk Meclisi
üyeleriyle iþbirliklerini derinleþtiriyor

Draç-Morina-Prizren-Merdare otobaný, Arnavutluk ile Kosova'nýn, iktisadi kalkýnmalarýnýn eþsiz atar-
damarýný, Arnavutlar'ýn entegrasyonunu ve birleþme noktasýný ve iki ülke arasýnda çokyanlý iþbirliði

olanaklarýný oluþturmaktadýr

Kosova Meclisi üyeleri Bakan Spartak Poçi ile bir arada görülüyorlar

Arnavutluk Meclisi Endüstri ile Taþýmacýlýk Komisyonu
üyeleriyle yapýlan toplantýsýndan bir görüntü 
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Bu Komisyon baþkaný Eduard
Alushi, iki komisyon arasýnda daha
sýk görüþmelerin yapýlmasý gerektiði-
ni söyledi ve kendilerinin Kosova'yý
en kýsa bri zamanda ziyaret edecek-
lerine iþaret etti.
Besnik Mustafaj, her seviyede iki
ülke arasýnda iþbirliðini derin-
leþtirmek gerektiði ileri sürüldü.
Arnavutluk her zaman olduðu gibi
bundan böyle de, özellikle gereken
amaçlarýn ve geleceðin elde edilmesi
amacýyla Avrupa ve dünya ente-
grasyonlarýna doðru Kosova'nýn daha
da açýk olmasý, dolayýsýyla
Kosova'nýn güncel sorunlarla
karþýlaþmasý durumunda onu
destekleyecektir.
Arnavutluk Genel Yol
Müdürlüðü'nde yapýlan karþýlaþma
süresinde otoban konusu, ilginin
odak noktasýný oluþturdu.
Dolayýsýyla, söz konusu otobanýnýn
dört yýl içinde tamamlanmasýnýn
öngörüldüðü söylendi.  Çalýþmalarýn
bir bölümü yapýlmþ durumdadýr.
þimdiye kadar, bu projenin safhasý
için, vergi ve uluslararasý kredilerden
30 milyon Euro deðerinde para
saðlanmýþtýr.
Telekom Müdürlüðü'nde düzenlenen
görüþmede, baðlantýnýn Monako ya
da diðer ülke sayesiyle alýnmasýnýn
gerekli olmamasý için cep telefonu ve
internet amacýyla Arnavutluk-Kosova
arasýnda optik kablo ile donaným pro-
jesi hakkýnda da söz edildi.
O zamana kadar Posta
Müdürlüðü'nde, Kosova ile
Arnavutluk hizmetlerin atkililiðinin
artýrýlmasý gerektiðine iþaret edildi.
Bu karþýlaþmalardan baþka, Kosova
Meclisi Taþýmacýlýk ile
Telekomunikasyon Komisyonu, daha
bazý etkinliklerde de bulundu.
Komisyon, Arnavutluk Meclisi'nin
bir oturumuna katýldý, Kruja, Valona
ve daha bazý yerleri ziyaret etti.
Komisyonun bu ziyaretinin
baþarýsýndan, söz konusu ziyaretin
gerçekleþmesi yönünde çaba
gösteren Kosova'daki Arnavutluk
Daire þefi Bashkim Rama'ya özellik-
le teþekkür etmek istiyoruz.

Celal Ilyas

Avusturya'nýn
VUS Örgütü
t a r a f ý n d a n

seçilen Avrupa ve
Amerika'nýn üniver-
site öðrencileri
gurubu, Kosova'ya
yapmýþ olduklarý
ziyaret çerçevesinde
bugün Kosova
Meclisi'nin konuðuy-
du.  Bu münasebetle
onlar, Kosova
Meclisi'nin çalýþmasý,
Kosova'daki güncel
süreçler, Meclis'in strüktürü,
karþýlaþmýþ olduðu güçlükler ve
yasacýlýk ile diðer alanlarda elde etmiþ
olduklarý sonuçlar hakkýnda bilgi
edindiler.  Bu ziyaret sýrasýnda
sözkonusu üniversite öðrencileri
gurubu Nekibe Kelmendi, Flora
Brovina, Edita Tahiri, Rada Trajkovic,
Milorad Todorovic ve Resmiye
Mumcu'yla görüþtü.
Sözkonusu üniversite öðrencileri
gurubuyla görüþen milletvekili Flora
Brovina, onlara Kosova Kurtuluþ
Savaþý ve bir halký soykýrýmdan kur-
tarma çabasýnda bulunan uluslararasý
topluluðun giriþimi hakkýnda bilgi
vermeye çalýþtý.  Bu savaþý Kosova
insanlarýn hayatlarýyla, dünya ise
parayla ödemiþ oldu.  Ne yazýk ki
savaþ yaralarý hala açýktýr.  Çünkü
Belgrad'ýn Bataynisa toplu
mezarlýðýnda hala kayýp
Kosovalýlarýn 800 cenazesi bulun-
maktadýr ve cenazelerin Kosova'ya
geri çevrilmesi, dünyanýn Belgrad'a
yapacaðý baskýsýna ve Sýrbistan'ýn
isteðine baðlýdýr.  Bunlarýn yaný sýra
daha 3.200 kiþinin kayýp olduðu
düþünülmektedir.  Ayný zamanda
bizler, savaþtaki rolüne önem vermek-
sizin Sýrp mensuplarý sýralarýndan

kayýp olanlarýn kaderini aydýnlatmaya
da çalýþtýk.  Kirli savaþ sýrasýnda
yaþamýþ olduðumuz cinayetler ve
tecavüzlerden sonra, insanýn tolerans
olmasý gerçekten çok zordur, fakat
yeni nesillere güzel þeyler yaratmaya
borçlu olduðumuz için, ileriye doðru
adým atmamýz amacýyla güçlü
olmalýyýz.  Fakat, ne yazýk ki burda da
Kosova'daki Sýrplarý kendisine göre
yönlendiren tekrar Belgrad siyaseti
belirivermektedir ve bu siyaset
Kosova'daki özeleþtirme süreçlerinde
olumsuz yansýmakta ve tabi ki bu
Kosova'nýn ilerlemesini engellemek-
tedir.  Ama herþeye raðmen bizler,
Kosova'da yaþayan tüm topluluklarýn
eþit haklara sahip olmasý ve Kosova'yý
terk etmemesi doðrultusunda üstün
çaba sarfetmekteyiz, dedi konuþmasý
sýrasýnda Flora Brovina.
Sýrbistan'daki son seçimlerin nasýl
karþýlandýðý sorusuna yanýt veren
Brovina, þeþel Radikalcileri zaferinin,
sadece Sýrbistan'ý deðil, bütün yöreyi
gerileteceðini belirtti. Konuþmasýnýn
sonunda Brovina, Sýrbista'nýn
demokrasileþmesinin herkesin
çýkarýndan olduðunu belirterek,
Kosova'nýn nihayi statüsü olan
baðýmsýzlýðýn bu þekilde daha kolay
çözümlenebileceðini vurguladý.

DÜNYANIN SEÇME ÜNÝVERSÝTE ÖÐRENCÝLERÝ GURUBU KOSOVA
MECLÝSÝ'NÝ ZÝYARET ETTÝ

Belgrad siyaseti, Kosova'daki
süreçlerde olumsuz yansýmakta
Kirli savaþ sýrasýnda yaþamýþ olduðumuz cinayetler ve tecavüzlerden

sonra, insanýn tolerans olmasý gerçekten çok zordur, fakat yeni
nesillere güzel þeyler yaratmaya borçlu olduðumuz için, ileriye

doðru adým atmamýz amacýyla güçlü olmalýyýz, dedi Flora Brovina.

Flora Brovina öðrencilerle beraber görülüyor



Mitroviça'daki cerrah bölümünün
n e d e n
k a p -

atýldýðýyla ilgili mil-
letvekili Ramadan
Kelmendi tarafýndan
sorulan soruyu yanýt-
larken, Bakan
Mumcu, bir ay önce
Mitroviça'daki
Yöresel Hastanenin,
"ASHQ" nýn iþbir-
liðiyle ve Bakanlýðýn desteðiyle, hastane
hizmetlerinin bir bölümünün Výçýtýrýn'ýn
"þeik Zeit" Hastanesi'ne taþýnmasýný karara
baðladýðýný belirtti.  Bu deðiþme,
Mitroviça'daki ambulans hizmetlerinin nor-
mal bir biçimde çalýþmasý için yapýlmýþtýr.
Daha baþlangýçta böyle bir deðiþme cerrah
bölümüyle baþlatýlmýþtýr, daha geçlerde ise
transfuzyon bölümünün de oraya taþýnmasý
öngörülmektedir.  Fakat, bu deðiþme birkaç
nedenden ötürü geçici olarak yapýlmýþtýr.
Örneðin, daha iyi çalýþma koþullarýný sunan
objelerin istifade edilmesi, saðlýk
hizmetindeki uzmansal kadronun angaje
edilmesi ve yöredeki yurttaþlar için kaliteli
sekundar saðlýk bakýmýnýn sunulmasý.
Bunun en iyi çözüm olmadýðýnýn bil-
incindeyiz, ama yine de þimdilik bu en iyi
çözümlerden biridir.
Bu bölümde, Mitroviça'daki cerrah
bölümünün neden kapatýldýðýyla ilgili
milletvekili Ramadan Kelmendi
tarafýndan sorulan soru yer almýyor.
Ayný bölüm normal çalýþmaktadýr,
yöredeki yurttaþlara daha iyi hizmet-

lerin sunulmasý amacýyla hizmetler,
geçici olarak Výçýtýrýn'ýn "þeik Zeit"
Hastanesi'ne taþýnmýþtýr.
Konuþmasýnýn devamýnda Bakan
Mumcu, bazý köy ortamlarýnda dok-
torlar ile týp teknisyenlerin neden
varolmadýðýyla ilgili milletvekili
Ismail Kurteþi'nin sorusunu da yanýt-
lamaya çalýþtý.  Bununla ilgili Bakan
Mumcu, yerel hükümete ait UNMIK
in 2000/45 hükümü esasýnca ve ayný
zamanda 2001 yýlýnýn kasým ayýnda
getirilen Anlayýþa ait Memorandum
esasýnca, primar bakýmýn örgütlen-
mesi þeklinin belediye saðlýk merkez-
lerinin yetkisinde olduðunu vurguladý.
Fakat bu, Saðlýk Bakanlýðý olarak
bizim konuyla ilgili ilgilenmemizin
gerekli olmadýðý demek deðildir.
þunu belirtmem gerekir ki bu, geçmiþe
ait olan uzmanlaþmanýn denetimsiz
saðlanmasýna baðlýdýr.  Doktor-yurttaþ
proporsiyonu elveriþli deðil ve bunun
ortaya atýlan soruya büyük etkisi
vardýr.
Bakanlýk olarak bizler bu yönde neler
yapmaktayýz? Bu günlerde uzmanlaþ-
mayla ilgili administratif yöntem
imzalandý ve bu yönteme göre,
fakülteyi tamamladýktan sonra her
doktorun stajyerlik görevinden sonra
en azýndan bir yýl primar bakýmda
çalýþmasýnýn gerekli olduðu
öngörülmektedir, ki bunun iki yönlü
önemi vardýr, çünkü bunun sayesiyle
bir yandan saðlýk ambulanslarýndaki
hizmetler yapýlmakta, diðer yandan
ise genç doktorlarýn yetenekleþmesi
saðlanmaktadýr.
Livoça'daki ambulanstan söz
edildiðinde, geçenlerde sözkonusu
ambulans hizmete verildi ve orada bir
týp teknisyeni her gün, haftada üç kez
ise bir doktor çalýþacaktýr.

Mitroviça, yöresel hastane
merkezinden ambulans kentine

dönüþtü

M i l l e t v e k i l i
R a m a d a n
Kelmendi, Saðlýk
Bakaný Resmiye
M u m c u ' n u n ,
M i t r o v i ç a
yöresindeki saðlýk
durumuyla ilgili
ortaya atýlan soru-
larý yanýtlamasýnýn
oldukça özürlü ve
önemli olduðunu deðerlendirdi.  Fakat,
yazýlý olarak sunulan sorunun bugün
milletvekillerine ayný þekilde sunulma-
masýnýn kabul edilmez ve özürsüz
olduðunu vurguladý.  Herþeye raðmen,
yurttaþlarýn uygun saðlýk korunumuna
sahip olmasý yasal görevini oluþtur-
maktadýr.  Fakat, ne yazýk ki bunlarýn
hepsi Mitroviça'nýn tüm saðlýk
seviyelerinde gerçekleþmiyor.  Oysa,
Mitroviça'daki saðlýk durumu hem çok
zor, hem de çok bileþiktir.  Yöresel has-
tane merkezinden Mitroviça, ambulans
kentine dönüþmüþtür.  Yaný sýra endüstri
merkezi sayýlan Mitroviça bugün, iþsiz-
lik oraný yüzde 87,72 oranýna ulaþan
fakir bir kent sayýlmaktadýr.  Iþsizlik
yüzünden bura yurttaþlar, partisipasy-
onu ödemeleri yüzünden saðlýk
korunumun en küçük hakkýndan bile
yararlanabilecek durumda deðiller.
Öyleki, bugün Mitroviça yurttaþlarý,
sadece politik deðil, saðlýk korunumu
sorunlarýyla da karþý karþýya gelmekte-
dirler.
Somut olarak, cerrah bölümü ile inten-
ziv hizmetinin Mitroviça
Hastanesi'nden Výçýtýrýn Hastanesi'ne
aktarýlmasýyla, Mitroviça'nýn 141.825 
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MUMCU:MUMCU: Mitroviça Hastane hizmetlerinin
birbölümü, Výçýtýrýn'ýn "Þeik Zeit"

Hastanesi'ne taþýnmaktadýr

MÝLLETVEKÝLLERÝ SORULARINA CEVAPLAR

15 Ocak 2004 tarihinde düzenle-
nen Kosova Meclisi toplantýsýn-

da, Kosova Saðlýk Bakaný
Resmiye Mumcu iki milletvek-

ilinin sorusunu yanýtladý
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yurttaþý ve ayný zamanda Sýrbiça'nýn 86.000 yurttaþý artýk
saðlýk korunumuna sahip deðiller, çünkü saat 13,00 te
baþlayan her iþ günü ve cumartesi ile pazar günü gibi çalýþýl-
mayan günlerde orada hiçbir saðlýk yardýmý sunulmuyor.
Köprünün üzerinde, yani köprünün kuzeyindeki 1500 metre-
lik uzaklýkta yöresel hastane bulunmaktadýr ve o hastane
Sýrplar tarafýndan iþgal edilmiþtir.  Oysa sözkonusu hastane
için araçlar Meclis tarafýndan saðlanmýþtýr.  Bizim bilincimiz
nerde acaba? O araçlarý kimler için daðýttýk? Yaklaþýk 14.000
metre karelik hastane alaný ve hastane içindeki 760 yatak, 6
operasyon salonu ve 9 intenziv bakým odalarý kullanýlmaz
durumundadýr.  Somut durum da budur iþte.
27 Eylül'den itibaren Mitroviça Merkez Bankasý binasýndan
UNMIK bayraðý kaldýrýlmýþ, yerine Sýrbistan bayraðý dal-
galanýyor.  Oraya hiçbir Arnavut, Rom ya da Haþkali
yanaþamýyor.  Sadece Sýrplar.  Tüm bunlar büyük sorun-
lardýr. Aslýnda Bakanlýk, bizim finanse ettiðimiz hasatneye
saðlýk iþçilerini geri çevirmek ve dolayýsýyla yurttaþlara
saðlýk korunumunu gerçekleþtirmek için tüm politik, admin-
istratif ve hukuki önlemeleri almakla görevlidir.  Bu sorun
gerçekten açýk kalmýþtýr.
Her nasýlsa Bakanlýðýn sorunlarýný anlýyorum, ancak
Mitroviça, çok sayýda sorunlarla ve dolayýsýyla saðlýk
sorunuyla da karþýlaþmaktadýr.  Mitroviça, fakirlerin ve
hastalarýn kenti olmuþ ve kendi haklarýný gerçekleþetirebilme
olanaðýndan yoksun kalmýþtýr.  Výçýtýrýn'daki hastane,
Birleþik Emiratlar'ýn hediyesidir ve onun yönetilmesi kolay
deðildir.

Yukarýki Livoþ köy saðlýk ocaðý ,6 ay kapalý kaldý

Ismail Kurteshi: bu sorunu bakana aktarýrken þöyle demiþtik:
Kosova'nýn birçok köyünde, saðlýk ocak-
larý var ise de, doktorlar oraya haftada
sadece bir ya da iki defa uðruyorlar.
Hatta bazan hiç uðramadýklarý da oluyor.
Örneðin, Gilan Belediyesi'nin, kentten 3
kilometre uzaklýðýndaki Yukarýki Livoç
köyünde olduðu gibi.  Bu yeni saðlýk
ocaðýný, geçen yýlýn Haziran ayýnda,
USAID inþa etmiþ ve hizmete verilmiþti.
Ancak þu anda, 5 aydan sonra da, söylen-
tilere göre, doktor ve týp teknisiyenleri
yokluðu yüzünden çalýþmaya baþla-
mamýþtýr.  Bana göre bu çeþit sorunlar, Bakanlýðýnýzýn da etkin-
liðini gerektirmektedir. Temel saðlýðýn belediyelere ait
olduðunu biliyorum, ancak bana göre Bakanlýk, çok hassas
olan bu gibi durumlarda ilgisiz kalamaz.  Öyleki, tüm bu
olaylara müdahalenin yapýlmasý gerektiðini düþünüyorum.
Saðlýk ocaðý, 6 ay kapalýydý.  15 Ocak'ta, yani 10 gün önce
kapýlarýný açtý, buysa bu konuda ihmalciliðin var olduðunu
göstermektedir. Saðlýkta, mütehassýzlarla da sorun var, onlar
iþ zamanlarýnýn büyük bir bölümünü özel bakýmevlerinde
geçiriyorlar, öyle ki Bakanlýðýnýzýn bu konuda daha özenli
olmasýný dilerdim, çünkü, saðlýk, tümümüzün sabýr göster-
memiz gereken bir alandýr, Bakanlýðýnýzýn ise bu yönde
çalýþamalarý daha yoðun olmalýdýr.
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Ýnternette Kosova Meclisi sayfasý
törenli olarak hizmete verildi
Meclisi çalýþmalarýnýn aleni olmasý, medyalarla daha

verimli temasý oluçturmaktadýr

Kosova Meclisi'nin çalýþmalarýný uzmansal açýdan takip
eden gazetecilerin, AGÝT'in Demokratikleþme
Departamenti temsilcileri ve Meclis'in önemli sorumlu kiþi-
lerinin katýlýmý ile bugün, Kosova Meclisi Medyalarla Ýliþk-
iler Kurma ile Yayýnlama Dairesi, Kosova Meclisi'nin inter-
netteki sayfasýný törenli bir þekilde hizmete verdi.
Söz konusu sayfada (www.Assembly-Kosova.org)
gazeteciler ve ilgilenen herkes, Kosova Meclisi'nin
etkinlikleri hakkýnda haberleri, Meclis yapýsý ile ilgili
malzemeleri, milletvekillerin kýsa özgeçmiþi, meclis gru-
plarý ve meclis komsiyonlarýný, ilan edilen yasalarý, say-
falar düzenini ve diðer bilgileri bulabileceklerdir.  Bu
proje, AGÝT'in Demokratikleþme Dairesi tarafýndan
finanse edilmiþtir, proje taþýyýcýsý Dardan Veliu olmak
üzere, sayfalarýn teknik hazýrlýklarýný ve öntaslaðýný ise
"Rota Interactive" gerçekleþtirmiþtir.

Kararlarýn alýnmasýna gençlerin
de katýlmalarý gerek
Doðruyu körüklüyerek, antideðerlere "STOP" demek lazým
Gençlerin önerileri Kosova Meclisi’nde görüþülecektir

Kosova Gençlik Meclisi temsilcilerinin Kosova
Meclisi Baþkaný Nexhat Daci ile yaptýklarý görüþme
sýrasýnda anna konularý, Kosova gençlerinin tedir-

ginlikleri, gençlere ait olan gerçek deðerlerin saðlanmasý ile
saygýlanmasý ve Kosova Meclisi'nin gençlerin sorunlarýna
karþý devamlý açýk olmasý oluþturmaktaydý.
Kosova Gençlik Meclisi Baþkaný Ervin Ibrahimi,
Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci'yi, bu organýn
kurulmasý nedenleri ve amaçlarý hakkýnda bil-
gilendirirken, Kosova Gençlik Meclisi'nin yapýlanmasý
yönündeki çalýþmalarý ortaya atýp, bu çalýþmalarýn
Kosova Meclisi tarafýndan desteklenmesini istedi.
"Sizler istediðiniz zaman Meclis'in toplantýlarýna katýla-
bilirsiniz ve her zaman gençlerin sorunlarýyla ilgili
yasacýlýðýn hazýrlanmasýna katkýnýzý sunabilir ve
karþýlaþmýþ olduðunuz sorunlarý ortaya atabilirsiniz.  Yaný
sýra, deðerli olmayan þeyleri önleyip, gerçekleri ortaya
atabilirsiniz ve ayný zamanda üniversitenin ilerlemesi
doðrultusunda üstün çaba sarfetmelisiniz", dedi konuþ-
masý sýrasýnda Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci.
Bu görüþmenin sonunda Kosova Gençlik Meclisi temsil-
cileri, kararlarýn alýnmasýnda katkýda bulunmayý istedik-
lerini belirtip, gençlerin tedirginliklerini Kosova
Meclisi'nde Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu sayesiyle
Kosova Meclisi'ne aktaracaklarýna söz verdiler.
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