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ÝÇERÝÐÝ:
Daci - Brajshou görüþmesinden bir an

Standartlar, özeleþtirme ve Anayasa deðiþmelerinin
gerçekleþmesi yönündeki güncel seferberlikler,
bugün Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci'nin,
GSÖT Yardýmcýsý Charls Brajshou ile yapmýþ
olduðu görüþmenin esas konularýný oluþturdu. Bu
görüþme, Kosova Meclisi toplantýsýna sunulacak
olan, özeleþtirme süreci ve Anayasa Çerçevesi'ndeki deðiþtirgeler önerisinin görüþülmesinden bir gün
önce gerçekleþti. Bu münase
betle, Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci,
özeleþtirme sürecinin devam etmesinin gerekli
olduðunu belirtip, ileride standartlarýn yerine
getirileceðini ve bu doðrultuda kendisinin yönetmiþ olduðu Kosova'nýn en yüksek yasama
organýn da katkýda bulunacaðýný vurguladý. Bu
yönde, sözkonusu organ üstlenmiþ olduðu görevlerin hepsini yerine getirecektir. Anayasadaki
deðiþmelerle Kosova multietnik olacak, daha
doðrusu etnik denge zeddelenmeyecektir.
Bununla ilgili Baþkan Daci, Kosova Meclisi'nde
azýnlýklara ayrýlan yerin kalacaðýný, yani daha 10
yerin Sýrplar'a ayrýlacaðýný ortaya attý. Ama, þunu
bilmemiz gekir ki, Anayasa Çerçevesi'ndeki
deðiþmeler yönündeki çalýþmalarýn tümü halk
mandatý esana göre yapýlacaktýr, ki Kosova
Meclisi'nin güncel oluþumu da bunun fonksiyonunda yer almaktadýr. UNMÝK'in statik tutumuyla oydaþ deðilim, çünkü Anayasa
Çerçevesi'ndeki deðiþmeler zaman istemleriyle
uyumlu olarak yapýlmalýdýr, dedi konuþmasýnýn
sonunda Profesör Daci.
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Anayasa esasýnýn yaratýlmasýna
doðru ilk adým
Anayasa Çerçevesi'nin bazý bölümlerinin deðiþtirilmesine yönelik Meclis süreci, Kosova'nýn
temsili ve yönetim enstitüsyonlarýnýn iþlevliliði için gereklidir. Bu deðiþmeler, Kosova Hükümeti
ve Kosova enstitüsyonlarýnýn, gelecek görev süresinde, yeni yönetim yetkileri ile zenginleþip
Kosova statüsünün nihai çözümünün körüklenmesine bir þekilde yardýmcý olacaktýr
8 Temmuz 2004 tarihinde düzenlenen
oturumda Kosova Meclisi, Anayasa
Çerçevesi ile ilgili deðiþtirgeler önergesini görüþtü. Kosova Meclisi
Baþkaný Nexhat Daci oturuma
katýlanlarý, 30 Ekim 2003 tarihli
Kararý esasýnca Kosova Meclisi'nin,
Çalýþma
Grubu'nun,
Anayasa
Çerçevesi üstüne deðiþtirgelerin
hazýrlanmasý ile ilgili çalýþmalarý
tamamladýðýný ve onlarý görüþülmesi
amacýyla
Kosova
Meclisi
Yönetmelið'nin 2. ilavesinin 9.
düzenlemesi, 6. noktasý, 14 düzenlemesine uyumlu olarak, daha
doðrusu Yargýtay, Yasa ve Anayasa
Çerçevesi Komisyonu'na sunduðunu
bildirdi. Bundan sonra Komisyon
tarafýndan görüþüldükten sonra
Baþkanlýk Kurulu bunlarý, bugün
gerçekleþmiþ olan sürece tutulmak
için Meclis oturumlardan birinin gündem sýrasýna aldýðýný da ileri sürdü.
Komisyon, daha baþlangýçtan
beri UNMÝK Hukuk Dairesi
temsilcileri ile iþbirliðinde
bulunmak istemiþtir
Birinci
grup
deðiþtirgelerin
görüþülmesi ve
onlarýn açýklanmasý ile ilgili
öneriyi, Kosova
Meclisi'nin
Y a s a m a
Komisyonu
Baþkaný Arsim Bajrami sundu.
Kosova Meclisi'ndeki PDK Parti
Grubu, bu deðiþmelerin, Kosova

yurttaþ ve halkýnýn, doðru ve tam
Anayasaya olan real isteklerinden
uzak olduðunu bilmemize raðmen,
bu deðiþmelere ilkesel ve somut
desteðini sunacaktýr. Biz bunun,
Kosova halkýnýn bütünüyle yasal
amaçlarýný belirtecek olan Anayasa
esaslarý ve gerçek Anayasa'nýn
kurulmasý yönünde ileriye bir adým
olarak deðerlendiriyoruz.
Bu
deðiþmelerin,
Kosova
Hükümeti ve enstitüsyonlarýnýn
gelecek görev süresinde, yeni
yönetim yetkileri ile zenginleþmesi
ve belirli bir þekilde Kosova'nýn
nihai statüsünün körükleyeceðine
ümit ediyoruz.
Bilindiði gibi
Komisyon, uzun zamandan ve daha
baþlangýçtan beri, UNMÝK Hukuk
Dairesi temsilcilerinden iþbirliðinde bulunmak istemiþ ve daha
baþlangýçtan beri bu süreç, UNMÝK
Hukuk
Dairesi
uzmanlarýnýn
katýlýmýna açýktý. Daha geçlerde,
UNMÝK Hukuk Dairesi'nin son
tutumu, Kosova Meclisi'nde oylamanýn ertelenemsi ve Anayasa
Çerçevesi'nin deðiþmeleri için
çözüm yollarýnýn hazýrlanmasý ile
uðraþacak ortak komisyonun kurulmasýydý.
Kosova
Meclisi'ne,
Anayasa
Çerçevesi'nin 14.3 noktasýnýn,
Kosova Meclsi'ne, milletvekiller
sayýsýnýn üçte ikisinin desteði ile,
Anayasa Çerçevesi'nin deðiþtirilmesi konusunda giriþim için oylamada bulunmasýna dair haký tanýmaktadýr. Demek oluyor ki, bu
Meclis'in kuvveti, sadece öneride

bulunmak hakkýndan ibarettir.
Ancak, bu Anayasa deðiþmelere
izin verecek son otorite, bilindiði
gibi, Genel Sekreterin Özel
Temsilcisindedir.
Biz, bu deðiþmelerin yasal olacaðýna kadar, olasýn çeliþkili konularýn,
Kosova enstirüsyonlarý ile UNMÝK
arasýnda çözümlenemsi için hem
alan hem de yeterince zamanýn var
olduðunu düþünüyoruz. Ve Kosova
Meclisi'nde oylamanýn yapýlmasýndan sonra, Anayasa Çerçevesi'nin
deðiþtirilmesi sürecinin, ortak
olmasý amacýyla, tüm çeliþkili
konularýn açýklanmasý için yeterince alanýn var olduðunu da biliyoruz. Bunun, 1244 Rezolüsyon'un
gerçekleþmesinin kýþkýrtýlmasý ve
bilindiði gibi standardlarýn yerine
getirilmesinden sonra 2005 yýlýnda
olasýl kýlýnacak Kosova'nýn nihai
statüsünün çözümlenmesi konusunun
hazýrlanamsý
amacýyla
UNMÝK'in çýkarýna olduðunu da
düþünmekteyiz.
Çalýþma Grubu, genelde bunlarý
uyumlaþtýrmayý
baþarmýþtýr.
Meclis grub adýna, bugün seçeneklerle beraber deðiþmelerin ve
topluluklarla yeniden gözden
geçirilmesi ve uyumlaþtýrýlmasý
gereken
diðer
topluluklarýn
katýlýmýna ait deðiþtirge hariç
olmak üzere, diðer deðiþtirgelerin
oylamaya verilmesini öneriyorum.
Demek oluyor ki, Meclis'in
bugünkü toplantýsýnda, tam sözleþmenin saðlanamsý ve Meclis'in,
çeliþkili olmayan deðiþtirgeleri
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oybirliði ile oylamasý için, bu
deðiþmelerin ilerideki safhaya
býrakýlmasýný öneriyorum, diye
vurguladý Arsim Bajrami.
Kosova'nýn Anayasa'ya sahip
olamsý gerekir
K o s o v a
Meclisi'ndeki
LDK Parti grup
þefi
Sabri
H a m i t i ,
Kosova'nýn temsilcilik ve yönetim enstitüsyonlarýnýn iþlevliliði için gerekli
olan, Anayasa Çerçevesi'nin belirli
bölümlerinin deðiþtirilmesi yönünde
Meclis içindeki sýralý sürecini uygulanmakta olduðunu vurguladý.
Komisyonlar, kendilerine düþen iþi
gerçekleþtirmiþtir. Meclis, önceki
safhalarda Anayasa Çerçevesi
üstüne deðiþmeleri desteklemiþtir.
Bizim Meclis'teki grubumuz ise,
bunlarýn, hemen oylamaya verilemsi
gerektiðini düþünmektedir ve
Kosova enstitüsyonlarýnýn yönetim
kapasiteleri
ile
yüklenme
olanaklarýnýn safhasý olduðunu
düþünüyoruz. Çünkü, bildiðiniz gibi
bizim tutumumuz, Kosova'nýn
Anayasa'ya sahip olmasýdýr ve en
kýsa bir zamanda olacaðýný da
düþünüyoruz.
Bu safha için, deðiþtirgelerin oylamaya verilmesidir ve bu durumda biz
oyumuzu vereceðiz, öyle ki diðerlerini de oy vermelerine çaðrýyoruz.
K o s o v a
Meclisi'ndeki
AAK
Partisi
adýna konuþan
Bujar Dugolli,
bunu bir daha
desteklediklerini ve bugün de
A n a y a s a
Çerçevesi'nin
deðiþtirilmesi ve tamamlanmasýna
dair deðiþtirgelerini oylayacaklarýný
ileri sürdü. Daha önceden de vurgulandýðýna göre, seçenekleri olan 24,
35 ve 36. deðiþtirgeler gibi, bazý
deðiþtirgeler karþýsýnda yedekli
davranmalýyýz ve onlarýn oylamaya
verilmemesini,
onlarýn
Komisyon'da ve Meclis'teki gru4

plarýnda uyumlaþtýrýlmasýný istiyoruz, aslýnda onlarý bir araya getirip
bugün
tamamlayamadýklarýmýzý
gelecek
oturuma
býrakmak
taraftarýyýz.
K o s o v a
Meclisi'ndeki
"Diðerleri"
grubu
adýna
konuþan Gani
Sadýk, geçen
ayýn 16'sýnda,
A n a y a s a
Çerçevesi'nin
deðiþtirilmesi
konusunda uyarýlarý sunduklarýný
ileri sürdü.
Biz deðiþmeler
taraftarýyýz, ancak bazý uyarýlarýmýz
var. Ben özel olarak, Komisyon
baþkanýna, uyarýlarýmýzý yazýlý
olarak sundum, ancak maalesef,
yazýlý karþýlýðýný almadýk. þimdi
gerçekten, nasýl hareket edeceðimizi
bilmiyoruz.
Biz, komisyon toplantýsýnda bir araya gelerek bu sorunu karþýlýklý olarak görüþmek
istedik. Biz Anayasa'nýn deðiþtirilmesi
taraftarýyýz ve bizim istemlerimiz standardlar ve Anayasa Çerçevesi kapsamýndadýr. Bunlar Komisyon tarafýndan
aydýnlýða kavuþturulursa biz muhakkak
oylayacaðýz. Bundan dolayý bugün,
mümkün ise, bunun oylanmamasýný istiyor ve bu gündem noktasýnýn kaldýrýlmasýný istiyoruz.
Kosova Meclisi
toplantýsnýn
devamýnda
Hilmo Kandic,
A n a y a s a
Çerçevesi'nin
deðiþme
ve
tamamlamasýna
ait
Çalýþma
Grubu'nun üyesi olduðunu söyledi.
Boþnaklar'ýn DEP, bugünkü gündem
sýrasýna
alýnan
Anayasa
Çerçevesi'nin deðiþtirilmesi konusunun, Komisyon baþkanýnýn da ileri
sürdükleri ile uyumlu olarak oylamaya verilmesini tamamýyla desteklediðini vurguladý.
Meclis, bundan sonra, iki komisyon
tarafýndan
ortaya
atýlan
deðiþtirgelerin oylamaya verilemsi
iþlemine baþladý.
Arsim Bajrami, Gani Sadýk'ýn ortaya
attýklarý ile ilgili açýklamalarda bulu-

narak, komisyonda, tüm Meclis'teki
gruplarý ile topluluklar temsilcileri
arasýnda, 21. deðiþtirge ile ilgili
oylamanýn ertelenmesi konusunda
tam anlaþmanýn saðlandýðýný, bu
arada ise komisyon, konularýn
uyumlaþtýrýlmasý ve gelecek toplantýlardan birinde çözüm yollarýnýn
önerilmesi amacýyla, topluluklar
temsilcilerinin ortaya attýklarý öneri
konusu üstüne çalýþmalarýný tamamlamasýný kararlaþtýrdýklarýný ileri
sürdü. Demek ki, bu oturumda, söz
konusu deðiþtirge hakkýnda oylamanýn ertelenmesi oybirliði ile
kararlaþtýrýlmýþtýr.
Aynýca biz, 24, 35 ve 36. deðiþtrgeyi
içine
alan
tüm
seçenekli
deðiþtirgelerin seçeneklerin ortadan
kaldýrýlmasý ve yekvucütlu sözleþmenin elde edilmesinden sonra daha
geçe býrakýlýp onaylanmasý konusunda anlaþtýk. Buysa, bu deðiþmelerle
öngörülen tam kararýn alýnmasýný
saðlayacaktýr.
Bununla ilgili olarak Gani Sadýk,
son üç yýl içerisinde Arnavutlarla
beraber oy verdiklerini vurguladý.
Biz, þimdi de sizden ayrý olmak
istemiyoruz. Ancak, bunun için de
çözüm yolunun bulunabileceðine
inanýyoruz. Belki anlaþmazlýk vardý,
belki de ben bunu iyi anlamadým,
ancak Komisyonda konuþabilir ve
orada çözüm yolunu bulmuþ olabiliriz. Biz , Anayasa deðiþmeleri
taraftarýyýz, onlara karþý deðiliz.
Milletvekillerin tam kararý ile 21, 24,
35 ve 36. deðiþtirgeleri gündem
sýrasýndan çekildi.
Oturumun devamýnda, genel olarak
deðiþtirgelerin oylamasýna geçildi.
Milletvekiller deðiþtirgeleri oyladý
ve kabul ettiler, daha doðrusu hiçbir
hayýr oyu ve üç çekimser oy ile
Anayasa Çerçevesi'ni kabul ettiler.
Anayasa'daki deðiþikliklerin oylamasýný milletvekilliler alkýþlarla
selamladýlar.
Arsim Bajrami
Kosova Meclisi toplantýsýnda,
deðiþiklikleri kabul edip oyladýðý
için memnuniyetimi belirtmek istiyorum ve bu deðiþikliklerle birlikte

UNMÝK'e, bu deðiþikliklerde mevcut olan yayýn ve dil uyarýlarýndan
oluþan bir ek dilekçenin gönderilmesi gerektiðini bildiriyor ve ayný
deðiþikliklere ek olarak milletvekilli
Hüdayet Hüseni tarafýndan sunulmuþ ve ilkesel olarak kabul edilmiþ
olan dil ve yayýnla ilgili uyarýlarýn
eklenmesini öneriyorum.
Kosova Meclisi, 8 Temmuz 2004 tarihinde,
Kosova
Anayasa
Çerçevesi'nin deðiþme ve tamamlamalarý ile ilgili çalýþma grubu tarafýndan hazýrlanan 42 deðiþtirgeden 38
deðiþtirgeyi kabul etmiþtir.
Devamýnda,
Kosova
Anayasa
Çerçevesiyle
ilgili
onaylanan
deðiþtirgelerin bütünlüklü metni verilmektedir.

GÝRÝÞ
1. Deðiþtirge
Kosova'da Geçici Özyönetime ait
Anayasa Çerçevesi baþlýðý Geçici
Anayasa baþlýðýyla deðiþmektedir.
2. Deðiþtirge
Geçici enstitüler kelimesi bütün
metinde Kosova'nýn demokrasi
enstitüleri kelimesiyle deðiþmektedir.

I. BÖLÜM
3. Deðiþtirge
1.1. noktanýn yeni þekli þöyledir:
Kosova, kendi halkýyla özel tarihi,
hukuki, politik, kültür ve dil özelliklerine sahip olan geçici uluslararasý
yönetim ve Kosova'nýn demokrasi
enstitüler himayesi altýnda bulunan
bir ülkedir.
4.Deðiþtirge
1.2.noktanýn yeni þekli þöyledir:
Belediyeler, sorumluluklarý Kosova
yasamasýyla saptanan yerel yönetimin esas yöresel administratif birimleridir.
Buna ilave edilen yeni nokta
þöyledir:
Kosova'daki yerel yönetim, Priþtine
kentinde, belediyelerde ve yerel
administratif birimlerinde örgütlenmektedir.

mektedir.
Örgütleme, örgütlenme strüktürü,
yetkiler ve yöresel birimlerin
çerçevresi özel yasayla düzenlenmektedir.
Yöresel administratif birimlerin iç
etkinliði, Anayasa ve yasayla uyumlu olarak tüzük ve diðer ek yasa akitleriyle düzenlenmektedir.
Belediye sýnýrlarý deðiþmezdir.
Sýnýrlar sadece Kosova Meclisi'nin
kararý esasýnca deðiþebilir.
5. Deðiþtirge
1.tutum ve 4. noktadan sonra þunlar
ilave edilmektedir:
Kosova'da, onun için yükümlü olan
uluslararasý hukuk uygulanmaktadýr.
Kosova'daki yasalar, kabul edilen
uluslararasý sözleþmeler ile anlaþmalarla uyumlu olmalýdýr.
Anayasa hükümleriyle uyumlu
olarak
ve
kendi
yetkileri
çerçevresinde, belirli uluslararasý
sözleþmeleri
Meclis,
Kosova
Baþkaný, Hükümet ve hükümetin
belediye organlarý yapmaktadýr.
Sözleþmeler,
Meclis'te
onaylandýðýndan ve tasdiklendiðinden,
ayný zamanda resmi gazetede yayýnlandýðýndan sonra yürürlüðe girmektedir.
Kosova enstitüleri, uluslararasý
hukuk prensipleriyle uyumlu
olarak, Kosova dýþýnda yaþayanlarýn kimliði ile geleneklerinin
korunmasý ile geliþmesi amacýyla
Kosova topluluklarýnýn bazý bölümleri ve
Kosova yurttaþlarýyla
ilgilenmektedir.
Kosova enstitüleri, uluslararasý
hukuk prensipleriyle uyumlu olarak,
Kosova'da geçici olarak kalan
yabancý yurttaþlarla ilgilenen ilgili
taraflarla angaje edilmekte ve iþbirliði yapmaktadýr.
Dýþ siyaset ile uluslararasý iþbirliðine
ait olan konular, yasayla düzenlen-

6. Deðiþtirge
1.5 noktasýndaki "/c/ Hükümet "alt
noktasýndan sonra," /ç/ Kosova
Anayasa Mahkemesi" alt nokta ilave
edilmeli ve mevcut olan metine göre
sýralama devam etmektedir.
7. Deðiþtirge
1.6. noktanýn yeni þekli þöyle olmalý:
"Kosova'nýn Baþkenti Priþtinedir".
8.Deðiþtirge
1.7. noktanýn yeni þekli þöyle olmalý:
"Kosova sembolleri, onlarýn içeriði
ile kullanýþ þekli" yasayla düzenlenmektedir".

III. BÖLÜM
9.Deðiþtirge
3.4. noktasýndan sonra, yeni 3.5 noktasý ilave edilmeli: "Insan haklarý ile
özgürlükleri özel yasayla düzenlenmektedir".

IV. BÖLÜM
10. Deðiþtirge
4.2. noktanýn yeni þekli þöyle olmalý:
"Herkesin
hangi
topluluða
düþtüðünü belirtme ya da belirtmeme hakký vardýr".
11. Deðiþtirge
4.3. noktasýndan sonra yeni nokta
ilave edilmektedir:
4. 4. Kosova enstitüleri, topluluklarýn haklarýyla ilgili Avrupa standartlarýna saygý göstermekte ve
uygulamaktadýr.
12. Deðiþtirge
4. 4 a/ noktasý deðiþmeli ve þöyle
olmalý:
a/ Mahkemeler, organlar, kamu
organlar ve Kosova'daki diðer
örgütler önünde kendi dil ve
yazýlarýný özgürce kullanmalý.
4.4 d/ deðiþmeli ve þöyle olmalý:
d/ Bütün seviyelerdeki kamu organlar ile kamu hizmetlerde iþbulma
5

açýsýndan eþit
olanaklarý olmalý.

ve

uygun

13. Deðiþtirge
4. 5. noktasýndaki ikinci tümce
sonuna kadar silinmektedir.
14. Deðiþtirge
4.6 noktasýndaki GSÖT kelimesinden
sonra "Kosova demokrasi enstitüleri
de" kelimeleri de ilave edilmektedir.
15. Deðiþtirge
4.6 noktadan sonra yeni nokta ilave
edilmektedir:
" 4.7. Kosova'daki topluluklarýn hak
ve özgürlükleri yasayla düzenlenmektedir".

V. BÖLÜM
16. Deðiþtirge
5.1 /b/ noktasýndaki "Fiskal ve bütçe
konularý" kelimeleri "Fiskal ve bütçe
siyaseti" kelimeleriyle deðiþmektedir.
5.2. /i/ noktasý tamamýyla silinmeli.
17. Deðiþtirge
1. Kosova'nýn demokrasi enstitüleri,
þu alanlarda yeni sorumluluklarý
üstlenmektedir:
- uluslarararasý iliþkiler alanýnda,
- kamu düzen, kamu güvenlik ve
olaðanüstü durumlarda savunma
alanýnda,
- adalet ve mahkeme sistemi alanýnda,
- Anayasa ile yasama denetimi
alanýnda,
- yerel yönetim alanýnda ve
- enerjetik alanýnda.
2. Belirli alanlarda sorumluluklarýn
yerine getirilmesi için yürütme ve
mahkeme enstitüleri kurulmaktadýr. Bu nokta 5.9. noktasý olarak
adlandýrýlmaktadýr.

VI. BÖLÜM
18. Deðiþtirge
6. bölümün yeni þekli þöyledir:
Yasa ve kamu düzen
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Kosova Polis Hizmeti
1. Kosova Polis Hizmeti, yurttaþlarýn kamu düzeni ile güvenliði, Kosova yurttaþlarýnýn hak ile
özgürlüklerinin korunmasý, suçiþlerinin önlenmesi, enformasyonlarýn toplanmasý, kovuþturmanýn
yapýlmasý ve onun keþfedilmesi,
Kosova enstitülerinin korunmasý
ve yasalar yönetiminin saðlanmasý için sorumludur.
2. Kosova Polis Hizmeti, Kosova
Hükümeti'nin himayesi altýnda
çalýþmaktadýr.
3. Kosova Polis Hizmeti, yurttaþlar
ile Kosova'nýn kamu enstitüler
hizmetindeki
siyasetdýþý
enstitüdür.
4. Kosova Polis Hizmeti, kendi
görevlerini yerine getirmesinde
uluslararasý polis ile KFOR güçleri
tarafýndan güçlendirilen hizmettir.
5. Kosova
Polis
Hizmeti'nin
örgütlenmesi, strüktürü ve etkinliði yasayla düzenlenmektedir.

VII. BÖLÜM
19. Deðiþtirge
7.bölümün yeni þekli þöyledir:
Kosova Savunma Kolordusu
1. Kosova'nýn kendi savunma kolordusu vardýr.
2. Kosova

Savunma

Kolordusu,

yasayla saptanan acil tepkiler için
profesyonel örgüttür. Bu örgüt,
kamu güvenliðin saðlanmasý ile
insancýl yardýmýn sunulmasý
amacýyla çeþitli felaketler ile diðer
olaðanüstü durumlarda Kosova'da
acil müdahaleler yapmaktadýr.
3. Kosova Savunma Kolordusu,
GSÖT ve Kosova demokrasi
enstitülerin himayesi altýnda
bulunmaktadýr.
4. Kosova Savunma Kolordusu, bu
hizmetteki davranýþ, sorumluluk
ve yöntemler kodeksi üzere kurulan siyaset dýþý ve profesyonel
örgütü teþkil etmektedir.
5. Kosova Savunma Kolordusu'nun
örgütlenmesi, strüktürü ve etkinliði yasayla düzenlenmektedir.

VIII. BÖLÜM
20. Deðiþtirge
8. bölümün 8.1 noktasýndaki "/g/"
altnoktasý silinmeli.

IX. BÖLÜM
21. Deðiþtirge
9.1.3 noktasýndaki /b/ altnoktanýn
yeni þekli þöyledir:
/b/ Eðer topluluklar seçim süresi
içerisinde Kosova Meclisi'nde yer
almak için öngörülen proporsiyonel
katýlýmý saðlamamýþsa, o zaman 120
milletvekili mandatýndan 20'sý

Kosova'daki Arnavut olmayan topluluklarýn ek katýlýmý olarak yedeðe
alýnmaktadýr.
/i/ Arnavut olmayan topluluklarýn ek
katýlýmý ve onlarýn mandatlarýnýn
bölüþülmesi, Meclis'te yer almak
için seçim sýrasýnda kazandýklarý
geçerli olaylarýn sayýsýyla uyumlu
olmalýdýr.
/ii/ Eðer herhangi bir Arnavut
olmayan topluluk seçim sýrasýnda
Meclis'te yer almak için proporsiyonel katýlýmý saðlamýþsa, o zaman
onun ek mandata hakký yoktur.
/iii/ Eðer Arnavut olmayan topluluklarýn hepsi seçim süreci sýrasýnda
Meclis'te yer almak için proporsiyonel katýlýmý saðlamýþsa, o zaman 20
milletvekili mandatý, Meclis'te yer
almak için seçimlere katýlan tüm
politik öznelerine kazanýlan oylarla
uyumlu olarak ayrýlmaktadýr.
9.1.3 noktadaki /c/ altnoktanýn yeni
þekli þöyledir:
Seçim günü sýrasýnda 18 yaþýný
tamamlayan ve Kosova yurttaþý
statüsüne sahip olan her kimse, oy
kullanma hakkýna sahiptir.
22. Deðiþtirge
9.1.4. noktadaki "Meclisteki mandat
3 yýl sürmektedir" kelimeleri
"Meclis'teki mandat 4 yýl sürmektedir" kelimeleriyle deðiþmektedir.
23. Deðiþtirge
9.1.6. noktanýn /d/ altnoktasýndaki
"tarafýndan verilen" kelimesinden
sonra "Kosova Mahkemesi ya da
."kelimeleri ilave edilmeli ve metnin
devamý gelmeli.
24. Deðiþtirge
9.1.7. noktanýn yeni þekli þöyledir:
Kosova Meclisi'nin Baþkaný ile dört
/beþ/ Asbaþkaný vardýr ve onlar þu
þekilde seçilmektedir:
a/ Meclis Baþkaný ile bir Asbaþkaný,
Meclis seçimlerinde en çok oy
kazanan parti ya da çoðunluk topluluðunun koalisyonu atamaktadýr.

b/
1. Meclis'in bir Asbaþkaný'ný, Meclis
seçimlerinde oylarýn sayýsýna göre
ikinci yerde bulunan parti ya da
çoðunluk topluluðunun koalisyonu atamaktadýr.
Seçenek:
2. Meclis'in iki Asbaþkaný'ný, Meclis
seçimlerinde oylarýn sayýsýna göre
ikinci yerde bulunan parti ya da
çoðunluk topluluðunun koalisyonu atamaktadýr.
c. Meclis'in bir Asbaþkaný'ný, Meclis
seçimlerinde oylarýn sayýsýna göre
üçüncü yerde bulunan parti ya da
çoðunluk topluluðunun koalisyonu
atamaktadýr.
ç. Meclis'in bir Asbaþkaný'ný, Meclis
seçimlerinde en çok oy kazanan
Kosova Sýrplarý'nýn temsilcisi, daha
doðrusu diðer topluluklarýn parti ya
da koalisyonu atamaktadýr.
Meclis, bu atamalarý formal oylamayla doðrulamaktadýr.
Meclis Baþkaný ile Asbaþkanlarý,
Meclis'in Baþkanlýk Kurulu'nu oluþturmaktadýr. Meclis Asbaþkaný'nýn
çalýþmasý ile diðer etkinlikleri
Meclis Yönetmeliði'yle düzenlenmektedir.
25. Deðiþtirge
9.1.10 noktasýndan sonra, þu þekilde
yeni bir tutum ilave edilmeli: "Temel
ve fonksiyonal komisyonlarý yaný
sýra, Meclis ad hoc komisyonlarýný
da kurmaktadýr".
26. Deðiþtirge
9.1.24 noktasýndan sonra, þu þekilde
yeni bir tutum ilave edilmeli:
"Milletvekili, kimliðinin alýnmasýyla
ilgili Meclis kararý alýnmadan çalýþmalarýna devam edemez ya da
görevinden alýnamaz. Ama eðer suç
iþlediyse ve bunun için 3 yýldan çok
hapis cezasý öngörüldüyse, o zaman
durum deðiþir".
27. Deðiþtirge
1. Kosova Meclisi:
- Referandumun ilan edilmesiyle
ilgili kararýn alýnmasý ve oy kullan-

ma hakkýyla yurttaþlarýn dolaysýz
bir þekilde açýklamada bulunacaðý
karar alma þeklinin saptanmasý için
sorumludur.
- Kosova demokratik enstitüsyonlarýnýn, diðer ülkeler ile yapmakta
olduklarý anlaþmalarýn kabul
edilmesi ve tasdýklanmasý,
- Kendi sorumluluðu alanýndaki
uluslararasý sözleþmelerin kabul
edilmesi,
- Diðer ülkelerin Meclisleri ve uluslararasý enstitüsyonlarý ile uluslararasý iþbirliðin geliþtirilmesi,
- Uluslararasý Yasama ile Kosova
Yasasý'nýn uyumlaþtýrýlmasý için
uluslararasý sözleþmelerin tasdýklanmasý ve sorumluluklar,
- Uluslararasý Meclis enstitüsyonlara
entegrasyon için etkin olmamaýz
gerek.
2. Bu deðiþtirge ile Anayasa
Çerçevesi'nin 9.1.26 hükmü
tamamlanmaktadýr.
28. - Deðiþtirge
9.1.32. adý "Kararlarýn alýnmasý için
yöntemler" tümcesi deðiþiyor ve þu
þekilde düzeltiliyor: " Kararlarýn
getirilmesi için oylama ve yöntemler".
29. - Deðiþtirge
9.1.33,9.1.38 noktalarýnda tümcenin
sonundaki ..ve oylayan kiþiler..,sözlerine þu sözler ekleniyor: çekimser
olan ya da oylamayanlarý hesaba
almadan".
30. - Deðiþtirge
Yasalarýn kabul edilmesi prosedürler
bölümünde (9.1.34. nokta) þu tutum
eklenmektedir:
Yasalarýn getirilmesi için giriþimi,
Hükümet, milletvekilleri, meclis
komisyonlarý, Meclis gruplarý ve
imzalarý olan en az 20.000 yurttaþýn
desteðine sahip yurttaþlar baþlatabilir.
31. - Deðiþtirge
9.1.41. ...özel üç kiþilik konsey...sözlerinden sonra þu söyler eklenmektedir: bir üye - itirazý destekleyenler
arasýndan olan milletvekili, bir üye milletvekili ya da yasa sponsörü
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tarafýndan olan yüksek yetkili
memur...
9.1.40. Son tümcedeki: kabul
edildikten beþ gün sonra ... vs,
Ingilizce örneðinde olduðu gibi özel
tutum olmaktadýr. Diðer tutumlarýn
sýralamasý, bu deðiþme ile uyumlu
olmalýdýr.
32. - Deðiþtirge
9.1.44 noktasý yeniden formülleþtirilip þu þeklini alýyor. "Baþkan,
Meclis'in kabul ettiði her yasayý
imzalar ve ilan edilmesi için, 30 gün
içerisinde yasalarý ilan edecek
GSÖT'ne gönderir".
33. - Deðiþtirge
9.1.48. noktasý "UNMIK'in yasamasý
ile uyumlu olarak" sözleri þu þekilde
yeniden düzenleniyor: "yasa ile
uyumlu olarak".
34. - Deðiþtirge
9.2.3. Kosova Baþkaný'nýn görev
süresi 4 yýl sürmektedir.
Ayný kiþi bu göreve en çok iki kere
seçilebilir.
Kosova Baþkaný için, seçimlerin
düzenlendiði gün en az 40 yaþýný
doldurmuþ kiþi seçilebilir.
35. - Deðiþtirge
9.2.4.noktada "yürürlükte olan" sözleri siliniyor, (d) altnoktada "Meclis'e
rapor sunar" sözleri þu sözlerle
deðiþtirilmektedir " Meclis'e baþvurur",
Alternatif: "rapor" sözcüðünün
deðiþmemesi, Anaya Çerçevesi metnindeki gibi kalmasý.
9.2.4. Kosova Baþkaný'nýn görevleri
þu altnoktalar ile tamamlanmaktadýr:
1. Anayasa ve yasalara göre kendine
düþen tüm sorumluluk alanlarýnda
diðer ülkelerle iliþkiler relasyonlarýnda Kosova' yý temsil eder.
2. Kosova temsilcilik dairelerinin
yabancý ülkelerde açýlmasýný
kararlaþtýrýr, (alternatif: bu altnokta silinmeli ve Hükümet yetkileri
alanýna aktarýlmalý)
3. Yabancý ülkelerdeki temsilcilik
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dairelerinde Kosova temsilcilerini
atar ve Kosova'daki diplomatik
temsilcilerinin güvenli mektuplarýný alýr,
4. Kendi müsavileri ve yabancý
ülkeler ile uluslararasý enstitüsyonlarýn temsilcileri ile devamlý
temaslarda bulunur,
5. Anayasa ve yasa ile uyumlu olarak
dýþsiyaset ve uluslararasý iliþkiler
alanlarýndaki konularla ilgili karar
alýr,
6. Meclis ve Hükümete, Kosova için
genel çýkardan olan konularýn hazýrlanmasý ve görüþülmesini önerir,
7. Referandumun yapýlmasý için giriþimde bulunabilir,
8. Anayasa ile saptanmýþ diðer
görevleri de yerine getirir.
36. - Deðiþtirge
9.2.8. noktasý, son tümce deðiþiyor
ve þu þekli alýyor:
1. Altenatif :
Ikinci tur oylamadan sonra üçte ikilik
çoðunluk saðlanamassa, ertesi oylamada, oylarýný kullanan milletvekillerin oyçoðunluðu gerekir.
2. Alternatif:
Ikinci oylamadan sonra da aday,
gereken oylarý kazanamassa, en çok
sayýda milletvekili olan Meclis
grupu, Kosova Baþkan'ý için yeni
adayý önerir.
37. - Deðiþtirge
9.2.9. noktasýnýn (d) altnoktasýnda
"görevden alýnmasýyla" sözlerinden
sonra gelen "Anayasa ve yasaya
saygýsýzlýk yüzünden" sözleri eklenir
ve metine devam edilir.
38. - Deðiþtirge
9.2.9 noktasýndan sonra yeni olan
9.2.10 noktasý ekleniyor ve þu þekli
alýyor:
9.2.9 noktasýna uyumlu olarak
Kosova baþkanýnýn görev süresinin
sona ermesi durumuda, bu görevi
Meclis Baþkan'ý yapar, ancak bu süre
45 günden daha uzun olmamalý ve bu
süre içinde Kosova'nýn yeni baþkaný
seçilmelidir.

39. - Deðiþtirge
Hükümete ait 9.3.1 bölümüne yeni
nokta ekleniyor.
Kosova Hükümeti:
1. Kendi
sorumluluklarý
çerçevesinde uluslararasý iþbirliði
alanýndaki iþlerle yüklenir,
2. Özel yasa ile, dýþiþleri Bakanlýðý
dahil omak üzere Hükümet'in
strüktürünü saptar,
3. Kosova'da diplomatik temsilciliklerin kurulmasý için koþullarýn
yaratýlmasý yönünde önlem alýr ve
giriþimlerde bulunur.
40. - Deðiþtirge
Dördüncü bölüm olan "Yargý sistemi" deðiþmeli ve þu þekilde yeniden
formülleþmeli:
Yargýtay'ýn yönetimi
9.4.1 Yargýtay'ýn
yönetimi,
mahkemeler tarafýndan gerçekleþir
9.4.2 Yargýtay yönetimi baðýmsýzdýr
9.4.3 Mahkemeler, Anayasa ve
yasalar esasý üzere yargý getirir
9.4.4 Kosova Yüksek Mahkemesi,
yargýtayýn en yüksek mahkemesi
olarak, Yasa'nýn yekvücutlu uygulanmasýný ve bu süreçte yurttaþlarýn
hakeþitliliðini saðlar,
9.4.5 Kosova Yüksek Mahkeme
Baþkaný'ný,
Kosova
Yüksek
Mahkemesi Genel Meclisi ve
Kosova Mahkemeler Konseyi'nden
önceden düþünce aldýktan sonra,
Kosova Baþkaný'nýn önerisi üzere
Kosova Meclisi seçer ve atar.
9.4.6 Kosova Yüksek Mahkeme
Baþkaný'nýn görev süresi dört yýldýr,
9.4.7 Mahkemelerin kurulmasý,
yetkisi, yapýsý ve örgütlenmesi ve
mahkeme süreçlerini Yasa ile düzene
koyulur.
9.4.8 Mahkeme
soruþturmasý
alenidir ve kararlar, Kosova adýna
aleni olarak yayýmlanýr. Çok nadir
olarak bu yasa ile kamuoyunun katýlmamasýný kararlaþtýrabilir.
9.4.9 Davalara yargýçlar kurulu
üyeleri de katýlýr. Yaragýçlar kurulu
üyelerinin katýlýþý ve çalýþmalarý yasa
ile saptanýr.
9.4.10 Hakemler, Yasa ile uyumlu

olarak dokunulmazlýða sahiptir.
9.4.11 Dava duruþmasýna katýlan
hakemler ve yargýç üyeleri olan
hakemler, suç iþleri - yani hakem
tarafýndan yasaya saygýsýzlýk durumlarý hariç, kendi düþüncesini ortaya
atmasý ya da mahkeme kararýnýn
getirilmesi süresinde kullandýðý oy
için sorumluluða tabi tutulamaz.
9.4.12 Suçiþleri için suç davasýna
tabi tutulan hakem, Kosova
Mahkeme Konseyi'nin izni olmadan
tutuklanamaz.
9.4.13 Hakemin görevde kalma
süresi, sýnýrlandýrýlamaz.
9.4.14 Bu maddenin 1. tutumu
hariç olmak üzere, ilk defa göreve
hazýrlýk dönemine tabi tutularak, 5
yýllýk süre için hakemler deðiþmektedir. Ikinci atamadan sonra hakem,
süresiz olarak kendi görevini idman
etmektedir.
9.4.15 Kosova
Yüksek
Mahkeme'nin hakemlerinin görev
süresi þu durumlarda sona erer:
- istifasýný verdiði zaman
- hakem görevinin idmaný için
yeteneðinin sürekliliðini kaybetmesi durumlarda
- mahkeme kararý ile suçiþleri için
cezalandýðý ve böylece hakem
görevini idman etmek için layýk
olmadýðý durumlarda
- Yasaya uyumlu olark Kosova
Mahkeme Konseyi'nin kararlaþtýrdýðý örnekte disiplinin zeddelenmesi durumlarýnda.
9.4.16 Hakem görevinden alýnmasý
kararýna karþý, kararý aldýktan sonra
15 gün içerisinde Kosova Anayasa
Mahkemesi'ne aðlaþý hakkýna sahiptir.
9.4.17 Disiplin sorumluluðu ile ilgili
olarak
Kosova
Mahkeme
Konseyi'nin kararýna karþý hakem,
kararý aldýktan sonra 15 gün
içerisinde
Kosova
Anayasa
Mahkemesi'ne aðlaþýda bulunabilir.
9.4.18 Bu maddenin 4. ve 5. tutumu
esasý üzere aðlaþýlar, aðlaþýnýn alýndýðý
günden itibaren 30 gün içerisinde
Anayasa Mahkemesi'ne sunulabilir.
Kosova Anayasa Mahkemesi'nin
kararý, Anayasa davasýna karþý hakkýný

yadsýmaktadýr.
9.4.19 Mahkemenin geçersiz sayýlmasý ya da yasa ile uyumlu olarak
yasama sisteminin yeniden örgütlenmesi gereksinmelerin var olmasý
durumlarý hariç olmak üzere hakemlerin yerleri, kendileri uzlaþmadan
deðiþtirilemez.
9.4.20 Hakem, hakem görevine
aykýrý olan baþka bir görev ya da
etkinlikte bulunamaz.
9.4.21 Anayasa ve Yasa ile uyumlu
olarak Kosova Mahkeme Konseyi,
hakemleri atar, görevden alýr ve
onlarýn
disiplin
sorumluluðu
konusunda karar alýr.
9.4.22
Kosova
Mahkeme
Konseyi'nin atanmasý sürecinde,
Kosova Meclisi belirli komisyonundan düþüncenin alýnmasý gerekir.
9.4.23 Kosova Mahkeme Konseyi,
öngörülen sürece ve yönteme göre
Kosova Meclisi'nin atamýþ olduðu
hakem, avukat ve üniversite profesörleri sýralarýndan 11 üyeden oluþmaktadýr.
Kosova Mahkeme
Konseyi üyelerinin çoðu, hakemler
sýralarýndan olmalýdýr.
9.4.24 Mahkeme baþkanlarý, Kosova
Mahkeme Konseyi üyeliðine seçilemezler.
9.4.25 Kosova Mahkeme Konseyi
üyeleri, yeniden seçilme hakký
olmaksýzýn dört yýllýk görev süresi
için seçilirler.
9.4.26 Kosova Mahkeme Konseyi
Baþkaný'ný, iki yýllýk görev süresi için
gizli oylama ile Kosova Mahkleme
Danýþtayý üyelerinin çoðunluðu
seçer.
9.4.27
Kosova
Mahkeme
Konseyi'nin çalýþma alaný, yasa ile
düzenlenir.
Yargýtay
9.4.28
Yargýtay, suç iþleyen ve
cezayý gerektiren diðer eylemlerde
bulunanlara karþý gelmek, Kosova
mülkünü savunmak amacýyla yasal
iþlemlerde bulunmak ve Anayasa ve
yasayý korumak için hukuki araçlarý
kullanmak ile sorumlu ve görevli
olan baðýmsýz mahkeme organýdýr.
9.4.29
Kosova Yargýcýný, Kosova
Yargýtay Konseyi'nin izni ile Kosova
Hükümeti'nin önerisi üzere Kosova

Meclisi dört yýllýk görev süresi için
seçer.
9.4.30
Yargýç yardýmcýlarý birinci
görev süreleri içinde, beþ yýllýk görev
süresi için atanýr. Bundan sonraki
atamasý süresinde yargýç yardýmcýlarý, görevini belirsiz süre içinde
yaparlar.
9.4.31
Yargýç yardýmcýlarýný,
Kosova Yargýtay Konseyi göreve
atar, görevden alýr ve disiplin sorumluðununa çeker.
9.4.32
Kosova Yargýtay Konseyi,
yasa ile saptanýlan þekilde ve süreç
ile Kosova Meclisi atar. Kosova
Yargýtay Konseyi üyelerinin çoðu,
yargýç yardýmcýlarý sýralarýndan
olmalýdýr.
9.4.33
En yüksek yargýçlar,
Kosova Yargýtay Konseyi'nin üyeleri
olamaz.
9.4.34 Kosova Yargýtay Konseyi'nin
çalýþma alaný, örgütlülüðü ve çalýþma
þekli, yasa ile düzene koyulmaktadýr.
9.4.35 Yargýtay örgütlerinin kurulmasý, çalýþma alaný ve yetkisi, yasa
ile düzene koyulur.
41. - Deðiþtirge
Altbaþlýk olan "Anayasa Çerçevesi
konularýna
iliþkin
Yüksek
Mahkeme'nin özel konseyi"þu þekli
almakatdýr: "9.5 bölümü","KOSOVA
ANAYASA MAHKEMESI"
baþlýðý altýnda olmak üzere içeriði
þöyledir:
9.5.1 Kosova
Anayasa
Mahkemesi, ünlü hukukçular, özellikle ise avukat yargýçlarý ve adalet
alanýndaki üniversite profesörleri
sýralarýndan 8 yýllýk görev süresi için
Kosova Meclisi tarafýndan seçilen 9
hakemden oluþur.
9.5.2 Kosova
Anayasa
Mahkemesi hakemlerinin adaylýk
gösterme süreci ve onlarýn seçimi
yönündeki öneriyi, anayasa konularý
ile görevli olan Kosova Meclisi'nin
belirli komisyonu uygular
9.5.3 Kosova
Anayasa
Mahkemesi, mahkeme baþkanýný 4
yýllýk görev süresi için seçer.
9.5.4 Kosova
Anayasa
Mahkemesi hakemleri, baþka bir
aleni ya da profesyonel görevi yapamazlar.
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9.5.5 Kosova
Anayasa
Mahkemesi hakemleri, Kosova
Meclisi milletvekilleri olduðu gibi
dokunulmazlýða tabi tutulurlar.
9.5.6 Kosova
Anayasa
Mahkemesi hakemleri, þu durumlarda seçilmiþ olduðu görevden görev
süresi geçmeden alýnabilinebilirler:
eðer istifasýný verirse; hapis cezasýna
çarptýrýlýrsa ve geçerli mahkeme
kararýyla görevini yapmak için
yeteneksiz olarak ilan edilirse.
9.5.7 Anayasa mahkemesi þu
kararlarý alýr:
- Yasanýn Anayasa ile uyumlaþtýrýlmasý
- Diðer normatif akidlerin, Anayasa
ve yasa ile uyumlaþtýrýlmasý
- Uygulanmasý
durudurulmuþ
yasanýn anayasaya uygunluðu ve
diðer akidlerin anayasaya ve yasaya
uygunluðunu
deðerlendirebilir.
Dolayýsýyla, onlarýn durudurulmasýndan istemin sunulduðu güne
kadar ya da sürecin baþlatýlmasý
için herhangibir önerinin sunulmasýndan bir yýldan çok geçmemesi þartýyla bu geçerlidir.
- Bu kararlarla esas insani özgürlüðü ve
insan ile yurttaþlarýn haklarýnýn ve ayný
zamanda Kosova Anayasasý ile garanti
edilmiþ yerel özyönetim haký zeddelenmiþ ise Kosova'nýn merkez enstitüsyonlarý, yerel özyönetim enstitüsyonlarý
ve birimlerinin özel kararlarýna karþý
Anayasa davalarý hakkýnda karar alýr
- Anayasallýðýn ve yasallýðýn gerçekleþme sürecini uygular ve
karþýlaþýlan anayasaya ve yasallýða
karþý olan herhangibir durumu takip
eder ve Kosova Meclisi'ni bu konuda bilgilendirir.
- Yargýnýn fiili ve yasama idare
organlarý arasýnda yetkiler çatýþmasý konusunda karar alýr
- Kosova Baþkaný'nýn sorumluluðu
hakkýnda Anayasa ile uyumlu
olarak karar alýr
- Politik partilerin program ile etkinliklerinin Anayasal özürlülüðünü denetler
ve Anayasa ile uyumlu olarak onlarýn
çalýþmalarýný durdurabilir.
- Seçimler ve referandumlarýn
anayasallýðýný
ve
yasallýðýný
denetler ve ayný zamanda
mahkemelerin yetkisinde olmayan
anlaþmazlýklarý çözüme baðlar.
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- Anayasa ile saptanan diðer çalýþmalarý da yapar.
9.5.8 Anayasa mahkemesi, belirli
bir enstitüsyonun, Anayasa ve
yasanýn vediðer hükümlerin uygulanmasý için hükümleri gettirmediðini saptarsa (getirmekle görevli
olduklarýna raðmen), bu konuda
Hükümete bilgi verir ve ancak
Hükümetin getirmesi gereken
hükümler
konusunda
Kosova
Meclisi'ni bilgilendirir.
9.5.9 Anayasa
Mahkemesi,
anayasaya karþý olduðunu saptarsa,
yasayý geçersiz sayar.
9.5.10 Kosova
Anayasa
Mahkemesi, anayasaya ve yasaya
aykýrý olduðunu saptadýðý takdirde
diðer normatif akidleri geçersiz sayar
ve kullanýþtan çýkarýr.
9.5.11 Anayasa
Mahkemesi,
Anayasa'nýn 14. maddesi ,1,3. tutumuna göre olan durumlarda, yasanýn,
Anayasaya uyumlu olmadýðýný saptarsa ya da ikinci akidin, Anayasa ve
yasa ile uyumlu olmadýðý durumlarda, bu çeþit anayasallýða ve yasallýða
uyumsuluðunu tasdýklayan bir karar
alýr.
9.5.12 Kosova Anayasa Mahkemesi
hakemlerinin seçilmesi ve onlarýn
görevden alýnmasý ile ilgili süreç ve
koþullar, anayasallýðýn ve yasallýðýn
deðerlendirilmesi için sürecin baþlatýlmasý koþullarý ve süreleri, onlarýn kararlarýnýn uygulanmasý süreci, esas insani ve
yurttaþ haklarýnýn korunumu ve Kosova
Anayasa Mahkemesi'nin çalýþma görevlerinin yerine getirilmesi için diðer önemli konular, Anayasa ve yasa ile saptanýr.
9.5.13 Anayasa yasasý, Anayasa'nýn
deðiþtirilmesine ait belli sürece göre
getirilir.
9.5.14 Anayasa mahkemesinin iç
örgütlemesi, kendi yönetmeliðine
göre düzene koyulur.
42. - Deðiþtirge
Geçici özyönetime iliþkin Anayasa
Çerçevesi'nde, 9. bölümden sonra,
yeni olan 10. bölüm eklenmektedir,
içeriði ise þöyledir:

10. bölüm
REFERANDUM
10.1. Halk, oy kullanma hakkýna

sahip olan 50.000 yurttaþ, Kosova
Meclisi'nden, Kosova'nýn bütün
yurttaþlarý için özel önemden olduðu
bilinen konular hakkýndaki kararlarýn getirilmesi konusunda referandumun ilan edilmesini isteyebilir.
10.2. Kosova
Meclisi,
milletvekiller sayýsýnýn en az beþte
birinin ya da Hükümetin önerisi
üzere, Kosova yurttaþlarý için özel
önem taþýyan konular hakkýnda, yani
referandumun ilan edilmesini kararlaþtýrabilir.
10.3. Kosova'nýn
nihayi
statüsünün çözümlenmesi, BM
Misyonu tarafýndan yönetilmesinin
geçici döneminden sonra, referanduma sunulmaktadýr.
10.4. Referandum
hakkýna,
belediye idaresinin yetkisinde olan
konular hakkýnda Kosova'nýn bir
belediyesinin de hakký vardýr.
10.5. Referandumun prensipleri
ve süreçleri, yasa ile öngörülmektedir.
10.6. Esas insan haklarý ve özgürlüðü ve topluluklarýn haklarýna ait
olan hiçbir konu, devletin finansi
görevleri, referandumun ilan edildiði
konular çerçevesine giremez.
10.7. Kosova
Anayasa
Mahkemesi, 60 gün içerisinde 1.
maddenin 1, 2, 3, ve 4. noktasýna
göre, referanduma alýnan konularýn
anayasallýðýný önceden görüþür.
10.8. 1. madde 1, 2, 3, ve 4. nokta
ile öngörülen özel konularýn
geçerliliði, Anayasa Mahkemesi'nde
görüþülme konusu deðildi.
10.9. Referandum
tarihini,
Anayasa Mahkemesi'nin olumlu
kararýnýn getirilmesinden, ya da
kararýn getirilmesi için mahkemeye
verilen sürenin geçmesinden sonra 45
gün içerisinde Kosova Meclisi, daha
doðrusu belediye meclisi saptar.
10. Bölüm, 11. Bölüm oluyor ve
sýrasýyla devam eder.
28 ila 29 Temmuz tarihlerinde, yaz
tatiline ayrýlmadan önce düzenlenen
Kosova Meclisi toplantýsýnda, bir
önceki Meclis toplantýsýnda kabul
edildiði toplam 38 deðiþtirgenin
BMÖT'sine gönderilmesini kararlaþtýrdý.

KOSOVA MECLÝSÝ BAÞKANI NEXHAT DACÝ'NÝN ABD ZÝYARETÝ

Baþarýlý görüþmelerde Kosova'nýn
arzularý anlayýþla karþýlandý
Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci, tüm sorumluluklarýn Kosova'daki devletin seçme demokrasi strüktürlerine aktarýlmasý, tüm
yönetim kapasitelerinin kurulmasý ve Savunma Bakanlýðý hariç tüm bakanlýklarýn komple edilmesi isteminde bulunarak, Kosova'da
NATO Barýþ Güçleri'nin bulunmasýnýn faydalý olduðunu ve bunun yöredeki istikrarlýðýn sembolü olduðunu vurguladý
Kosova Meclisi Baþkaný Akademik
Nexhat Daci, yarýn ABD'ye yapmýþ
olduðu birkaç günlük ziyaretini tamamlýyor. Bu ziyaret sýrasýnda, Kosova
Meclisi Baþkaný Daci, Steytdepartment,
ABD Kurultayý ve Senatosu'nda toplantýlar düzenledi. Ayný zamanda Baþkan
Daci, Uluslararasý "Vudrov Vilson"
Merkezinde
seminer
ve
Steytdepartmentte yuvarlak masa toplantýsý örgütledi.
Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci,
ABD'nin
resmi
makamlarýyla
UNMÝK'in gidiþ stratejisi, Kosova yönetim kapasitesinin kurulmasý ve
Kosova'daki yerel hükümet reformu
hakkýnda konuþtu.
Konuþmalarý sýrasýnda Baþkan Nexhat
Daci, geçen üç yýl içerisinde UNMÝK'in
baþarýlý olduðunu ve yönetim strüktürlerinin yenilenmesi ile kurulmasý
yönünde iyi sonuçlar elde ettiðini
belirterek, þimdi UNMIK'e gerek duyulmadýðýný ve onun strüktürünün süreçleri
ileriye götüremiyebileceðini ortaya attý.
Bunun için, onun mandatýný deðiþtirerek,
yerel seviyeden çekerek, Kosova
seviyesinde danýþmanlýk misyonu ve
bazý denetim görevlerini üstlenerek
deðiþmelerin yapýlmasý gereklidir.
Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat
Daci'nin belirttiðine göre, Ikinci Dünya
Savaþý'ndan sonra en baþarýlý uluslararasý
müdahale unutulmamalýdýr. Öyle ki,
Kosova'nýn daha iyi bir geleceði için tüm
sorumluluklarý Kosovalýlara vererek,
demokrasi bir ülke olarak Kosova'yý birleþmiþ Avrupa'ya entegre ederek ve ABD
ile olan dostluklarý sürdürerek, müdahalenin baþarýyla sonuçlanmasý gereklidir, ki þimdiye kadar yapýlanlarýn hepsine Kosova halký minnetardýr.
Diðerleri arasýnda Kosova Meclisi
Baþkaný Daci, tüm sorumluluklarýn
Kosova'daki devletin seçme demokrasi
strüktürlerine aktarýlmasý, tüm yönetim
kapasitelerinin kurulmasý ve Savunma
Baknlýðý hariç tüm bakanlýklarýn komple
edilmesi
isteminde
bulunarak,
Kosova'da NATO Barýþ Güçleri'nin

bulunmasýnýn faydalý olduðunu ve bunun
yöredeki istikrarlýðýn sembolü olduðunu
vurguladý.
ABD ziyareti sýrasýnda Baþkan Daci,
yöresel prensip ve nüfus strüktürüne
göre Kosova'da yeni belediyelerin kurulmasýný önererek, Kosova'da yerel
hükümet reformu için kendi önerisini
ortaya attý. Ayný zamanda bunun, þimdiki durum için en iyi çözüm yolu
olduðunu ve bununla Kosova yurttaþlarýna daha iyi hizmetlerin sunulabileceðini
ve onlarýn gereksinim ile istemlerinin
yerine
getirebileceðini
belirtti.
Devamýnda Baþkan Daci, Kosova'nýn
tüm yurttaþlarýna barýþ ve güvenliði
saðlayacak, Kosova sýnýrlarýný baþarýyla
denetleyecek ve Kosova'daki tüm
örgütlü kriminel ile terör olaylarýný
önleyebilecek Kosova Polis Hizmeti'nin
güçlendirilmesi ile bu hizmete ait tüm
strüktürlerin kurulmasý doðrultusunda
yardýmýn sunulmasý isteminde bulundu.
Gerçek durumun tanýtýlmasý ve tüm
gerçeklerin ortaya atýlmasý sayesiyle
toplantýlarýn hepsi oldukça somuttu. Bu
gerçeklerin
hepsi
Kosovalýlarýn,
demokrasi standarlara saygý göstererek
ve onlarý uygulayarak, ayný zamanda hiç
ayrým yapmadan yurttaþlarýn ve
Kosova'da yaþayan tüm diðer topluluklarýn hak ile özgürlülüklerine saygý

göstererek, Avrupa çerçevresinde
hükümeti yönetmeye hazýr olduklarýný
göstermektedir.
Bu ziyaret sýrasýnda Kosova Meclisi
Baþkaný Nexhat Daci, ABD'ye, Kosova
halkýna þimdiye kadar yapýlan yardýmlar
için teþekkürlerini sunmaya ve ayný
zamanda Kosovalýlarýn istemleri ile
gerçekleri ortaya atarak güncel durum
hakkýnda bilgi vermeye geldiðini belirtti.
Kosova yöneticiliðinin vizyonu ile
stratejisini ortaya atarken Baþkan Daci,
yönetimin bütünlüklü kapasitesinin
kurulmasý ve sorumluluklar ile görevlerin Kosova'daki seçme demokrasi
enstitülerine aktarýlmasý amacýyla,
Kosova'da baþlatýlan süreçlerin bir an
önce tamamlanmasý doðrultusunda
gereken yardýmýn sunulmasý isteminde
de bulundu.
Toplantýlarýn hepsinde Kosova Meclisi
Baþkaný Nexhat Daci, kendisinin temsil
ettiði enstitüler ve geleceðe ait vizyonlar
ile strateji için anlayýþla ve saygýyla
karþýlandý. Istemlerinin hepsini Baþkan
Daci yazýlý olarak ve somut bir þekilde
ABD'nin resmi makamlarýna sunmuþ
oldu.
ABD ziyareti sýrasýnda Baþkan Daci
aynýca, Kosova'da görev yapan uluslararasý misyonunun baþarýyla tamamlanmasý amacýyla faydalý, uzunvadeli ve
baþarýlý çözümlerin bulunmasý yönünde
iþbirliðin yapýlmasýný istedi.
Devamýnda Baþkan Daci, tek doðru
çözüm olarak yörenin istikrara kavuþmasý yönünde Kosova baðýmsýzlýðýnýn
alternatifi
olmadýðýný
belirtti.
Baðýmsýzlýk, sadece Kosovalýlarýn istemi
olarak deðil, uluslararasý dostlarýmýzýn
güveni ve istemi olarak da saðlanmalýdýr.
Ve bunun iþbirliði sayesinde gerçekleþmesi gereklidir. Bununla, demokrasi
ile stabil Kosova için gereken garantiler
saðlanmalý ve ayný zamanda onaylanan
yasalara ve yönetimin demokrasi standartlarýna önem vererek, Kosova'nýn
eþithaklý yurttaþlarý olarak sayýlan tüm
topluluklarýn haklarýna saygý gösterilmelidir.
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KOSOVAMECLÝSÝ BAÞKANI NEXHAT DACÝ, KOFÝ ANNAN'IN ÖZELTEMSÝLCÝSÝ KAÝ EÝDE'YÝ KABULETTÝ

Hükümet tamamlanmalý ve görevler yerine getirilmelidir
Kosova halkýnýn isteði yerine getirilmezse, kargaþalýk ve tehlike safhasýna girmiþ oluruz
Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat
Daci, BM Genel Sekreteri Kofi
Annan'ýn Özel Temsilcisi ve
NATO Büyükelçisi Kai Eide'yi
kabul etti ve Kosova'daki
geliþmelerle tanýttý.
Sn. Daci, büyükelçi Eide ile bulunduðu görüþme süresinde, UNMÝK'in
Kosova'daki misyonunun yetersizliði konusundaki bilinen tutumunu
ve yerli yöneticiler tarafýndan daha
büyük yetkilerin yerine getirilmesi

gereksinimini vurguladý.
Bu görüþmede Daci, ekonomik ve
sosyal plandaki duraksamaya ve
Kosova halkýnýn politik istemine
uyumlu olarak ülkenin final
statüsünün
tanýmlanmasýndaki
gecikmeye özellikle deðindi.
Bu planda bazý þeyler deðiþmezse,
politik çatýþmalar ve büyük
tehlikeler safhasýna girmiþ oluruz,
diye vurguladý pröfesör Daci. O,
Kosova Hükümeti'nin, Savunum

Bilimsel enstitülerin maddi durumu
memnun edici seviyede deðil

Daci - Popa görüsmesinden bir an

Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat
Daci bugün, Arnavutluk Bilim
Akademisi Baþkaný Ylli Popa ve
beraberindeki Kosova Bilim ile
Sanat Akademisi Baþkaný Rexhep
Ýsmajli kabul etti. Kabul sýrasýnda,
akademiler arasýndaki iþbirliði,
onlarýn toplumsal ile maddi durumu
ve toplumun bütünlüklü geliþmesindeki fonksiyonu konularý ele alýndý.
Bu görüþmenin devamýnda Profesör
Daci, belirli maddi ile manevi
desteði olmayan Kosova Bilim ile
Sanat Akademisi'nin maddi durumundan
memnun
olmadýðýný
belirterek, bir bütünlük olarak bilimin ve Kosova'daki bilimsel enstitülerinin dinamik geliþmesi esasý
12

olarak hala bilime ait yasanýn
olmadýðýndan üzüntü duyduðunu
vurguladý.
Arnavutluk
Bilim
Akademisi
Baþkaný
Ylli
Popa
ise,
Arnavutluktaki bilimin de ayný
sorunlarla karþýlaþtýðýný belirtti.
Sözkonusu akademinin güncel projelerinden söz ederken Baþkan Popa,
Arnavutluk Hükümeti tarafýndan bu
yüksek bilimsel enstitüye ait projelerin desteklendiðini ileri sürdü.
Görüþmenin sonunda konuþmacýlar,
bilimin tüm alanlarýnda ilerlemenin
kaydedilmesi amacýyla, Arnavutluk
ile Kosova Akademileri arasýndaki
iþbirliðinin oldukça yüksek seviyede
olduðu kanýsýna vardýlar.

Bakanlýðý hariç olmak üzere
Hükümetin bütün bakanlýklarla
tamamlanmasýný istedi.
Kosova halkýnýn yasal istemleri
yerine getirilmesse, ekonomik
kapasitelerin ve yönetim kapasitelerin kalkýnmasýný, Kosova'da
adaletin ve güvenliðin geliþmesini
müsade etme etmeyenler sorumluluk taþýrlar, diye özellikle vurguladý büyükelçi Eide ile görüþen Sn.
Daci.

Kosova'da hüküm süren
tüm süreçlerde, ABD
siyasetinin yönetici rolü
oynamasý istenilmekte
Kosova Meclisi Baþkaný Akademik Nexhat
Daci, bugün, Kosova'daki ABD Dairesi þefi
Marcie Ries hanýmefendiyle görüþtü.
Kosova'daki bütünlüklü süreçlerde ABD'nin
göstermiþ
olduðu
seferberliðinden
bahsederek Baþkan Daci, Kosova'da hüküm
süren süreçlerde Amerika siyasetinin ileride
de yönetici rolü oynamasýný istediðini vurguladý. Ayrýca, Kosova Meclisi Baþkaný
Nexhat Daci, bu süreçler çerçevresinde
katkýsýný sunan Ries hanýmefendi ile
sözkonusu dairenin baþarýsýndan da söz etti.
Konuþmasýnýn devamýnda Baþkan Daci, son
üç ay içerisinde Kosova'daki ABD Dairesi
þefi Ries hanýmefendinin yönetici ve oldukça
olumlu olan kararlý rolüyle ilgili kendisine
övgüler yaðdýrdý. Ries hanýmefendinin bu
görevde bulunmasý sürece, Kosova'daki
politik durumun istikrara kavuþmasý ve
Kosova'ya ait ayan perspektifin saðlanmasý
yönünde oldukça baþarýlý sonuçlar
kaydedilmiþtir, ki kýyaslama yapýlýrsa
UNMÝK'in yönetmenliði altýnda bir ya da iki
yýl içerisinde gerekenlerin hiçbiri gerçekleþmemiþtir. Marcie Ries'in düþüncesi,
benim kararlý tutumlarým için kararlýydý, dedi
konuþmasýnýn devamýnda Baþkan Nexhat
Daci. Devamýnda Akademik Nexhat Daci,
Brükselle birlikte Kosova'da Washington
katýlýmýnýn, Kosova ile Balkanlara iktisadi
istikrarlýk ve daha iyi yaþam standardý vizyonunu saðlayarak, süreçlerin çoðunu azaltacaðýný ve bununla Kosova'nýn daha iyi bir
geleceði için gereken politik ortamý saðlayacaðýný vurguladý.

KOSOVA MECLÝSÝ - MECLÝS BAÞKANI DAÝRESÝ AKADEMÝK NEXHAT DACÝ

Temel öneri:

Kosova'da administratif düzeni reformunun
ayrýlýþý ve yerel idare yönetiminin reformu
Amaçlar ve açýklamalar
Kosova'nýn þimdiki yöresel-idari
ayrýlmasý ile ilgili amaç aþýlmýþtýr.
XX yüzyýlýn seksenli yýllarýnda, yeni
beldiyeler kurulurken, genel olarak
31 belediye meydana getirilmiþti.
Daha geçlerde 5 idari ilçe de kurulmuþtu. Bu tür strüktür bugün
Kosova için elveriþli deðil, çünkü
þimdi yeni koþullar meydana gelmiþ
ve söz konusu ayrým, bölgenin fiziki-coðrafi ölçütlerine ve kendi
gereksinmelerini gerçekleþtirmek ve
ayný zamanda yerel yönetime katýlmak isteyen belirli belediyede, yurttaþ sayýsý, daha doðrusu yurttaþlar
sayýsý ölçütlerine göre yapýlmamýþtýr. Eski sisitem, bu alandaki
Avrupa standardlarýný yeterince
takip edememiþ ve o zamanlarda
yasal koþullar yaratýlmamýþtý.
Bundan dolayý, yeni yöresel-idari
ayrýmýn yapýlmasý, en doðrusu
olandýr ve bölgedeki koþullarla
uyumlu olacaktýr, ayný zamanda
belirli semtlerde, köylerde ya da
yerel topluluklarda enstitüsyonlar
yoluyla yurttaþlarýn gönüllü istemlerini belirtecek yurttaþ seçiminin
yerine getirilmesi istenmektedir.
Yeni bölgesel ayrýmdan sonra,
belediyeler seviyesinde gerçekleþen
sorumluluklar, görevler, iþ ve çalýþmalar,
ödev
ile
hizmetler
devredilmiþ olur ve idare organlarýnýn strüktürü ve seçimi, daha
doðrusu Kosova Meclisi tarafýndan
kabul edilen yasalarla idare seviyesi
belirtilmiþ olur.

Tasarý
Kosova yöresinin 10.880 km2'den
oluþmasý ve nüfus sayýsýnýn 2.4 milyon olmasýna dair gerçeðe dayanarak ve
bölgenin fiziksel-coðrafi özelliklerini,
düzlük ve daðlýk yörelerini, km2 baþýna nüfus sayýsýnýn yoðun oluþunu göz
önünde bulundurarak, Kosova'nýn
idari-yöresel açýdan ve yerel idare
açýsýndan bölüþülmesini öneriyoruz:

1. Belediye
2. Kent
BELEDÝYE - Kosova'nýn idari yöresel birimleri olarak 70 belediyeden
oluþmasý planlaþtýrýlmaktadýr. Her
belediye, bütün Kosova'da kurulacak
olan belediye sayýsýna göre, Kosova
yurttaþlarýnýn önerilerine baðlý olarak
70-100 km2 arasý oluþmalýdýr. Çünkü,
bütün öneriler bir araya getirilmeli ve
kararýn merkezden verilmemesi
gerekir. Bölgenin, düzlük ya da daðlýk
olmasýna baðlý olarak, örneðin Kosova
düzlüðündeki belediye, Gora, Opoya,
Rugova ya da þala ... belediyelerimuhakkak ki aralarýnda bölgenin doðal
biçimi ve ahalisi açýsýndan farklýdýr.
Bazý belediyenin diðerinden iki misli
daha büyük olmamasý, ile ya da ilçeye
benzemamasi amacýyla çok büyük
belediyelerin meydana gelmemesi ve
diðer yandan da yerel topluluða ya da
köye benzeyen minik belediyelerin
kurulmamasý için bu ölçütün uygulanmasý þarttýr. Belediyeler arasýndaki
büyüklük farký olamaz, çünkü yöresel
ve idari görevleri bakýmýndan, yükümlülükleri ve sorumluluklarý, aslýnda
politik birimleri açýsýndan belediyeler
düzenli yasa hükümleri ile bu eþitliðe
sahip olmalýdýrlar.Oturum yerlerinin
belediye merkezinden olan ortalama
uzaklýk hesaplanmalý ve ortalama
olarak düz çizgi ölçümü ile 5-7 kilometre olmalý, idare, hükümet, eðitim,
saðlýk, belediye vergileri, posta ve
aleni hizmetler, itfaiye ve diðer
gereksinmelerin bütün yurttaþlara
saðlanmasý açýsýndan hemen hemen
eþit koþullarýn belirlenmesi ve saðlanmasý gerekir.
KENT - Kosova, Priþtine, Gilan,
Ferizovik, Mitroviça, Prizren, Ýpek ve
Yakova olmak üzere 7 kentten ibaret
olmalýdýr. Bu kentler, yoðun insan
kapasitesini barýndýran büyük kent
merkezleridir. Buysa, küçük bölgeler
içerisinde yoðun yurttaþ sayýsýný
barýndýran kentlerin özellikleridir.

Kentin yöresi ise, ahalinin ayan ve
gönüllü istemi üzere belirlenmelidir.
Bu yöreler, barýnanlar sayýsý, yöresel
büyüklük, yollarýn enfrastrüktürü,
aleni tesisler, okullar, ambulanslar,
posta vs. gibi hizmetler ve bu
belediyelerin aralarýnda kent topluluðuna baðlantýlý olduklarý için belirli
ölçütlere saygý gösterek belediyelere
ayrýlmaktadýr. Kent belediyeleri, kýrsal belediyelerinin sahip olduklarý
idare strüktürü ile benzer olmamalýdýr,
çünkü buna gereksinmeleri de yoktur.
Onlar aslýnda, kent topluluðuna baðlý
kalmalýdýrlar.
Buysa,
kent
belediyelerin istemleri ve koordinasyonundan sonra ve saptanmýþ olan
öncüllüklü gereksinmelere göre kentin
bütün yöresi için planlaþtýrýlma yapýlýr.

Ýdarenin aktarýlmasý
Kosova Meclisi tarafýndan kabul
edilmiþ olan yasalarla düzene koyulacak ve kent ile kýrsal yörelerinin belirlenmesinden sonra, Kosova'nýn idariyöresel düzene koyulma iþleri ardýndan idare de aktarýlýr, daha doðrusu
belediyelerin, kendi baþýna gerçekleþtirecek idare seviyesi saptanýr.
Merkez idarenin ve merkez
seviyesinde idare özelliklerinin tanýmlanmasýndan sonra, Kosova'nýn yöresel-idare politik bütünlüðünün,
belediye-yerel seviyesinde idarenin
ayrýlmasý ve aktarýlmasý için önkoþulun yaratmasý ve saðlamasý dolayýsýyla, bu iþlevlilik her ülkede olduðu gibi
çalýþacaktýr. Buysa, yerel idareye,
daha doðrusu belediye idaresine ait
özel yasa ile düzene koyulacaktýr. Ki
bu yasayla, belirli bakanlýklar
çerçevesinde örgütlenmiþ olan somut
görevler, bakanlýklarýn iþlevlililiði ve
hizmetler öngörülecektir.
Daha
doðrusu merkez seviyesindeki hangi
idare kapsamý ve belediye-yerel
seviyesindeki hangi idare kapsamý olacaðý saptanacak, aralarýndaki koordinasyon ve belediyelerin sorumluluklarý ve Kosova merkez seviyesindeki
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idarenin sorumluluklarý saptanacaktýr.
Belediyeler, tabi ki muhakkak saptanmýþ olan mekanizmalar sayesiyle bir
yurttaþ, bir oy prensibi üzere seçilen
kendi meclislerine sahip olacaktýr.
Meclis'te ve Hükümet'te, politik, etnik,
cinsiyet, dini ve diðer özellikleri de
kapsayan yerel ahaliyi nitelendiren
bütün strüktürlerin temsili garanti altýna alýnacaktýr.
Belediye, idare, mahkeme, polis,
saðlýk, tüm ortak belediye hizmetleri,
yollar, kanalizasyon, posta hizmetlerini kapsayan ve Kosova Meclisi'nde
kabul edilen yasalarla var olan ve
öngörülecek olan kendi görev ve yetkileri çerçevesinde Kosova seviyesinde
olan kendi yöresinde, kendine düþen
tüm görevlerini yerine getirecektir.
Belediyeler, kenttaþ sayýsý ve çýkarlarýna baðlý olarak, belediye-yerel
seviyesinde dil ve alfabenin hakeþitli
kullanýlmasýný saptayacak, idare
organlarý seviyesinde çeviri ve iletiþim
ile her yurttaþ, organlara kendi anadilleri üzere hitap etmesi hakkýna sahip
olacak, yaný sýra kendi anadili üzere
cevap alma hakkýna da sahip olacaktýr.
Var olan maddi araçlarý ve olanaklarýna, dolayýsýyla kadro potansiyeline de
baðlý olarak belediyelerde, örneðin
belediye merkezinde ve köylerde yollarýn inþaatý, yani tüm yan yollar (ikinci ve daha alçak kategorili yollar), suyollarý ve kanalizasyon, temizlik, saðlýk
ocaklarý seviyesinde saðlýk hizmetleri,
saðlýk evleri, posta vs. inþþatý gibi
hizmetler yapýlacak ve yönetilecektir.
Ancak, belli ki anayollar, yargý sistemi, polis, eðitim sistemi, saðlýk sistemi
... ve posta, elektik enerjisi gibi tüm
diðer hizmetler de kadrosal ve diðer
etkinlik alanlarýnda elllerinde olan
olanaklarý kullanarak, belediye strüktürleri ile iþbirliðinde bulunarak belirli
bakanlýklar
sayesiyle
merkezi
seviyesinde gerçekleþir.

Amaç nedir?
Amaç, Kosova'nýn iþlevsel yönetim
sistemine sahip olmasý ve Kosova
yurttaþý, dolayýsýyla yöre, bölge, semt
yurttaþý ya da belirli etnik, dini ya da
politik mensubiyete sahip bir kiþi
olarak her nerede bulunursa bulunsun,
bir yurttaþ olarak kendi çýkarlarý ile
uyumlu olarak kendi amaç, istek ve
gereksinmelerini daha kolay olarak
gerçekleþtrebilecekleri
bir
yer
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olmasýdýr.
Sadece yeni bir idari-politik örgütlemeyle, daha doðrusu belediyelerin
örgütlü olmasýyla, Kosova yurttaþlarý,
kendilerinin tüm amaç ve gereksinmelerini, kendilerine, aileye, semte,
köye, belediyeye, Kosova'ya ve
dolayýsýyla kendi etnik ve dini topluluðuna olan sorumluluklarýný ve
görevlerini soðukkanlýlýkla gerçekleþtireceklerdir. Demek ki, tüm bunlar
kendiliðinden gerginliðe gereksinme
olmadan ve uluslararasý enstitüsyonlarýn arabuluculuðuna gerek duyulmadan, politik söyleþmelere ve anlaþmalara gereksinme olmadan gerçekleþecektir.
Kosova, etnik ve il ve onun yurttaþlarýnýn özel oluþuna saygý ve onu
korumakla birlikte yurttaþlar topluluðu
olarak iþlevini yapacaktýr. Bununla,
belediyelerin örgütlenmesinin esas

hazýrlýk, tamamýyla gerçeklemiþ ve bu
çerçevede etnik haklarýn, dillerin ve
alfabenin eþithaklý kullanýmý, eðitim,
iþbulma haklarýnýn gerçekleþmesi, bir
engel olarak deðil, mevcut ve
saygýdeðer gerçekler prensibi olarak
belediyelerin yerel yurttaþ haklarýnýn
gerçekleþmesi yönündeki bir yol
olarak görünmelidir.

kaynaðý ve ayný zamanda yerel
idarenin ayrýlmasýnýn esas kaynaðý
olarak ulusal çýkarlýlýk ortadan
kaldýrýlacaktýr.
Ayný
zamanda,
Kosova'nýn merkezi idaresi ile anlaþmazlýðýn kaynaðý olan belirli
entitelerin "garanti altýna alýnmýþ
savunucusu olarak" ve ayný zamanda
Kosova'nýn nihayi statüsü konusunda
karar alýnýrken "yurttaþ artý bölge" ve
diðer ülkelere eklenmek yöntemi ile
etnik çizgilerle yöresel ayrýma olan
hevesle ilgili gerçek durum olarak istenilen yöreler ve kantonlarýn yaratýlmasý engellenmiþ olurdu.
Belediyelerin yeniden düzeni, yurttaþ
haklarýnýn gerçekleþmesi ile ilgili ön

görevlerin gerçekleþtirilmesi zor olan
yedi kilometrelik uzunluktaki vadi
ayýrmaktadýr. Yeni belediyede, tüm
yurttaþlar, kendi belediye hizmetlerini
daha kolay olarak gerçekleþtirebilecek, dolayýsýyla yaþayan ve barýnan
yerel ahali olarak kendi gereksinmelerini gidermek ve iþ iliþkisinde
bulunmak için iktisadi enfrastrüktürü,
gümrüðün bulunduðu sýnýr noktasýný
ve çimento fabrikasýný kullanmýþ olabilecektir. Ancak bununla, köy enfrastrüktürü ve þardaðý ve Karadak
yakasýnda hayvancýlýðýn ilerlemesi
yönündeki çýkarlarý daha kolay geliþir
ve yatýrýmcýlar daha kolay bulunabilinirdi.

Birkaç örnek
Elez Han Belediyesi (Ceneral
Yankoviç), Kosova'nýn en güneyinde
bulunan bu bölgede, Kaçanik
vadisinin her iki tarafýndaki kent ve
köy yörelerinin yurttaþlarý, hem yerel
yurttaþlar olarak, hem de Kosova yurttaþlarý olarak tüm gereksinme ve isteklerini gerçekleþtireceklerdir. Kaçanik
yöresini Kaçanik'ten, yerleþim yerleri
öyle uygunsuz meydana gelmiþ ki,
belediye merkezi olarak Kaçanik'te

Zaskok Belediyesi, 2.000 Aþkalý'nýn
yaþadýðý
Dubrava
köyünü,
Arnavutlar'ýn yaþadýklarý Zaskok,
Pleþina, Doganay, Burnik köylerini
kapsamýþ olurdu. Bu, kendi yaþam
özellikleriyle dolu ve özel kalkýnma
özelliklerine sahip daðlýk ve düzlüklere sahip olan þardaðý boyunda bulunan bir yöredir.
Graçanisa Belediyesi, ahalinin çoðunluðunu Sýrp yurttaþlarýn oluþturduðu
Prekose, Çaglavisa, Laple Selo gibi
diðer Sýrp köylerini kapsayan ve ayný
zamanda Marevs ve Slivovo gibi
Arnavut köylerini de içine alabilen bir
düzlük belediyesidir. Öyleki, yurttaþ,
kendi çýkarý sayesiyle etnik çýkarlarýn
kapsadýðý dil ve alfabenin kullanýlmasý, eðitim, iþbulma gibi gereksinmelerini gerçekleþtirebilecektir.
Mamuþa Belediyesi, Prizren yöresinde
bulunur ve genel olarak Türk halkýný
barýndýrýr.
Prizrenin Jur Belediyesi

Mitroviça Baygorasý'ndaki þala
Belediyesi
Belediye olduktan sonra bu beldiyeye
fiziki-coðrafi, ekonomik özellikleri,
kaynak ve zenginlik özellikleri, etnik
özellikler, yurttaþ strüktürü ve
belediye olarak bu özelliklerin var
olmasý itibariyle somut öncüllükler ve
kalkýnma öncüllüðü verilecektir. Tüm
bu reformlarýn gerçekleþmesi için ise,
nüfus sayýsý ve onun strüktürü, etnik
ve cinsiyet profesyonel strüktürü
hakkýnda somut bilgilerin elde edilmesi amacýyla, nüfus sayýmlarýnýn yapýlmasý gerekir. Aslýnda bu önkoþul
olarak bilinmeyebilir de, çünkü önceki
sayýmlar da kullanýlabilir. Buna raðmen bölge ile birlikte yurttaþ da yeni
idari-yöresel ayrým ve yerel idarenin
iþlevliliði için ortak bir eleman
olduðunu bilmeliyiz.
Aynýca, bilgilerin bilgisayarda iþlenmesiyle, Kosova'da belediyelerin yeni
ayrýmý dolayýsýyla idari (administratif)
iþler yoðunlaþmayacaktýr, aksine yurt-

taþlar ýD kartlarýyla ve kimlik belgesiyle, vergi görevlerini ve diðer idari
görevlerini yerine getirebilmek için
sivil ve kadastro durumu hakkýnda
tüm bilgi ve kayýtlý belgelerini alabileceklerdir.
Belediye dairelerinde
sadece, evraklarýn kayýdý ve tasdýk
iþleri konusunda vatandaþlarýn iþleri
olacaktýr.
Haziran 2004 yýlý
Uyarý :
Kosova Meclisi Baþkaný'nýn önerisi,
Kosova'nýn idari bakýmdan ayrýlmasý
ve Kosova yerel idaresinin reformlarý,
Kosova Meclisi'ndeki partilerine,
Kuint ülkeleri Daireleri'ne ve
medyalara resmi olarak daðýtýlmýþtýr.
Bu projenin amacý, bu konuda reformun ele alýnmasý için tartýþmalarýn
körüklenmesi, Kosova belediyelerinýn
ve Kosova yurttaþlarýnýn bu konuda
kendi düþüncelerini ortaya atmasý,
kendi çýkarý ve bütün Kosova'nýn
çýkarýna olan en uygun çözüm yolunu
önermeleridir.

Kosova Anayasasý - herkesin çýkarýndan olmalý
Kosova'nýn çok uluslu olmasý, onun zenginliðini ve kültür-tarih etkinliklerin sonucunu oluþtursa gerek ve bu
Kosova'nýn egemen ile baðýmsýz devlet olmasýný saðlamaktadýr

Nafiye Gaþ
15 Mayýs 2001 tarihinde getirilen
Kosova'daki Geçici Özyönetime
ait Anayasa Çerçevesi'nin bazý
bölümleri
ile
maddelerinde
deðiþmeler yapýlmalýdýr, çünkü
ister politik, ister de hukuki açýdan, Kosova'ya ait esas hukukipolitik belgenin, UNM~K mandatýnýn baþlamasýndan, Kosova
özyönetim demokrasi enstitülerinin kurulmasýna, daha doðrusu
bu mandatýn sona ermesine kadar
ayný kalmasý yerinde deðildir.

Eðer UNM~K, idareyi yerli
enstitülere aktarmazsa ve eðer bu
idare Kosova'nýn yeni Anayasý'na
göre uygulanmazsa, o zaman
UNM~K
kendi
misyonunu
baþarýyla yerine getiremez.
Yeni Anayasa, oylamayla getirilemez, genelde bu politik öznelerin
anlaþmasý üzere getirilmelidir.
Deðiþtirgelerin onaylanmasý için
Meclis oylarýnýn üçte ikisi gereklidir, yani en azýndan milletvekillerinin 81 oyu gereklidir. Ayný
zamanda, bu alanlarda yüzyýllarca
birlikte yaþayan ve iyiyi de kötüyü
de beraberce paylaþan çeþitli halklara mensup olanlar arasýndaki
iliþkilere önemin verilmesi gereklidir.
Düþünceme göre, Kosova'daki
çeþitli halklara mensup olanlar,
Kosova'nýn egemen ve baðýmsýz
devlet olmasýna yardýmcý olan
kültür-tarih olaylarýn ürünü olarak
deðerli zenginliklerinden birini

oluþturmaktadýr.
Bütün bunlarý gözönünde bulundurarak, diðer etnik topluluklarýn
Meclis
gurubu,
Anayasa
Çerçevesi'nin
herhangi
bir
deðiþmesiyle, Türkler, Boþnaklar,
Goralýlar, Haþkaliler, Romlar ve
Mýsýrlýlar,
ister
Kosova
Meclisi'nde kendilerine ayrýlan
yerler açýsýndan, ister de dil ve
yazýnýn kullanýmý, ulusal semboller, eðitim ve kültür gelenekleri
ile diðer etnik özelliklerin bakýmý
alanýndaki onlarýn ulusal hak ile
özgürlüklerine saygýnýn gösterilmesi açýsýndan haklarýn azaltýlmasý ya da yeni bir definisyonun
verilmesinden yana deðiller.
Kosova'daki mensubiyet haklarý,
tek sözle azýnlýklarýn haklarý, önerildiðine göre özel yasayla düzenlenemez, tam aksine bunlarýn haklarý di erleriyle birlikte eþithaklý
kategori olarak, Anayasayla garanti edilmelidir.
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MEDYALARAAÝT KOMÝSYON'UN, KOSOVA'DA MEYDANA GELEN 17 VE
18 MART OLAYLARI HAKKINDA HABERLEÞME ÝLE ÝLGÝLÝ MEDYALARA
AÝT GEÇÝCÝ DENETÇÝSÝNÝN ÝNCELEMELERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ SONUÇLARI

Gereken oranda danýþma
yapýlmadan analize varýlmýþtýr
Kosova Meclisi'nin Medyalara ait
Komisyonu, 17 ve 18 Mart olaylarý
hakkýnda Medyalara ait Geçici
Denetçisi
ve
AGÝT'in
Enformasyonu'nu inceledi, bu enformasyon müelifinin düþüncesini dinledi
ve söz konusu Komisyon'un medyalar
temsilcisi ve Meclis milletvekillerinin
yorumlarýný gözden geçirerek, bu esasa
göre bir

DEÐERLENDÝRME
yayýnladý
Kosova'da 17 ve 18 Mart olaylarý
hakkýnda Kosova'nýn üç merkezi
medyalarýnýn yorumlarý ile ilgili
....Denetçinin Incelemesi, Kosova'da
var olan üç medyanýn (birisi aleni, diðer
ikisi özelldir) haberleri konusunda
heryönlü ve dellili tartýþmalarýn yapýlmasýný gerektirmektedir.
Bu incelemenin bir bölümü ile ayný
görüþte olduðunu belirtirken Kosova
Meclisi'nin Medyalara ait Komisyonu,
bu inceleme/enformasyonun hazýrlanmasý konusunda kendisinin hatta
danýþýlmadýðýndan dolayý üzüntü
duyarak vurgulamaktadýr.
Bu inceleme, bu alandaki yerli öznelerle daha geniç çapta danýþma ve iþbirliði
yapýlmadan hazýrlanmýþtýr, bu yüzden,
tektaraflý ve medyalara olan real
sorumluluktan kaçýnma amacýný içeren
bir inceleme olarak deðerlendirilmiþtir.
Ýncelemede, resmi enformasyonun
neden sunulmadýðý ve bu sorumluluðun kimin adresine ait olduðu
konusunda özetli cevap yok.
Bu açýklamanýn olmayýþý, daha
doðrusu onun özetinin daha derinden
analizine inmekle bu inceleme,
medyalarýn, Kosova enstitüsyonlarýnýn
ve genel olarak Kosova toplumunun
disipline tabi tutulmasý giriþimi ve
amacý sezilmektedir.
Incelemede, Çaglavisa'daki olaylarýn
ve bazý yollarýn ablukaya alýnmasý
olaylarýnýn açýklamasý ve deðer16

lendirmesi yapýlmamýþ, bu ve
Kosova'daki Sýrp medyalarýnýn
oynadýklarý rol, 2004 Mart olaylarýnýn
patlak vermesini körüklemiþtir.

ÖNERÝYOR
- Medyalarýn yöneltilmesi, özellikle ise
"Medyalar
sayesiyle
krizlerin
yöneltilmesi" konusunda medyalar için
öðretici derslerin örgütlenmesi gibi
konularla birlikte profesyonelizm
seviyesinin yükseltilmesi konusunda
daha büyük ilginin gösterilmesi.
-Elektronik ve yazýlý medyalarýn yasal
düzeninin, bir an önce yerli enstitüsyonlarýna aktarýlmasý.
-Medyalar tarafýndan Suç Yasasý'nýn
zeddelendiði kanýtlanýrsa, bu konuda,
hakem ve yargýç rolüne soyunarak ister
yerli, ister yabancý olsun denetçiler
deðil, Kosova Yargýtayý harekete
geçmelidir.
-Kosova elektronik medyalarý, ilk sýrada merkezi, özellikle Kosova'nýn aleni
medyasý olan RTK, doðru, tarafsýz ve
politik açýdan renklere bürünmemiþ
deðerlendirme ve kanýlarý esasý üzere,
sadece sözü olayda deðil, diðer olay ve
hadiseler konusunda profesyonel
olmayan haberciliði, var olan zayýflýklarý ve eksiklerini bir an önce ortadan
kaldýrmalýdýr.
-Medyalara ait geçici denetçi ve AGÝT,
Kosova Meclisi'nin Medyalara ait
Komsiyonu, çeþitli gazeteciler birliði
ve RTK yöneticileri tarafýndan, söz
konusu Inceleme konusunda ortaya
attýklarý uyarýlarý, göz önünde bulundurmalý ve bununla uyumlu olarak
Incelemede belirli düzeltmeleri yapmalýdýrlar.
-Halk oylamasý ile seçilmiþ olan
enstitüsyonlara, medyalarýn ve onlarýn
çalýþmalarýný denetleyenlerin daha
saygýlý olmasý ve daha sýký iþbirliðinde
bulunmasý gerekir.
Meddyalara ait Komisyonun Birinci
Asbaþkaný
Sabit Rustemi,ö.i.

FATMÝR SEJDÝU, TÜRKÝYE'NÝN
BELGRAD BÜYÜKELÇÝSÝ HASAN
SERVET ÖKTEM'Ý KABUL ETTÝ

Avrupa yolunda Kosova,
Türkiye'nin de desteðini
istemektedir
Kosova Meclisi Baþkanlýk Kurulu
üyesi Dr Fatmir Sejdiu, bugün
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi
Hasan Servet Öktem'i ve Priþtine
Eþgüdüm Bürosu Müsteþarý Metin
Kýlýcý kabul etti. Kosova Meclisi'nin
strüktürü hakkýnda konuklara bilgi
veren Fatmir Sejdiu, Kosova
Meclisi'nde Türk Partisi'nin de yer
aldýðýný ve bu partiyle yapýlan iþbirliðin memnun edici seviyede
olduðunu belirtti. Kosova Türk
topluluðunun, Kosova'daki güncel
süreçlere göre yapýcý tutumu vardýr,
çünkü bu topluluk Kosovalýlarla
ortak kaderi paylaþmakta ve
Kosova'nýn baðýmsýz olma önerisini
desteklemektedir. Bizler, Kosova'da
yaþayan tüm yurttaþlar için baðýmsýz
bir Kosova istemekteyiz. Mart olaylarýný, özellikle evlerin ve dini
objelerin yakýlmasýný ister enstitüler,
ister de halk olarak hor gördük.
Kosova Meclisi, bu olaylar hakkýnda
hala kesin deðerlendirmesini sunmamýþtýr, oysa zaman gerçeði göstermiþ olacaktýr. Fakat, bu olaylar,
Belgrad'ýn istediði gibi çember olarak
boynumuza takýlmamalýdýr.
Bizler, yörede istikrarlýk faktörü
olmak için her zaman ayan vizyonu
ve amacý olan Avrupa'nýn bir kýsmýyýz, bunun için de Avrupa entegrasyonu ile Kosova baðýmsýzlýðý
yolunda Türkiye'nin de destek sunmasýný istiyoruz. Bu yolu hep birlikte, harfi harfine ve samimiyetle
izleyeceðiz.
Paralel strüktürler
sayesinde Kosova'ya devamlý olarak
olumsuz etki etmek isteyen ve ayný
zamanda kendi amaçlarý için
Kosovalý Sýrplar'dan faydalanan Sýrp
diverziyonu hala mevcuttur.
Ýçinde bulunduðumuz yýlýn ekim
ayýnda, seçimlerin geçen seçimlere
benzer olacaðýna umut etmekteyiz,
çünkü önceki seçimler Güneydoðu
Avrupa'da en iyileri olarak deðerlendirilmiþtir. Bu yýlki seçimlerin de
Avrupa Topluluðu tarafýndan gözlenmesini istiyoruz, dedi konuþmasýnýn
sonunda Fatmir Sejdiu.

Kosova ile Arnavutluk Meclisleri'nin
bayanlarý biraraya geldiler
Magbule Çeço, Arta Dade, Valentina
Leskaj, Elida Tepelena ve Ýnsan
Geliþmesi Birliði temsilcisi Ornela
Abazi'den
oluþan
Arnavutluk
Meclisi'nin bayanlar heyeti, Edita
Tahiri, Edi Shukriu, Sala Ahmetaj,
Teuta
Hadri
ve
Sebahate
Grajçevsi'den
oluþan
Kosova
Meclisi'nin bayanlar heteti tarafýndan
kabul edildi.
Oldukça sýcak bir havada yürütülen
bu çalýþma toplantýsýnda, bayan milletvekilleri, politik ile ulusal plandaki
önemli konular ve özellikle kadýn
konularý hakkýnda konuþtular.
Kosova'nýn bayan milletvekilleri,
toplantýda hazýr bulunan konuklarý
son beþ yýl içerisinde Kosova'da olup
biten politik olaylarý hakkýnda bilgilendirdiler. Bu konuyu daha geniþ

olarak görüþürken, Kosova'nýn esas
amacýnýn, baðýmsýzlýkla ilgili halkýn
isteminin gerçekleþmesi olduðu ve
bunun Kosova'nýn iktisadi geliþmesi
perspektifinin açýlmasý için temel
koþullardan birini oluþturduðunu
belirttiler. Devamýnda, mart olaylarýndan sonra Kosova'daki durumun
uluslararasý topluluk ile yerli
siyasetin yeni yanaþýmýný gerektirdiðini ortaya atýp, "baðýmsýzlýk ile
standartlar" siyasetine geçmenin
imperativi oluþturduðunu vurguladýlar.
Kadýn
konularý
hakkýnda
konuþurken, Kosova'da kadýnlarýn
politik süreçlerinde kendi rolü
olduðuna deðinilerek, karar alma
sürecinde de kadýnlar payýnýn artmasýnýn gerekli olduðu belirtildi.

Savaþ sýrasýnda kaybolan kiþilerkaderinin aydýnlatýlmasý
sürecinde Kosova'nýn yerli enstitüleri ard planda býrakýlýyor
Kosova Meclisi sürecinde bulunan
Kosova'nýn özgürlüðü ile baðýmsýzlýðý
için savaþan kurtuluþ savaþý temsilcilerinin ve hayatlarýný kaybedenlerin
ailelerinin haklarýyla ilgili Yasa
Tasarýsý ve ayný zamanda savaþ sýrasýnda kaybalon kiþiler kaderinin aydýnlatýlmasý sürecinin hýzlandýrýlmasý,
Savaþ sýrasýnda kaybolan kiþilere ait
Kosova Meclisi Komisyon Baþkaný
Flora Brovina'nýn bugün Uluslararasý
Kýzýlhaçýn bir heyetiyle yapmýþ olduðu
görüþmenin ana konusunu oluþturmaktaydý. Sözkonusu heyeti, merkezi
Budapeþte'de olan Merkezi ve
Güneydoðu Avrupa'ya ait Yöresel
Danýþman Robert M. Young ve
Koordinatör yardýmcýsý Udo Wagner
oluþturmaktaydý.
Bu münasebetle, aile üyesinin ölüm
nedeninin açýklanmasý amacýyla
ailelerin haklarýyla ilgili Kýzýlhaç
Anlaþmasý ile Rezolüsyonuna dayanýrsak, kaybolan kiþilerin ailelerinin
korunmasýyla memnun olamayýz diye
belirtildi. Kosova Meclisi sürecinde
bulunan sözkonusu Yasa Tasarýsý'nda,
ister kaybolan kiþiler, ister de kaybolan
kiþinin hukuki statüsü ve ayný zaman-

da kaybolan kiþilerin ailelerini koruyabilecek
mekanizmalardan
hiç
bahsedilmiyor.
Kosova'da kayýp kiþilerle ilgili sürecin
kaygý verici ve bileþik sürecinden söz
ederken Flora Brovina, bu fýrsatla, bu
süreçte yerlilerin önemsenmediklerini
vurguladý. Öyleki, UNMÝK ve Kayýp
Kiþilere ait Uluslararasý Komite
arasýnda bu konuda yerli enstitüsyonlarý önemsemeyerek, UNMÝK ve
Çoviç'in Dairesi arasýnda bir Protokol
söyleþmesi imzalanmýþtýr, ancak bu
söyleþmenin kopyasý hala bize resmi
olarak iade edilmemiþtir, diye vurguladý Brovina. Bu tür davranýþlarla, bir
halkýn haklarý da çiðnenmektedir.
Kosova hala, kayýp kiþilere ait Daireye
sahip deðildir, sadece bakanlararasý
komisyon bu konuyla ilgilenmektedir.
Buysa, kayýp kiþilerin kaderlerinin
aydýnlýða kavuþturulmasý konusunu
daha da zorlaþtýrmaktadýr.
Cesetlerin iade edilmesi dolayýsýyla
UNMÝK tarafýndan saðlanan evraklar,
belirli kiþilerin kayýp olmasý ile ilgili
ortam, öldürüldüðü araç ve cinayeti
iþleyenin adýný içermediði için hukuki
açýdan da yetersizdir.

Hydajet Hyseni Arnavutluk
Meclisi'nin Bayanlar
Heyetini kabul etti
Kosova ile Arnavutluk Meclisi üyeleri
iþbirliði çerçevesinde bugün Kosova
Meclisi Baþkanlýk Kurulu üyesi
Hydajet Hyseni, baþta Arnavutluk
Meclisi'nin
Baþkan
yardýmcýsý
Magbule Çeço olmak üzere, milletvekiller heyetini karþýladý.
Baþkanlýk Kurulu üyesi Hyseni,
Arnavutluk
Meclisi
üyelerine,
Kosovadaki geliþmeler ve yurttaþlarýn
istemlerine uyumlu olarak ülkenin bir
adým ileriye gitmesi ve statüsün saptanmasý için önemli koþullardan birini
oluþturan yasamanýn onaylanmasý
amacýyla Meclis'in etkinlikleri hakkýnda bilgi verdi. Yaný sýra, Hyseni, iki
ülke Meclis üyeleri arasýndaki iþbirliðin ve barýþ, istkrarlýk ile entegrasyon
fonksiyonundaki
demokrasi
geliþmelerin oldukça önemli olduðunu
deðerlendirdi.
Arnavutluk Meclisi'nin Baþkan
yardýmcýsý Magbule Çeço ve milletvekilleri Arta Dade, Edita Tepelena
ile Valentina Leskaj, Kosova'daki
olumlu geliþmeler ve Arnavutluk ile
Kosova arasýndaki iþbirliðin hýzlandýrýlmasýný memnuniyetle saptadýlar. Diðer yandan onlar, ülkenin,
Avrupa ile Avrupa-Atlantik strüktürlerine entegre edilmesi doðrultusunda
Arnavutluðun seferber olduðunu da
belirttiler. Fakat, Arnavutluk Meclisi
üyeleri özellikle, Arnavutluðun
Meclisi görgülerini ve ayný zamanda
yasalarýn onaylanmasý süreci ile
Meclis tartýþmalarýn örgütlenmesi
yönünde Kosova yasamacýlýðýna
yardým etmeye hazýr olduklarýný dile
getirdiler.
Arnavutluk Meclisi üyeleri, Kosova
Meclisi'ndeki kadýnlar sayýsýnýn yüksek olduðunu deðerlendirirken,
Kosova
Meclisi
üyelerinin,
Kosova'nýn politik sahnesinde daha
etkin olmalarýnýn gerekli olduðuna
iþaret ettiler. Onlarýn düþüncesine
göre, politik kararalma süreçlerinde
kadýnlarýn etkin olmalarý, ister
Kosova'nýn politik emansipasyonu,
ister de Kosova statüsünün belirlenmesinde oldukça önemli rolü oynayacaktýr.
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KÝÞÝSEL GELÝRLER VERGÝSÝ'NE AÝT YASA TASARISI'NIN ÝNCELENMESÝ

Yaratýcýlýk etkinliðine vergi ödenmemeli
Bu Yasa Tasarýsý, sadece maaþlara deðil, tüm gelir kaynaklarýna da kiþisel gelirler vergisinin ödenmesini gerektirmektedir, öyle ki sadece çalýþan kiþiler ve ortaklar vergiyi ödemeye zorunludurlar.
Bununla, fiskal görevin ortadan kaldýrýlmasý saðlanmaktadýr. Ayný zamanda bunun sayesinde vergi
sisteminde horizontal eþitlik belirmektedir, demek oluyor ki vergi çeþitlerinde kötü kategorizasyonun
olmamasý için tüm gelir kaynaklarýna eþit olarak vergi ödenmektedir
Kosova Meclisi, Kiþisel Gelirler
Vergisi'ne ait Yasa Tasarýsý'ný iyice
araþtýrdý. Bu Yasa Tasarýsý'yla ilgili
önsözü sunan Ýktisat ile Finansi
Bakaný Ali Sadriu, Kosova Vergi sisteminin ilerlemesi ve Avrupa
Topluluðu standartlarýna daha yakýn
olmasý amacýyla, bu yasanýn getirilmesinin
Hükümetin
Iktisat
Programý
tarafýndan
da
öngörüldüðünü belirtti. Bu Yasa
Tasarýsý'nýn, Kosova'ya ait standartlarýn yerine getirilmesi yönünde de
kullanýlmasý öngörülmektedir, öyle
ki bu yasanýn getirilmesinin hem
büyük önemi, hem de çokyönlü
çýkarý vardýr.
Önerilen Yasa Tasarýsý, bu tür
vergilere ait Hükümde yer alan
zayýflýklýklarý gidermektedir ve
þimdilik sadece maaþlar ve biznis ile
alýmsatýmdan elde edilen gelirlere
uygulanmaktadýr.
Bunun için,
Kiþisel Gelirler Vergisi'nin, tüm gelir
kaynaklarýna uygulanacak çok kapsamlý özellikte olmasýný önermekteyiz. Sözkonusu Yasa Tasarýsý,
Kosova'daki gelirlere ait vergiler
yasasýnýn yapýsýný düzeltmekte ve
kabul edilir olmasýný saðlamaktadýr.

Vergileri kimler ödemeli?
Bu Yasa Tasarýsý hakkýnda UNMÝK
tarafýndan uyarý aldýk, çünkü onlara
göre bu Yasa, Yasa þeklinde deðil,
Hüküm olarak getirilmelidir. Fakat,
bir yandan bu uyarý, statüden önceki
standartlarla, yani UNMÝK ile
ortakça hazýrlanan standartlarla
uyumlu deðildir, oysa statüden önce
hazýrlanan standartlara göre, iþlerin
çoðunun hükümlerle deðil, yasalarla
gerçekleþmesi saptanmýþtýr. Diðer
yandan, Meclis, hükümleri deðil,
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yasalarý getirmektedir. Demek oluyor ki, yapýlan uyarý sadece isime
aitti-yani buna ya Yasa ya da Hüküm
dememiz gereklidir?
Yasa Tasarýsý üç bölüme ayrýlmýþtýr.
Birinci bölüm vergileri ödemeye
zorunlu olanlara, vergi oranýna ve
vergi esasýna iliþkindir.
Ikinci
bölümde her kaynaða ait gelirlerin
vergiye tabii tutulmasýnýn hesaplanmasý yöntemi kapsanmýþtýr, üçüncü
bölümde ise ödemeler ile vergi faturalarýyla ilgili administratif yöntemleri önerilmektedir.
Bu Yasa Tasarýsý'na göre, vergileri
ödemeye zorunlu olanlar resmi ve
gayriresmi olmakla birlikte özel
kiþilerdir, öyle ki bunlar, maaþ, alýmsatým, mülk sahibi, faiz, sermaye
kazançlarý, loto ve diðer þans oyunlarýndan elde ettikleri kazançlar gibi
kendi kaynaklarýndan saðladýklarý
brüt gelir alan kiþilerdir.
Vergi ödemeye zorunlu olan resmi
özel kiþiler, Kosova'da saðladýklarý
kazançlar ya da Kosova dýþýndan
gelen gelirlerden faydalanan kiþilerdir.
Vergi ödemeye zorunlu olan
gayriresmi özel kiþiler ise, sadece
Kosova'daki gelirlerden faydalanan
kiþilerdir.
Bir vergi dönemine ait vergiye tabii
tutulan gelirler, vergi dönemi
içerisinde brüt gelirler ya da elde
edilen kazançlar ve net gelirlere
müsaade edilen indirimler arasýndaki fark anlamýna gelmektedir. Her
vergi dönemi için gelir vergileri þu
vergi oranlarýna göre ödenmektedir:
- 960 Euro'ya kadar yýllýk vergi oraný
0 Euro,
- 960 Euro'dan 3.000 Euro'ya kadar

yýllýk vergi oraný yüzde 5,
- 3.000 Euro'dan 5.400 Euro'ya
kadar yýllýk vergi oraný artý yüzde 10,
- 5.400 Euro'dan çok kazançlar için
ise yýllýk vergi oraný artý yüzde
20'dir.
Bu Yasa Tasarýsý'yla, Kosova'daki
bürolarda çalýþan diplomasi ya da
konsolosluk temsilcilikleri ve
yabancý kiþiler, brüt gelirlere vergi
ödemekten serbest býrakýlmýþtýr.
Ayný zamanda, kamu kazanç
statüsüne sahip olan Hükümet ve
Hükümet dýþý örgütlerde çalýþan
resmi temsilciler ile yabancý vekiller
de vergi ödemeye zorunlu deðildir.
Bunlarýn yaný sýra, baðýþçýlar acentalarýnda çalýþan yabancý temsilciler
ve yabancý iþçiler ya da insancýl
etkinlikler ve sivil administrasyonun
yenilenmesi çalýþmalarý için baðýþ
alanlar ve ayný zamanda Birleþmiþ
Milletler ile diðer acentalar tarafýndan angaje edilen yabancý iþçiler ile
yerli resmi þahýzlar da vergi ödemekten
serbest
býrakýlmýþtýr.
Aynýca, KFOR ve diðer yabancý personeller de aldýklarý maaþ için vergi
ödemeye zorunlu deðildir. Fakat,
sadece UNMÝK'te çalýþan yerel personeller kiþisel gelirler için vergi
ödemekten serbest býrakýlmýþtýr.
Bu Yasa Tasarýsý'nýn ikinci
bölümünde her kaynaktan gelirlere
vergilerin hesaplanmasýyla ilgili
yöntemler
saptanmýþtýr,
daha
doðrusu bu yasayla maaþlar, biznisten elde edilen gelirler, alýmsatýmdan
saðlanan kazançlar ve diðer kaynak
ya da gelir þekillerine iliþkin olan
yöntemler saptanmýþtýr.
Bu Yasa Tasarýsý'na göre, yýllýk
dönem içerisinde biznis etkinliðin-

den 100 bin Euro'dan çok brüt tutar
ödeyen vergiye tabii tutulanlar
herþeyi deftere kayýtlamaya zorunludurlar. Demek oluyor ki bunlar,
gereken organa rapor sunmalýdýrlar.
Biznis etkinliðinden yýlda 100 bin
Euro'dan daha az brüt tutar ödeyen
vergiye tabii tutulanlar herþeyin
deftere kayýtlanmasýyla ilgili gönüllü olarak karar almalýdýrlar. Demek
oluyor ki bu onlarýn isteðine
baðlýdýr.
Her iþveren /patron/ kendi iþçileri
için kiþisel gelirlere verginin ödenmesiyle ilgili devamlý olarak kayýt
tutmakla ve vergileri Kosova
Bütçesi'ne aktarmakla sorumludur.
Çalýþan iþçinin baþ patronu olmayan
iþveren herþeyi kayýtlamalý ve
Kosova Bütçesi'ne brüt gelirin yüzde
20'sýný ödemelidir. Her iþveren, her
ayýn son gününden itibaren 15 gün
içerisinde vergiyi ödemelidir, ödeme
ise PZK tarafýndan geçerli sayýlan
bankalardan birine sunulmasý
gereken deftere kaydedilen gösterge
esasýnca yapýlmaktadýr. Faizler için
vergi ödeyen her kamu yetkili, biznis örgütü, banka ya da finansi
enstitüsü yüzde 20 oranýnda vergi
ödemeye zorunludur.
Bu ayný
zamanda, loto ve þans oyunlarýndan
kazanýlan gelirler için de geçerlidir.
Bu Yasa Tasarýsý'nýn üçüncü
bölümünde, vergi administrasyonu
tarafýndan vergilerin ödenmesi ile
vergi belgelerinin tanýtýmýyla ilgili
administrasyon yöntemleri saptanmýþtýr. Vergi ödemeye tabii tutulanlarýn hepsi, vergi administrasyonu
tarafýndan belirli bankalardan birine
öngörülen döneme göre 1 Nisan'dan
önce vergi beyannamesini sunmalýdýr. Beyanname, vergi administrasyonu tarafýndan ayrýntýlý olarak
hazýrlanmalý ve orada tüm kaynaklar
ile gelirlerin brüt kazançlarý,
müsaade edilen indirim, vergiye
tabii tutulan kazançlar ve zorunlu
vergiler kapsanmalýdýr.
Konuþmasýnýn devamýnda Bakan
Sadriu, Meclis toplantýsýnda hazýr
bulunan
milletvekillerine,
sözkonusu
Yasa
Tasarýsý'nýn,
Hükümet'in Iktisat Programý açýsýndan
görüþüldüðünü,
bunun

Emekliler Kurulu ve Iktisat Odasý
gibi deðiþik acentalara sunulduðunu
ve aleni seminerler ile Iktisadi Fiskal
Konseyi'nde
tartýþma
konusu
olduðunu vurguladý.
Þimdiye kadarki vergi sisteminden
bazý zayýflýklar ortadan kalkýyor
Haki Shatri- Bu Yasa Tasarýsý,
þimdiye kadarki vergi sisteminden
bazý zayýflýklarý ortadan kaldýrmaktadýr. Birincisi, vergiye tabii tutulanlar ile vergiden serbest býrakýlanlarýn
kimler olduðunu açýklamaktadýr, ki
bunlarýn hepsi daha somut bir þekilde ileride Mecliste onaylanacak
olan yasayla belirlenecektir. Yaný
sýra, sadece maaþlarýn deðil, tüm
gelir kaynaklarýnýn kiþisel gelirler
vergisine tabii tutulmasýný saðlamaktadýr, öyleki, sadece çalýþanlar ve
ortaklar vergi ödemekten serbest
býrakýlmayacaktýr. Bu þekilde fiskal
görevin ortadan kaldýrýlmasý saðlanmaktadýr. Bunun dýþýnda vergi sisteminde horizontal eþitlik saðlanmakta, ki bu, vergi çeþitlerinde kötü kategorizasyonun olmamasý amacýyla
tüm gelir kaynaklarýnýn eþit olarak
vergiye tabii tutulduðu anlamýna
gelmektedir.
Bu Yasa aynýca, taþýnmaz mallarýn
satýþýndan elde edilen gelirlere de
verginin ödenmesini öngörmektedir,
buraya özel evler de düþmektedir.
Düþünceme göre bu hüküm,
Kosova'da kýsa bir süre için ertelenmeli, çünkü bence bu tür vergi þekli
de Kosova'da vergi ödemeyle
görevli olanlara bayaðý bir yük olacaktýr.
Sabri Hamiti- Yasa Tasarýsý'nýn
bütün metininde vergiye tabii tutulan
kelimesinin kullanýlmasýný önerdi,
benim
yaratýcýlýk
etkinliðyle
adlandýrmýþ olduðum kategori için
önerilen yüzde 20 tutarýndaki vergi
oldukça yüksek olmakla birlikte,
bizde yaratýcýlýk ile yenilikler etkinliðinin cezasýný teþkil etmektedir.
Xhelal Sanziba- Çalýþanlar için
gelirlerin hesaplanmasý yöntemlerinin, Gelirler Vergisi'ne ait
Yasayla öngörüldüðüne göre, topluluklar için gelirlerin hesaplanmasý
yöntemlerine benzer olmasýnýn

gerekli olduðunu ve ayný zamanda
bu yasayla ortadan kalkacak olan
pauþal verginin hem bireyler, hem de
topluluklar için geçerli olduðunu
belirtti. Bunun için de bizler, yeni
sistemin bir bütünlük olarak kabul
edilir olduðunu deðerlendirmemiz
amacýyla, her iki yasa tasarýsý için
olasýl çözümlerin bulunmasýný
görüþmeliyiz.
Bujar Dugolli- Taþýnmaz mallarýn
satýnalýnmasýna vergilerin ödenmesinin ortadan kaldýrýlmasýyla
ilgili milletvekili Haki Shatri'nin
düþüncesiyle oydaþ deðilim. Bence,
bu tür verginin ortadan kaldýrýlmasý
gerekmez. Bu Yasa Tasarýsý'nda,
satýþa verilen tesisler için de verginin
ödenmesinin önerilmesi oldukça
önemlidir. Bilinen bir gerçektir ki,
savaþtan sonra Kosova'da belirli
þahýzlar büyük kazançalr elde etmiþ
ve elde ettikleri kazançtan bir sent
bile Kosova Bütçesi'ne ödememiþlerdir ve bunun sayesinde
büyük zenginlik elde etmiþlerdir,
oysa Kosova bundan hiçbir þey
kazanmamýþtýr. Bundan ötürü de,
böyle bir önerinin bu Yasa
Tasarýsý'nda yer almasý büyük önem
taþýmaktadýr.
Milletvekili
Hamiti'nin yaratýcýlýk etkinliðine
verginin
ödenmesinin
gerekli
olmadýðýyla ilgili istemini destekliyoruz ve Meclis gurubu olarak bizler
bunun deðiþtirgelerle düzenlenmesi
için gereken çabayý sarfedip, bunun
Yasa Tasarýsý'ndan silinmesi isteminde bulunacaðýz.
Hydajet Hyseni- þu an iki yasa
tasarýsýnýn süreçte bulunduðuna
iþaret etti. Dolayýsýyla bizim her iki
yasaya gereksinimimiz var ve ben
bunun yasayla düzenlenmesi giriþimini destekliyorum ve hatanýn yapýlmamasýnýn iyi olduðunu düþünüyorum.
Alush Gashi- UNMÝK'te çalýþan
yerli iþçilerin de aldýklarý maaþlar
için vergi ödemelerinin gerekli
olduðunu önerdi. Düþünceme göre,
onlar burda yaþadýklarý, gelirlerini
burda saðladýklarý ve ayný zamanda
herhangi bir diðer ülkede vergi
ödemedikleri için vergiye tabii tutulmalýdýr.
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KOSOVA MECLÝSÝ'NÝN KÜLTÜR, GENÇLÝK VE SPOR KOMÝSYONU

Kosova, anýtlarýn korunmasýna ait yasal enfrastrükte sahip deðil
Goraylýlar daha doðrusu Sipahiler Kallesi, Kosova'daki tüm kültür ve tarihi anýtlarýnýn yok olmasýný tahdit eden
tehlike nedeniyle kaygýlanmamýzý gerektiren bir nedeni daha oluþturuyor
Kosova Meclisi'nin Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Baþkan'ýn
ilk yardýmcýsý Zenun Çelaj'ýn baþkanlýlýðý altýnda, Ýpek'in bir grup
kenttaþýnýn Goraylýlar Kallesi ile ilgili aðlaþý mektubu dolayýsýyla, bir
yuvarlak masa toplantýsý düzenledi. Bu mektupta, sözkonusu
kallenin yýkýlma ve yokolma tehlikesi nedeniyle kaygýnýn duyulduðu ileri sürülmektedir. Dolayýsýyla yapýlan tartýþmalar süresinde,
bu tarihi eserin, bakýmsýz çevre ve ayný zamanda hava koþullarý
sonucu tamamýyla yok olma durumu ile karþý karþýya olduðu vurgulanmaktadýr. Buysa, sözkonusu anýdýn korunmasý için en kýsa bir
zamanda önlemin alýnmasý gerektiðini göstermektedir.
Ayný toplantýda, bu tarihi anýdýn yer deðiþtirmesi ile ilgili herhangibir
ruhsadýn verilip verilmediðinin bilinmediði ileri sürüldü.
Gorayevliler, daha doðrusu Sipahiler Kallesi, Kosova kültür ve tarihi anýtlarýnýn yok olmasýný tehdit eden tehlike nedeniyle kaygýlanmamýzý gerektiren bir nedeni daha oluþturmaktadýr. Bu, söz konusu
durumun en üst düzeyde güncelleþtirilmesini ve Kosova tarihi
zenginliklerinin korunmasýna olan gereksinme konusunda toplumsal bilinçlenmeyi körüklemelidir. Çünkü, sadece Ýpek yöresinde,
özel dikkate ihtiyacý olan ve yokolmalarýndan kurtulmak için
kývranan yüzlerce tesisin mevcut olduðu bilinmektedir. Ülkede
kültür ve tarihi zenginliklerin korunmasý gerçeðini daha da zorlaþtýran gerçeklerden biri, Kosova'da anýtlarýn korunmasýný öngören
yasal enfrastrüktürün olmayýþýdýr. Bu konuyu iþleyen 1977 yýlýna ait
yasa mevcuttur, ancak altyasalardan mahrum olduðu için pratikte,
bu zenginlikler çok aðýr duruma maruz kalmýþtýr. Bu gerçekler ise,
anýtlarýn korunmasý için esas ilklerin saptanmasý ve düzenin sa lanmasý amacýyla Anýtlarýn Korunmasý'na iliþkin Yasa'n n bir an önce
getirilmesi gerekir.

Sipahiler Kallesi

TRABordu sadece Kosova Meclisi karþýsýnda sorumludur
Kosova Meclisi, Kosova'da cep telefonu hizmetinin ikinci operatörünün seçimi süresinde ulusal
çýkarýn zeddelenip zeddelenmediðini saptayabilir
Kosova Meclisi'nin Ulaþým ile Telekomunikasyon
Komisyonu, açýk satýþýn (tenderin) süreç ve düzenlemesinin görüþülmesi, daha dogrusu Kosova'da cep telefonunun ikinci operatörünün seçimi dolayýsýyla bugün bir
aleni tartýþmayý örgütledi. Bu tartýþma süresinde, TRA
Bordu Baþkaný Anton Berisha da bu tartýþmaya katýlmak
için çagrýldý.
Tartýþma baþlangýcýnda Komisyon üyelerinin, bu aleni
tartýþmanýn örgütlenmesi ile ilgili çeþitli görüþleri ortaya
atýldý. Bazý üyeler, bazý görüþler örneginde, tartýþmalarýn
yürütüldügü konunun saptýrýlmamasý için, Komisyon
baþkanýnýn önsözüne tepki gösterdiler. Baþlangýçta Bord
baþkanýnýn, tender hakkýnda rapor sunmasý öngörülmüþtü,
ancak Anton Berisha, TRA Bordu'nun, sadece Kosova
Meclisi karþýsýnda sorumlu oldugunu, dolayýsýyla
raporunu, en yüksek yasama organýna sunmuþ oldugunu
vurguladý. Ayný rapor, UNMIK'e de sunuldu, sorulardan
söz edilince ise, Komisyon üyelerinin ortaya attýklarý sorulara cevap vermeye hazýrdý.
Komisyon baþkaný Edita Tahiri'nin, Sýrbistan Mobteli
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enfrastrüktürünün mirasçýsý olan Mobikos'un seçilmesi
sonucunda ulusal çýkarýn zeddelenip zeddelenmedigine
dair sorusunu yanýtlayan Anton Berisha, tenderin koþullarý
ve ölçütlerine saygý göstererek, uzmansal açýdan en iyi þirketin seçimiyle kendilerinin sorumlu olduklarýný, ancak
ulusal çýkarýn zeddelenip zeddelenmedigini, Kosova
Meclisi'nin saptayabilecegini ileri sürdü. Berisha, en iyi
projenin incelendigi konusunda bizim temiz oldugumuzu
söyleyebilirim, bunu biz degerlendirdik, Meclis ise, ulusal
çýkarýn zeddelenip zeddelenmedigini kararlaþtýrabilir, diye
vurguladý. Bu münasebetle o, Özel Komisyon'un
Raporu'na ve Telekomunikasyonlara ait Yasa'dan kaynaklanan TRA Bordu'nun yasal hakký esasý üzere,
dolayýsýyla Kosova Meclisi'nin görevi olmasý dolayýsýyla,
Kosova Iktisadisi için en elveriþli bir gelecek sunacak þirketi seçmekle görevlidir. En elveriþli rekabetçi saptanýrken, yerli sermayeye katýlým ölçütü de göz önünde
bulundurulmuþtur. Anton Berisha, TRA'nýn seçimi ve özel
komisyonun seçim ölçütleri konusunda da sorularý yanýtladý.

Çok tarýmcýlýk kaynaðýna, az yatýrým
Kosova'da tarýmcýlýk sektörünün aðýr durumda olduðu göz önünde bulundurularak, Tarýmcýlýk Bakanlýðý
þimdiye dek üç malzeme önerirken, bunlardan ikisi gümrük ile deðerlendirme vergisine aittir
Kosova Iktisadisi'nin esas ve strateji
dalý tarýmcýlýktýr. Primar üretim ile
iþletme endüstrisi alanýnda Kosova
oldukça önemli kaynaklara sahiptir.
Tarýmcýlýk, Kosova Iktisadisi'nin
strateji dalý olduðu için, ekonomi ile
sosyal istikrarlýk, ilk sýrada tarýmcýlýðýn geliþme istikrarlýðýna baðlýdýr.
Kosova'daki tarýmcýlýðýn esas sorununu, kredi yatýrýmlarý ile körükleyici
önlemlerin yokluðu teþkil etmektedir.
Yatýrýmlarýn yokluðu yüzünden,
þimdiye kadar devletdýþý örgütleri ile
devlet örgütleri aracýlýðýyla sadece
yabancý baðýþçýlar yardým etmiþtir,
ama yine de bu yardým yeterli
deðildir.
Toprak siyasetinin temel önlemleri ile
amaçlarý:
Kosova yurttaþlarýnýn, uygun fiyatlara
göre kaliteli tarým ürünleriyle tedarik
edilmesi,
Tüm yurttaþlar ile tarýmcýlar için
yaþam koþullarýnýn düzelmesi,
Tarým üretimi rekabetinin armasý,
Köy ile doðal ortamýn korunmasý,
Geliþme siyasetinin düzenlenmesi,
Bu alana ait Yasa ile hükümlerin
hazýrlanmasý,
Geliþme siyaseti ile yasalarýn uygulanmasý.
Kosova Tarýmcýlýðý'nda vergi siyaseti
ile tazmin siyaseti menun edici
seviyede deðildir, daha doðrusu bütçe
araçlarýnýn yokluðu yüzünden körükleyici önlemler siyaseti mevcut
deðildir, yakýn gelecekte de olmayacaktýr.
Kosova Ýktisadisi'ndeki bu aðýr durumu gündem sýrasýna getiren Tarým
Bakanlýðý, tarife ile gümrük oranlarýnýn ortadan kaldýrýlmasýný önerdi.
Bu iki malzemeyi Kosova Hükümeti
görüþüp, kabul ettikten sonra, bunlarýn aynýlarýnýn görüþülmesi ile onaylanmasý amacýyla Ekonomi-Fiskal
Konseyi'ne sunmuþtur. Sözkonusu
Konsey, Bakanlýðýmýz ile Finansi
Bakanlýðý'nýn önerisini kabul ettiði
için, alýnan kararýn 7 Haziran'dan
itibaren yürürlüðe geçeceði beklenilmektedir.
Malzemenin çalýþma verziyonu-

Tarýmcýlýðýn geliþmesi için
Avrupa topluluðu yýlda 500 milyon Euro, Isviçre 150 milyon Euro
ve Slovenya da 130 milyon Euro
saðlamaktadýr. Iyi bir inceleme
yapýlýrsa, sözünü ettiðimiz
ülkelerin iktisadisi ile tarým alaný
bizden oldukça daha geliþmiþtir
ve son 3-4 yýl içerisinde bu alanýn
geliþmesine hiç yatýrým yapýlmamýþtýr.
Fiskal ile ticari siyasetin düzelmesiyle
ilgili önlemler, görüþülmesi amacýyla
Kosova Hükümeti'ne sunulmuþtur.
Malzemenin görüþülmesi sýrasýnda
Kosova Hükümeti, ilk baþta çalýþma
verziyonunu
kabul
edip,
Bakanlýðýmýz, Finansi Bakanlýðý,
Gümrük ve KAFAO'yu malzemenin
nihayi
metnini
önermeleriyle
görevlendirmiþtir.
Yukarýda adý geçen organlardan
oluþan çalýþma gurubu, nihayi verziyonu önermeli ve görüþülmesi amacýyla Kosova Hükümeti'ne, onaylanmasý
amacýyla
ise
Ekonomi-Fiskal
Konseyi'ne sunmalýdýr.
Tarýmcýlýðýn geliþmesi amacýyla
Kosova Hükümeti þu önlemleri
almýþtýr:
Gýda ürünleri yerli üretimlerinin
saðlanmasý ile artmasý ve üretimcilerimizin mallarýnýn Balkan piyasasýna
satýlmasý kapasitesinin artýrýlmasý
amacýyla, makro-ekonomi kurallarýnýn modifikasyonunu yapmýþtýr,
Tarým etkinliklerini destekleyen
hukuki ile ekonomi çerçevresini
hazýrlamakta. Özel yatýrýmlarýn takdimini Hükümet yapacak, çünkü o,
belirli ortamýn saðlanmasý amacýyla
kilitsel yayýncýlýk rolünü oynamaktadýr,
Ormanlarýn
ruhsatsýz
istifade
edilmesinin denetlenmesi amacýyla,
ormancýlýk
kesiminin
yeniden
yapýlanmasýný, yaþam ortamýnýn
korunumunu ve ormancýlýk iktisadisinin yeniden örgütlenmesini
gerçekleþtirmekte,

Köy kesimine yatýrým yapmak için
köy ile finansi hizmetlerin sunulmasý
ile onlarýn sürdürülmesini saðlamakta
ve dinamik köy kesimi için önkoþulu
teþkil eden güçlü finansi enstitüleri
tarafýndan yatýrým ile borçlanma
hizmetini gerçekleþtirmekte,
Özel ile kamu kesime, altyapýya ve
kamu hizmetlere yapýlan yatýrýmý
takdim etmekte,
Belediyeler, devletdýþý örgütleri ve
özel þirket sahipleriyle iþbirliðini kurmakta ve bununla birlikte piyasa fiyatlarýna
göre
enformasyonlarý
saðlayan ve köy çalýþmalarýyla ilgili
öðütler veren sistemi geliþtirmektedir,
Yöresel üretici rakipleri olmamýz için
optimal üretimi saðlamamýz amacýyla, kooperatifçilik sisteminin modernizasyonunu hazýrlamakta,
Cinsiyetlerin katýlýmýndaki dengeyi
geliþtiren bir þekilde köydeki
geliþmeleri takdim etmekte, ki orada
kadýnlar için öngörülen koþullar
erkeklerle eþittir.
Kosova,
Birleþmiþ
Milletlerin
himayesi altýnda bulunduðu için, haklarýn çoðu ve Kosova Iktisadisi'nin
karþýlaþmýþ olduðu sorunlar UNMIK
administrasyonunun elinde bulunmaktadýr. Kaliteli araçlarýn varolmayýþý yüzünden, Kosova'nýn iktisadi
geliþmesi için en önemli olan bu alana
ait geliþme siyasetinin hiç mevcut
olmadýðý denilebilir.
þimdiye kadar bu alanda, çiftçiler için
yatýrýmlar ile kredi araçlarýyla birlikte
körükleyici önlemler de saðlanmamýþtýr.
Yatýrýmlarýn yokluðu
yüzünden, þimdiye kadar devletdýþý
örgütler ile Hükümet örgütleri
aracýlýðýyla sadece yabancý baðýþçýlar
yardýmda bulunmuþtur, ama bu
yardým dolaylý olup, teknik yardým ile
uzmansal hizmetlerin yetenekleþmesine yönelikti.
Yörelerin hepsi, tarýmcýlýðýn geliþmesine ait körükleyici önlemlere sahiptir,
Kosova çiftçilerinin ise bu olanaðý
yoktur ve onlar yöredeki çiftçilerle
kýyasla ayný hakka sahip de ildir, dedi
Danisa Laban Yüksek Politik
Danýþmaný.
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Kosova Meclisi’ne iletilen ve kabul edilen Yasalarla ilgili rapor
y
No.

Yasanın adı

Sponsör

Yasa
numarası

Onay tarihi

.

Temel Emeklilik Seviyesinin Saptanması Yöntemine
ait Yasa
ølk ve Orta E÷itime ait Yasa
Yüksek E÷itime ait Yasa
øpote÷e ait Yasa
Taúınılmaz Mülk Hakkına ait Tescil Yasası
Dıú Ticaret Etkinli÷ine ait Yasa
Telekomunikasyona ait Yasa
Yaúam Ortamının Korunumuna ait Yasa
Çalıúma Müfettiúli÷i Yasası
Kamu Finansiler ile Sorumlulukların Yönetimine ait
Yasa
Ormanlara ait Yasa
Likidasyon ve øflasa U÷rayan Tüzel Kiúilerin
Yeniden Örgütlenmesine ait Yasa
Tohumlara ait Yasa
Kütüphanelere ait Yasa
Arúiv Malzemeleri ve Arúivlere ait Yasa
Taúınılmaz Mülklere Verginin Saptanmasına ait Yasa

Kosova Hükümeti

2002/

04.07.2002

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

2002/2
2002/3
2002/4
2002/5
2002/6
2002/7
2002/8
2002/9
2003/2

25.07.2002
25.07.2002
7.0.2002
7.0.2002
08.05.2003
08.05.2003
6.0.2003
9.2.2002
08.05.2003

2002/9
2003/4
2002/2
2002/22
2003/5
2003/6
2003/9
2003/4
2003/7

3.0.2002
2.05.2003
20.2.2002
20.2.2002
2.05.2003
2.05.2003
5.04.2003
2.02.2003
2.05.2003

-/-/-

2003/3
2003/4

3.02.2003
3.03.2003

2003/6
2003/7

20.03.2003
4.04.2003

-/-/-/-/-

2003/5
2003/6
2003/7
2003/8

20.03.2003
04.04.2003
7.04.2003
7.04.2003

-/-/-/-/-/-

2003/9
2003/0
2003/
2003/2
2003/3

5.05.2003
22.05.2003
29.05.2003
26.06.2003
26.06.2003

-/-/-/-

2003/4
2003/5
2003/6

03.07.2003
.07.2003
.07.2003

2003/30 0.09.2003
2003/28 8.08.2003

-/-/-

2003/7
2003/8

5.0.2004
09.0.2003

2004/3
09.02.2004
2003/37 7.2.2003

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0

2
3
4
5
6
7
8
9
20
2
22
23
24
25
26

Tarım Kooperatiflerine ait Yasa
Yapay Gübrelere ait Yasa
Yollara ait Yasa
Resmi Belgelere Ulaúma Yasası
Kayıtların Oluúumuyla ølgili 2002/5 Yasasının
De÷iúmesi ve Tamamlanmasına ait Yasa
Alan Planlaması Yasası
Sosyal Yardım Tasla÷ına ait Yasa
Nüfus Sayımı ve Ev ile Konutların Kayıtlanmasına
ait Yasa
Kosovada Kamu Tedarikler Yasası
Posta Hizmetlerine ait Yasa

Hüküm No. ve GSÖT
tarafından ilan edilmesi
tarihi
2002/5 26.07.2002

2003/0 5.04.2003
2003/9 23.06.2003
2003/20 23.06.2003
UNMøK Hükümüne göre
2003/29 05.09.2003
2003/2 23.06.2003
2003/22 23.06.2003
2003/24 27.06.2003
2003/32 06..2003
2003/27 8.08.2003

No.

Yasanın adı

Sponsör

Yasa
numarası

Onay tarihi

27
28
29

øúyerinde Güvenlik ve Sa÷lık Korunumuna ait Yasa
Böcek Zehirlerine ait Yasa
Kamu Finansilerin Yönetimiyle ilgili 2003/2
Yasanın De÷iúmesi ve Tamamlanmasına ait Yasa
Temizlik Müfettiúli÷ine ait Yasa
Sınırlandırılmıú Yeteneklere ait Emeklilik Maaúlar
Yasası
Spora ait Yasa
Katastroya ait Yasa
Tıp Ürünleri ve Gereçlerine ait Yasa
2004 Yılına ait Kosova Yıllık Bütçesinin øzniyle
ilgili Yasa
Yolcu Taúımacılı÷ına ait Yasa
Cinsiyet Eúitli÷ine ait Yasa

Kosova Hükümeti
-/-/-

2003/9
2003/20
2003/2

09.0.2003
6.0.2003
23.0.2003

Hüküm No. ve GSÖT
tarafından ilan edilmesi
tarihi
2003/33 06..2003
2003/35 08.2.2003
2003/38 7.2.2003

-/-/-

2003/22
2003/23

06..2003
06..2003

2003/39 7.2.2003
2003/40 7.2.2003

-/-/-/-/-

2003/24
2003/25
2003/26
2003/27

20..2003
04.2.2003
04.2.2003
22.2.2003

-/Cinsiyet Eúitli÷ine ait
Komisyon
Kosova Hükümeti
-/-/-

2004/
2004/2

5.0.2004
9.02.2004

2004/3
2004/4

9.02.2004
9.02.2004
9.02.2004

2004/5
2004/6
2004/7
2004/8

7.03.2004
0.04.2004
28.04.2004
29.04.2004

2004/9
2004/0
2004/
2004/2
2004/3

29.04.2004
29.04.2004
29.04.2004
29.04.2004
29.04.2004

2004/4
2004/5
2004/6
2004/7
2004/8

06.05.2004
27.05.2004
27.05.2004
6.06.2004
6.06.2004

30
3
32
33
34
35
36
37

4
42
43
44

Ayrımcılı÷a Karúı Yasa
Sa÷lık Yasası
Lahey Ceza Mahkemesiyle øúbirli÷i Kurmaya ait
Yasa
Petrol ve Petrol Ürünleriyle Ticaret Yapma Yasası
Tehlikeli Malzemelerin Ulaúımına ait Yasa
Kosova øktisat Odasına ait Yasa
Enerji Yasası

45
46
47
48
49

Enerjinin Düzenlenmesine ait Yasa
Elektrik Enerjisine ait Yasa
Ölçü Birimlerine ait Yasa
Standartlaúmaya ait Yasa
Ekin Malzemelerine ait Yasa

50
5
52
53
54

Uluslararası Finansi Sözleúmeler Yasası
ønúaat Yasası
Turizm ve Lokantacılık Etkinli÷ine ait Yasa
Tüketicilerin Korunumuna ait Yasa
øç Ticaret Yasası

38
39
40

22

-/-/-/Ticaret ve Endüstri
Komisyonu
-/-/Kosova Hükümeti
-/-/-/-/-/-/-/-

2004/4 8.02.2004
2004/23 07.07.2004
UNMøK Hükümüne göre
2003/4 3.2.2003
Uyarı "Geri dönüú"
2004/8 07.06.2004
Uyarı "Geri dönüú"
Uyarı "Geri dönüú"
GSTÖ Uyarıları+Uyarı

2004/7

05.06.2004

2004/2

30.06.2004

2004/20
2004/22
2004/4
2004/5
2004/6

30.06.2004
30.06.2004
28.05.2004
28.05.2004
28.05.2004

50
5
52
53
54
55

Uluslararası Finansi Sözleúmeler Yasası
ønúaat Yasası
Turizm ve Lokantacılık Etkinli÷ine ait Yasa
Tüketicilerin Korunumuna ait Yasa
øç Ticaret Yasası
Kosova Bilim ve Sanat Akademisine ait Yasa

56
57
58
59
No.

Kosovada Kiúisel Gelirler Vergisine ait Yasa
Veterinerli÷e ait Yasa
Kosova Sinematografisine ait Yasa
Gelir Vergisi Yasası
Yasanın adı


2
3
4

-/-/-/-/-/E÷itim, Bilim ve Teknoloji
Komisyonu
Kosova Hükümeti
-/-/-/Sponsör

Kosova Ceza Yasası
Kosova Ceza Sürecine ait Yasa
Kosova Gümrük Yasası
Ergenlik Ça÷ında Bulunmayanlara ait Ceza Yasası

2004/4
2004/5
2004/6
2004/7
2004/8
2004/9
2004/20
2004/2
2004/22
2004/23

UNMøK
-/-/-/-

06.05.2004
27.05.2004
27.05.2004
6.06.2004
6.06.2004
6.06.2004
6.06.2004
6.06.2004
08.07.2004
08.07.2004
Hüküm No. ve GSÖT tarafından ilan edilmesi
tarihi
2003/25 dt.06.07.2003
2003/26 dt.06.07.2003
2004/ dt.30.0.2004
2004/8 dt.20.04.2004

Kosova Menclisi toplantýsýndan bir an
No.

Yasa Tasarılarının adı

Sponsör

Kabul tarihi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kosova Hükümeti
-/-/-/-/-/Milletvekili Bedri Selmani
Kosova Hükümeti
-/-/-/-/-

11.02.2004
23.02.2004
03.06.2004
14.06.2004
21.06.2004
21.06.2004
23.06.2004
29.06.2004
30.06.2004
01.07.2004
06.07.2004
06.07.2004

06.07.2004

07.07.2004

08.07.2004

15

Avukatlık Yasası

12.07.2004

13.07.2004

16
17
18
19

Kamu Toplanmalarla ilgili Yasa
Zanaatçılı÷a ait Yasa
Müelliflik ve Benzeri Haklara ait Yasa
øúbulmanın Körüklenmesi ve øúsizlerin Korunumuna ait
Yasa
Ana Defterler Yasası
Kosova Mühürünün Kullanımına ait Yasa
Kosova Resmi Gazetesine ait Yasa
Politik Partilerin Finanse Edilmesine ait Yasa
Bilimsel-Araútırma Etkinli÷ine ait Yasa
Vergi Administrasyonu ile Yöntemlerine ait Yasa
Ruhsatlarla ilgili Yasa
Tiyatroya ait Yasa
Do÷anın Korunumuna ait Yasa
Sa÷lıkta Özel Etkinli÷e ait Yasa

Adliye ve Yasama
Komisyonu
Ola÷anüstü Durumlarda
Müdahale Etme Komisyonu
Adliye ve Yasama
Komisyonu
Kosova Hükümeti
-/-/-/-

06.07.2004

14

ùirketlere ait Yasa
Prokletiye Ulusal Parka ait Yasa
KKO Savaú Temsilcilerinin Haklarına ait Yasa
Rekabet Yasası
Gerçek Haklar Yasası
Aileye ait Yasa
Yatırımların Körüklenmesine ait Yasa
Hayvancılık Üretimine ait Yasa
Kosovadaki E÷itim Müfettiúli÷ine ait Yasa
Rüúvetlerin Ortadan Kaldırılmasına ait Yasa
ùans Oyunlarına ait Yasa
Sa÷lık Korunumunda Vatandaúların Hak ve
Sorumluluklarına ait Yasa
"Adem Yaúari" Anı Kompleksinin ølan Edilmesiyle ilgili
Yasa
Sivil Korunum ve Acil Müdahaleye ait Yasa

15.07.2004
22.07.2004
26.07.2004
26.07.2004

19.07.2004
23.07.2004
28.07.2004
28.07.2004

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

26.07.2004
28.07.2004
28.07.2004
28.07.2004
28.07.2004
28.07.2004
28.07.2004
28.07.2004
28.07.2004
28.07.2004

28.07.2004
29.07.2004
29.07.2004
29.07.2004
29.07.2004
29.07.2004
29.07.2004
29.07.2004
29.07.2004
29.07.2004

13

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Milletvekillerine
sunulması tarihi
16.02.2004
25.02.2004
04.06.2004
16.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
06.07.2004
30.06.2004
30.06.2004
02.07.2004
07.07.2004
07.07.2004

Birinci
okunuú
01.04.2004

økinci okunuú

17.06.2004
09.07.2004
09.07.2004
09.07.2004

-/-/-/-/-

29.07.2004
29.07.2004
29.07.2004
29.07.2004
30.07.2004

-/-/-/-/-/-

29.07.2004

-/-

30.07.2004

-/-

Süreçte

03.08.2004
23

