




Kosova Meclisi'nin 11 Eylül
toplantýsýna, Kosova Baþkaný
Ýbrahim Rugova, Kosova'nýn

Genel Administratör'ü Harri Hokeri,
Hükümet Baþkaný Bajram Rexhepi,
Avrupa Birliði Dýþiþleri
Komisiyoneri Kriss Paten ve
Kosova'daki ABD Daire þefi bayan
Marice Reis katýldýlar.
Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat

Daci, yüksek görevli konuklarý ve
katýlanlarý selamladýktan sonra,
Kosova Meclisi'nin çalýþmalarýný
takip eden zorluklaradan, Kosova'da
demokratik geliþmelerin saðlanmasý
yönünde Kosova Meclisi ve Kosova
Halký'nýn tam ve gerçek çabalarýn-
dan, Kosova ve yörede barýþa
katkýlarýndan konuþtu.  Kosova'nýn
kurtuluþu yönünde ortak baþarýlar,
onun kalkýndýrýlmasý ve Kosova'da

demokratik süreçlerin kalkýndýrýl-
masýndaki ilk adýmlar, Kosova
Halký'ný ve uluslararsý topluluðu
memnun edecek dinamikte olmassa
bile, baþarýlý ortak yollarý konusunda
Kosova Meclisi'nin memnuniyetini
belirttikten sonra Daci, Kosova
Meclisi'nin karþýlaþtýðý en büyük
sorunlar iki çeþit olduðunu vurgu-
ladý:  savaþtan sonra dört yýl geçme-

sine raðmen, Kosova'nýn ne piyasa
iktisadisini, esas yasalarla yön-
lendirmeyi beceremediðimiz için (ki
bunlar, Kosova'nýn zengin kay-
naklarýný yeniden canlandýrmýþ olur-
du) ve Kosova'ya gerekli olan
yasalarýn kefalet edilmesinin seçmesi
için Kosova Hükümeti'nin yeterli
yetkilere sahip olmamasý yüzünden
ekonomik sorunlar, ikincisi ve
Kosova'nýn karþýlaþtýðý ikinci ve

daha büyük sorun- komþularýn, özel-
likle Belgrad'ýn, çeþitli saldýrýlarda
bulunarak, ilk sýrada, yörede ve
Kosova'ya karþý anayasal saldýrýlarda
bulunarak, Kosova'nýn genel olarak
stabilliðini tehdit etmek, Kosova
Meclisi'nin en büyük kaygýsý ise,
Brüksel'in, özellikle ise Avrupa
Birliði'nin uygun olmayan tepkisini
hisettiðimizden kaynaklanmaktadýr.
Sn. Paten ve Sn. Holkeri'nin
bugünkü katýlýþlarý, Kosova Meclisi,
Kosova vatandaþlarý için, bunun
deðiþeceðine dair bir ümittir, ki bun-
dan sonra biz, Meclis olarak, yedisi
azýnlýk, yedisi ise çoðunluktan
oluþan 14 partiden oluþan Meclis
sayesiyle, Kosova Vatandaþlarýnýn
rahat yaþamý için eþit koþullarý
saðlayan yasalarýn uyumlaþtýrýl-
masýyla uðraþabilirdik.

Avrupa Birliði, Kosova'ya
yardým olarak bir mil-

yardan çok euro vermiþtir
Meclise hitaben konuþurken Sn.
Harri Holkeri, bugün Newyor'ka ve
Washington'a terörist saldýrýnýn ikinci
yýldönümünü kaydettiðimizi hatýrlat-
týktan sonra, bütün dünyadan masum
insanlarýn öldürülmesinin , terörist-
lerin uygarlýða karþý saldýrý olarak bil-
inmiþtir, çünkü bütün uygarlýk, insan-
larýn bireysel varlýklarýnýn kiþilikler-
ine saygý göstermektedir ve bunlar,
Birleþmiþ Milletler Örgütü'nün kurul-
masýna neden olan deðerlerdir.
Saldýrýlarýn yapýldýðý 11 Eylül gününün,
barýþ günü olmasý öngörülmüþtü.

/ devamý 4. sayfada /  
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HARRI HOKERI VE KRISS PATEN MECLÝS'TE HÝTABEN KONUÞTULAR

Avrupa Birliði ailesinin tam
üyesi olmasý için Kosova'ya

yardým kararlýlýðý
"Diyalogun baþlamasý, topluluðunuz yararýna çok olumlu mesajý vermiþ olurdu, sizin, çok yapýcý bir
þekilde, sorumlulukla üstlenebilecek temsilciler olduðunuzu tasdýklayabilirim, dolayýsýyla bununla
sizin, sorumlulukla üstlenmek, Kosova'nýn Avrupa yolunda olduðunu söylediðimiz zaman bu, eski
kýtanýn coðrafi ve politik bir parçasý olduðu için deðil, birçok konuda oydaþ olmadýðýnýz kiþilerle
görüþebilmek için olgun olduðunuzu muhakkak göstermiþ olacaktýr.  Bu diyalogta, yanlýz baþýna
deðilsiniz.  UNMIK, sizi desteklemek için sizin tarafýnýzda olacaktýr" diye vurguladý Kriss Paten.

Harri Holkeri ve Kris Paten



Millenyum Meclisi Baþkaný olarak,
benim adýma, Newyork'ta Birleþmiþ
Milletler Örgütü'nün oturum
yerinden, o korkunç olayýn tanýðýy-
dým.  Bir ay önce, Birleþmiþ
Milletler Örgütü, Baðdat'taki otu-
rum yerinde bir patlama olayýna
daha uðradý.  Bu örnekte, bomba
otomobil ile intihar saldýrýcýsý,
masum insanlarý öldürdü.  Ben,
sizin de, her nerde olursa olsun
terörizm, eksrtemizým ve toleransý-
zlýða karþý kararlý savaþýmýmýza
katýldýðýnýzý biliyorum.  Biz
tümümüz, Stokholm'dan gelen son
haber yüzünden kahrolduk, çünkü
Dýþiþleri Bakaný Anna Lind,
korkunç bir saldýrýnýn kurbaný
olarak yaþamýný yitirmiþ oldu.
Konuþmasýnýn devamýnda Sn.
Holkeri, þunlarý vurguladý:  "Ben,
Kosova liderleriyle daha önceden
de danýþmalarda bulundum ve ayný-
ca, ilerideki haftalar ve aylar
içerisinde ortak olarak yapacaðýmýz
iþleri selamlýyorum.  Bizim etkili
iþbirliðimiz, Kosova'da kalkýn-
manýn devamý için çok önemlidir.
Ancak, ne UNMIK, ne de Kosova
Enstitüsyonlarý, diðerinin zararýna
olmak þartýyla hiç bir þey kazana-
maz.  Bizim partnör, gerçek partnör
olduðumu bir gerçektir ve sadece
beraberce çalýþýrsak, biz partnör
olacaðýmýz için, her konuda baþarýlý
olacaðýz.  þimdi, Kosova'ya ikinci
kez gelen, Kosova'nýn diðer bir
dostu olan, Avrupa Birliði Dýþiþleri
Komisioneri olan Sn. Kriss Patene
hoþ geldin deme onurunu da yaþýy-
orum.
Daha 1999 yýlýndan beri, diye
devam etti Holkeri, Avrupa Birliði,
UNMIK'in dördüncü direði olarak
Kosova'ya yardým olarak bir mil-
yardan çok Evro vererek, katkýsýný
sunmuþtur.  Avrupa Birliði, Kosova
Iktisadisi'nin transformasyonunda
yönetici rol ile görevlendi, o ayný
zamanda, özel bir mekanizma
yaratmýþtýr, buysa standardlara
iliþikin ek mekanizmayý, öyle
denilen STM'i yaratmýþtýr.  Buysa,
Kosova'nýn son statüsünün saptan-
masýnda yardýmcý olacak Kosova
standardlarýnýn yerine fetirilip
getirilmediðini takip edecektir.
Finansi yardým ve bu ek mekaniz-
ma, Avrupa Birliði'nin, Kosova'nýn

Avrupa Birliði ailesinin tam üyesi
olamasý için yardým etme karar-
lýlýðýný teþkil etmektedir.  Üyelik
için Avrupa kriterileri, demokratik
enstitüsyonlar, piyasa ekonomisine
dayanan iktisadide düzen ve yasayý
kapsamaktadýr.
Hükümet ve Meclis'in, 27 yasayý
onaylamakla, uygun ve tam ortamýn
yaratýlmasý yönünde büyük baþarý
kaydettiklerini söyleyebilirim.
Hükümet, Kosova'da hergünkü
yaþamýn çeþitli alanlarýnda sorum-
luluklara sahiptir.

Uzun bir dönem bizi kaygýlandýran
þey, Belgrad'la diyalogtur ve, þimdi
ileriye doðru bir adým atmanýn tam
zamaný olduðunu düþünüyorum.
Hükümet, yakýnlarda baþlayacak
olan Belgrad'la görüþmeler hakkýn-
da kendi programýný hazýrlamak-
tadýr.
Ancak, ilerleme ve baþarýlarýn hala
memnun edici olmadýðý alanlardan
biri, Kosova'ya azýnlýk topluluklarý-
na mensup kiþilerin geri dönmeleri
alanýdýr.  Birkaç aydan beri Kosova
liderleri, azýnlýk topluluklarýna
mensup olanlara, evlerine dönmek
için bir çaðrý olarak, açýk bir mekt-
up yayýnlamakla büyük bir cesaret
ve kahramanlýk göstermiþlerdir.
Ben, arkadaþýmýz Kriss Paten'in,
amaç bildiðimiz bir toplumun

yaratýlmasýnda, çok ulusçuluðun,
hiçbir engeli olmadýðý ve olmaya-
caðýna dair gerçekle oydaþ olacaðý-
na inanýyorum.  Bundan dolayý,
þimdiye kadar da çok sayýdaki
baþarýlar ve çok alanlarda yardým-
larýný esirgemiyen, Birleþmiþ
Amerika Devletleri, Uluslararsý
topluluk, Avrupa Birliði tarafýndan
devamlý destek sunulacaktýr.
Ancak, Kosova'nýn, Avrupa'ya
doðru yoluna devam etmesi için,
daha þok iþlerin yapýlmasý gerekir
ve açýk mektupta belirtildiðine

göre, kararlýlýðýn sürdürülmesi
gerekir.  Demek oluyor ki,
Avrupa'ya doðru yolu engelelyen
kabalýðý kaldýrmak gerekir.

Þiddet çemberini kapat-
maktan çok, amaçlarýnýzý 

yüceltmelisiniz
Konuþmasýnýn devamýnda Sn. Kris
Paten, buraya ilk defa geldiðim
zaman, bir gün demokratik bir þek-
ilde seçilen yöneticiler karþýsýnda
mecliste hitaben konuþacaðýmý
hayal bile edemezdim.  Belki de
iyiniyetli bir seyirci, buraya gel-
erek, sizin, uluslararsý toplulukla
beraber elde ettiðiniz ilerlemeye
þahit olmasý gerekir.
Kosova'nýn nihayi statüsü, hala
gündem sýrasýnda deðil, ancak,
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Gerginliði artýran 
giriþimlerde bulunmayýn
Tümünüzün, Kosova'nýn nihayi statüsü için kaygý duyduðunuzu biliyorum.  Bu
konu bugün görüþülmeyecektir, ancak, sonsuza kadar ertelenecek konu da
deðidir.  En önemlisi, ister Belgrad'ta, ister de Priþtine'de olsun, gerginliði artýra-
cak hiçbir giriþimde bulunmamasýdýr.  Bunu, yarýn Belgrad'ta da açýkça söyleye-
ceðim.  Baðýmsýzlýða karþý ortaya atýlan parlamenter deklarasyonlar, basit sölerle,
yararsýzdýr.  Aynýca, burada ortaya atýldýðý takdirde, baðýmsýzlýða ait deklarasyon-
lar da yararsýz olacaktýr.  Hiçbirinin, nihayi karara asla etkisi olmayacaktýr.
Bugün konuþacaðýmýz konu, Belgarla yeni ve yapýcý diyalogun baþlamasýdýr.
Bu, Kosova'nýn tüm vatandaþlarýnýn hergünkü yaþamýna ait olan konular
hakkýnda Belgradla diyalogun baþlamasý için Kosova'nýn tüm enstitüsyonlarý
ve UNMÝK için öncüllük olmalýdýr.
Diyalogun baþlamasý, topluluðunuz için çok olumlu bir mesajdýr, çok somut bir
þekilde sorumluluðu alacak yöneticiler olduðunuzu gösterecek ve Kosova'nýn,
Avrupa'ya doðru giden doðru yolda olduðunu ayanca göstermiþ olurdu.  Bu, sizin
sadece eski kýtanýn coðrafi ve politik parçasý olduðunuz için deðil, birçok konuda
anlaþamadýðýnýz kiþilerle görüþebilecek kadar olgunsunuz.  Bu diyalogta kendi
baþýnýza olmayacaksýnýz.  UNMIK, sizi desteklemek için sizin tarafýnýzda olacak-
týr.  Amerika Birleþmiþ Devletleri'nin Barýþ Enstitüsyon'u ile iþbirliðinde AGÝT'in
himayesi altýnda gerçekleþecek olan sivi1 alýþtýrmalar (trening), administrasy-
onunuza, bu ve çok daha bazý provokasyonlar için yardým edecektir.



sizin geleceðinizin Avrupa'da ola-
caðýný hepimiz biliyoruz.  Bu, bütün
Avrupa'nýn Haziran ayýnda, Solana
ile görüþmeler süresinde ortaya
attýðý yönelimidir ve bugün burada
bu kararlýlýðýmý bir daha tasdýklaya-
bildiðim için mutluyum.  Gelecek
yýl, güney-doðu Avrupa ülkeleri,
bizim Avrupa birliðimize katýlacak-
týr.  On yýl önce, bu ulaþýlmaz bir
rüyaydý, gerçekleþmesi imkansýz
rüyaydý, ancak þimdi, bizim
yardýmýmýz sayesiyle, Avrupa
Birliði'ne katýlacak ülkelerin
demokratik kalkýnmalarý belli
olmuþtur.  Onlar bunu baþardýlar.
Bunu siz de yapabilirsiniz.
Bu meclisin rolü, Kosova için
Avrupa geleceðinin anlaþýlmasý çok
önemlidir.  Siz, halk tarafýndan
demokratik bir þekilde seçilmiþ
temsilcilersiniz ve siz, Kosova'nýn,
istikrarlýk, demokrasileþme ve çað-
daþlaþma yolunda yürümesi
yönünde sorumlusunuz.  Siz bura-
da, insanlarýn etnik mensubiyetine
ya da onlarýn politik ve toplumsal
inançlarýna bakmadan Kosova'da
yaþayan herkesin iyiliði için çalýþ-
makla görevlisiniz.  Bu  Meclis,
Kosova demokrasisinin karar
merkezidir.  Bazan gürültülü
olsanýz bile buna þaþmayýz.
Bildiðimiz gibi, Mecliste gürültü,
özgürlüðün gürültüsüdür.
Kosova'da bulunduðum ilk seferden
bir yýl geçti, ancak bu arada olaylarý
büyük bir ilgi ile takip ettim.  Önce-
den de belirttiðim gibi, gurur duya-
caðýnýz çok sayýda olumlu geliþmel-
er de meydana gelmiþtir.  Ancak,
devamlý olarak trajediler de
olagelmiþtir, örneðin: geçenlerde
masum çocuklarýn öldürülmesi gibi.
Bu korkunç olaylarý sadece kurban-
lar için deðil, bütün Kosova için bir
trajedidir.  Bu, Kosova için çok aðýr
bir lekedir.  Kosova'nýn da tanýk
olduðu þiddet, bu topraklarda ortak
ve rahat yaþamý garanti etmez,
buysa, bütün yöreye olumsuz olarak
yansýyacaktýr.  Demek ki, Siz, bu
saldýrýlar ve karþýsaldýrýlarý engelle-
mek için elinizden geleni yap-
malýsýnýz.  Kosova siyasetçilerin
çoðunun, bu saldýrýlara karþý koy-
duklarýný biliyorum, bundan dolayý
Sizi, Kosova'nýn bütün halký için
yaptýklarýnýzdan dolayý tebrik ediy-

orum.  Siz hepiniz, yurttaþýný ve
vatandaþýný öldürenleri, o kötü
insanlarý, hiç çekinmeden suçla-
malýsýnýz.
Aynýca, sözlerinizin esere
dönüþmesi için, deðiþmeleri yaratan
çabalarýnýzý artýrmanýza çaðýrýyo-
rum.  Ve bu yönde, sizin deðerli
partnörünüz olan Birleþmiþ
Milletlerle beraber çalýþmalýsýnýz.
Siz ve UNMIK, þiddet çemberini
kapatmaktan çok, amaçlarýnýzý
yüceltmelisiniz.
þimdiye kadar bu Meclisin çok
baþarýlý çalýþmalarý olduðunu biliy-
orum.  Ayný zamanda Hükümet,
UNMIK de, ancak, gerçek durum,
bundan daha çok þeylerin de yapýl-
masý gerektiðini gösteriyor.
Sadece, merkezde yani Priþtine'de
bulunan siz deðil, bu, bütün
Kosova'daki belediyelere de geçer-
lidir.  Kosova'nýn, barýþçýl
demokratik geleceðe baðlý olduðu-
na dair göstermek istediði daha
önemli ödevi yoktur.
Uluslararsý topluluk, bu konularda
siz gibi düþünen Amerika ve
Avrupa'daki arkadaþlarýnýz-durumu
iyileþtirmek ve geliþtirmek için size
politik isteði aktaramazlar, bu sizin
içinizden gelmelidir.  Yardýmda
bulunabilecek durumda olduðun
zamanlar ve kendinin masada otur-
masý gerektiði durumlar arasýnda
fark vardýr.  Sizin bu diyalogunuzda
biz aktif olarak destekleyeceðiz,
çünkü Batý Balkanlar yöresine
büyük ilgimiz vardýr.  Bunu, çok
defa büyük finansi yardýmlarýmýzla
ve politik giriþimlerimizle tasdýk-
ladýk.  Biz, diyaloga katýlýmcýlardan
olmaktan baþka (çünkü size yardým
etmek istiyoruz), Avrupa Birliði
olarak, büyük farklarý olan taraflar
arasýnda oydaþlýðýn (konsenzuz)
yaratýlmasý durumlarýnda görgüye
sahibiz, bundan baþka, bu yörenin,
barýþçýl ve demokrasi sayesiyle
Avrupa Birliði'ne doðru gideceðine
inanmak ve bunun saðlanmasýný
istiyoruz.

Reformlar sizin 
sorumluluðunuzdur

Yöredekilere benzer reformlarýn
uygulanmasý sizi Avrupa'ya yakýn-
laþtýracaktýr.  Siz, güney-doðu
Avrupa'da baþlatýlmýþ olan yöresel

iþbirliðinin öncüllüklerinden de
yararlanabileceksiniz.  Örneðin,
Ýstikrarlýk Paktý himayesi altýnda
UNMIK'in Arnavutlukla baþlattýðý
iþbirliðe ait Anlaþmadýr.  Bu anlaþ-
ma aðýna katýlmak sizi, piyasalara
yanaþmanýzý kolaylaþtýracak ve
Kosova'yý, yatýrýmcýlar için de çok
daha celbedici kýlacaktýr.  Bu amaç
için Avrupa Birliði, bu yýl, sizinle,
iktisadi enstitüsyonlarý ve UNMIK
ile beraber, Sn. Holkeri'nin de ileri
sürdüðüne göre, gerçekten
söylemesi gerekirse, çok zor olacak
bir süreç sayesiyle sizi Avrupa
Birliði'ne yönlendirecek ve yakýn-
laþtýracak takipçi bir mekanizmadýr.
Bununla ilgili olarak çaba harcayan
baþbakan ve bakanlarýn büyük
kiþisel etkinliklerde bulunduklarýný
duyunca, çok sevindim.
Kosova'nýn nerede olduðunu
gösterecek bir deðerlendirmeyi ve
gitmeniz gereken yolunuzu göstere-
cek bir çeþit harita olarak yarayacak
bu sürecin uzun vadeli ve kýsa
vadeli önemine tanýk oldunuz.
Reformlar, sizin sorumluluðunuz-
dur.  Örnek olarak, Avrupa stan-
dardlarýna göre, Hükümetin hazýr-
ladýðý antidiskriminasyon yasasý
omnibusu dolayýsýyla ne kadar
sevindiðimi bilmenizi isterdim.  Bu
yolda devam etmenizde sizi
cesaretlendirmek istiyorum ve
Avrupa Birliði'nin, bu yolda her
adýmda size yardým etmek için
hazýr olmuþ ve ileride de hazýr ola-
caðýný söylemek istiyorum.  þunu da
vurgulamak istiyorum ki, Avrupa
Kalkýnma Acentasý'nýn, Baþbakan
Bürosuna ve çeþitli bakanlýklara,
uzmansal danýþmanlýk açýsýndan
etkin olarak yardým etmekte
olduðunu da söylemek istiyorum.
Aynýca, Meclise de, gittikçe daha
büyük iþlerle uðraþmayý düþünüyor-
sanýz, önemli administratif ve
teknik hizmetini yaratarak destek
sunmaya baþlamýþtýr.
Dünyaya, geçmiþin düþmanlýklarýný
gömmek ve din ve etnik mensu-
biyete, din yönelimleri ya da soyu-
na bakmadan, herkezi eþit olarak
deðerlendiren gelecek, dürüst bir
geleceði yaratabileceðinizi göster-
mek için tam zaman çatmýþtýr, dedi
Paten.
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Kosova'da Geçici Özyönetime ait Anayasa Çerçevesi
19/2001 numaralý UNMIK Yönetmenliði'nin 5. bölümü,
5.1 noktasý yasanýn hazýrlanmasý ve önerilmesi sürecine
iliþkin 1/2002 numaralý baþbakan dairesinin
Administratif Yönetmeliði esasý üzere, Aleni Hizmetler
Bakanlýðý, Kosova'da vatandaþ, mal-mülk ve konutlarýn
sayýmýna ait Yasa Önergesi'ni hazýrlamýþtýr.  Bu yasanýn
getiriliþ nedenleri çeþitli ve çoktur.  Bu yasa, vatan-
daþlarýn sayýmýnýn gerçekleþmesi için düzenli yasa yol-
larýný önerecek ve Kosova Istatistik Kurumu'nu, sayým-
larýn 1 Nisan 2004 tarihinde örgütlemekle yükleyecektir.

Dýþülkelerdeki vatandaþlarýmýz, sayýmlara
dahil edilmezse, kayýt edilmeden kalacaklardýr

Tartýþmalar süresinde Sabri Hamiti, önerilen yasa
hakkýnda genel bir deðerlendirmede bulunarak, bu
yasanýn, Kosova'da toplumsal devinimler için büyük
önem taþýdýðýný vurguladý.  Bunun yaný sýra, özetli ve
son derece önemli bir isteðim var.  Bu yasanýn, özürsüz
olarak sýnýrlayýcý olduðunu düþünüyorum ve bunu, yasa
konusunu, daha doðrusu Ý.a) maddesini kýsa bir incele-
meyle açýklayacaðým.  Bu maddede þunlar yazýyor:
"Ýkamet eden vatandaþ", sayýmlarýn yapýldýðý gün,
Kosova'da bulunan vatandaþlar ve bir yýldan daha bir az
süre için geçici olarak Kosova dýþýnda bulunan vadan-
daþlardýr"ve 7. madde 2. noktasý - "Sayýmlar, ikamet
eden vatandaþlarý ve tüm diðer binalarý kapsamaktadýr".
Gördüðünüz gibi bu iki madde, yabancý ülkelerde, özel-
likle ise Batý Avrupa'da geçici olarak yaþayan ve barýnan,
sayýsý 100 bin kadar olan tüm vatandaþ tamamýyla
dýþlamýþtýr.  Siz 90'lý yýllarda, Kosova örgütlü enstitüsy-
onlarýnýn, sayýmlarý gerçekleþtirme çabalarýnda bulun-
duklarýný biliyorsunuz, ancak bu çabalar yarým yolda
kalmýþtý.  Demek oluyor ki, Sýrp hükümetinin yasaklarý
nedeniyle sonuna kadar gerçekleþememiþtir, sonuçlar ise
açýklanmamýþtýr.  Bu, Kosova için büyük ve önemli bir
sorundur, çünkü yabancý ülkelerde geçici bir dönem için
çalýþan ve yaþayan çok sayýda vatandaþýmýz vardýr, öyle-
ki onlar sayýmlara dahil tutulmazlarsa, onlar asla kayýt
edilemiyeceklerdir, buysa bana göre, çok tehlikeli bir
durumu teþkil etmektedir.
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Nüfus sayýmý ile ilgili
yasal düzenlemeler

Kosova Meclisi, vatandaþ, mal-mülk ve konut sayýmý yasa tasarýsý hakkýnda yoðun tartýþmalarda
bulunmuþtur.  Önsözü, Aleni Hizmetler Bakaný Jakup Krasniqi sundu ve dolayýsýyla, bu yasanýn,

Hükümet tarafýndan üç kez görüþüldükten sonra Meclise vardýðýný vurguladý.

Yasayla kapsanan halkýn demografik strüktürü ve
esas sosyal - ekonomik özellikleri:

- Kosova halkýnýn genel sayýsý ve yöresel daðýlýmý,
- Semtlerin ve barýnmak ve diðer gereksinmeler
için kullanýlan binalarýn sayýsý ve alansal hacmý,
- Halkýn barýnma koþullarý ve yaþam standardlarý,

Buna göre, Kosova vatandaþlarýnýn ve mal-
mülkünün sayýmýnýn amacý, ilgili devlet, aleni ve
özel enstitüsyonlar tarafýndan kullanýlmasý amacýy-
la, konutlar ve halkýn sosyal - ekonomik ile
demografik özellikleri hakkýnda bilgilerin saðlan-
masýdýr.

Bu yasayla, Kosova'da vatandaþlarýn, mal-mülk ve
konutlarýn hukuki düzenlemeyle sayýmýnýn yapýl-
masý saðlanacaktýr, çünkü 1991 yýlýnda Yugoslavya
Ýstatistik Kurumu tarafýndan gerçekleþen sayýmlar,
Kosova Arnavut halký tarafýndan boykot edilmiþti.

Birinci bölüm, genel hükümleri, sayýmlarýn
amacýný, yasa konusunu, sayýmlarý gerçekleþtiren
organlarý ve sayým sonuçlarýný içermektedir.  Ýkin-
ci bölüm, sayýmlarla görevli belli organlarýn, daha
doðrusu Merkezi Sayým Komisyonlarýn ve diðer
merkezi ve belediye organlarýnýn görevlerini ve
iliþkilerini saptamaktadýr.  Üçüncü bölümle,
Hükümet, Aleni Hizmetler Bakanlýðý, Maliye
Bakanlýðý ve Kosova Ýstatistik Kurumu'nun, sayým-
larla ilgili hazýrlýklarý yerine getirmeleri ve onay-
lanmasý amacýyla Meclise sunmalarýna dair görev-
leri saptanmaktadýr.  Dördüncü bölüm ise, sayým
sürecini, bu kampanyanýn aleni olmasýný ve bütün
enstitüsyonlarýn, sayýmlarýn gerçekleþmesinde
hizmet etmeleri saptanýyor, diye vurguladý Bakan
Krasniqi.



Bundan dolayý yasada, hatta yasa baþlýðýnda bile, ki
bunun yapýlmasýna imkan yoksa, burada, yabancý ülkel-
erde yurttaþlarýmýzýn sayýmýna ait özel yasanýn hazýr-
lanacaðýna dair vaadedilmesi gerekir.
Bununla ilgili olarak, bu yasada eksik olan malzemenin
kilitsel önemini taþýyan iki en önemli terime
deðineceðim.  "Ikamet" diye geçiyor.  Arnavut dilinde
bu termin, hiçbir anlam taþýmýyor.  Bu, baþka dillerden
alýnmýþ bir sözdür, ancak Arnavut dilinde, buna,
Kosova'nýn daimi vatandaþý ya da yabancý ülkelerde
geçici olarak yaþayan vatandaþ denmiþ olsaydý, anlamlý
olurdu.  Ikamet etmiyen (rezistan olmayan) sözünü,
Arnavutçaya çevirmiþ olsaydýk, bu, evsiz-barksýz
anlamýna gelir.  Bir daha tekrarlýyorum, yabancý ülkel-
erde bulunan vatandaþlarýmýzý, ilgisizlik, vatansýz ve
yurttaþlýk ve devlet benliðisiz býrakamayýz.
Ismail Kurteshi, KDP meclis grubunun, uzmansal
standardlara dayanan apolitik bir yasanýn saðlanmasý
yönünde çaba harcadýðýný söyledi ve bu esasa göre,
Kosova gerçeðini yansýtacak ve her alanda en doðru
kararlarýn alýnmasýný saðlayacak profesyonel sayýmlarýn

saðlanmýþ olacaðýný vurguladý.  Çünkü, istatistiðin en
önemli görevi, gerçeði yansýtmak ve sayýmla ilgili
sorunlara çözüm getirmektir.

Kosova'da, birkaç yýldan beri, burada yaþayýp çalýþ-
malarýna, vergilerini ödemelerine mal ve mülke sahip
olmalarýna raðmen Preþova Vadisi, Makedonya ve diðer
yörelerden göç eden ancak kimlik belgelerine sahip
olamýyan binlerce vatandaþ var.  Benzeri 
zorluklarla, Kosova ile baðlantýsý olan ve burada mülke
sahip, bundan baþka Kosova'ya devamlý yardým eden ve
yatýran yabancý ülkelerdeki çok sayýda iþçiler de
karþýlaþmakatdýrlar.  Aslýnda, Kosova'yla sýký baðlantý-
da olmalarýna raðmen, onlar yabancý olarak tanýnýp,
yabancý belgeleri kullanmak zorunda kalmýþ ve
Kosova'nýn ikinci yurttaþlarý olarak haklarýna sahip
çýkamýyorlar.  Diðer yandan, vicdansýz vatandaþlar,

çeþitli sahtekarlar tarafýndan destek gören ve yerel
administarsyon hizmetleri yardýmýyla, Sýrbistan'da
sahte bilgilerle, kimlik evraklarýný saðlamaktan baþka,
bu belgelerle mülk aktarýmýný da gerçekleþtirebiliyorlar.
Bize göre, sayýmlar baþlamazdan evvel, vatandaþlarýn,
sayýmlardan sonra kendi tam adreslerine sahip ola-
bilmeleri için, Kosova'da adres, köy ve semt adlarýnýn
da saptanmasý ile ilgili iþlerin tamamlanmasý çok önem-
lidir.

Dragiša Krstovi}, önerilen yasa üstüne, özetli ve pren-
sipsel uyarýlarýný ortaya attý.  "Povratak" (Dönüþ)
Koalisyonu'nun tutumundan söz edilince ve Sýrp toplu-
luðu açýsýndan bu yasa, kabul edilemezdir, diye ileri
sürdü.  Vatandaþ, mal-mülk ve konut sayýmý için bu
yasanýn önemini asla küçümsemiyorsam da, çünkü
Kosova'nýn bu tür bir yasasý olmalýdýr, bu yasanýn öner-
ilenden deðiþik þekilde olmasý gerekirdi.  Benim sýk sýk
andýðým ilk uyarým, bu ve önceleri de gündem sýramýz-
da olan yasalarýn hazýrlanmasýnda, Sýrp uzmanlarýnýn
katýlmayýþýnadýr, buysa, sözkonusu pratiðin devam
etmekte olduðunu göstermektedir.  Hükümet duyma-
zlýktan geliyor, hatta, Meclisin getirmiþ olduðu
yasalarýn hazýrlanmasýnda Sýrp uzmanlarýný asla etkin-
leþtirmeyi düþünmediðini ayan olarak gösteriyor.
Benim ikinci uyarým ise, Sabri Hamiti'nin ortaya attýðý
görüþüne aittir, sayýn Hamiti, þu an yabancý ülkelerde
bulunan binlerce Arnavut halkýna mensup vatandaþ için
kaygý duyduðunu dile getirdi, bu bir gerçektir, ben ise
1999 yýlýnda Kosova'da yaþayan, þimdi ise Kosova
dýþýnda yaþayan binlerce Sýrp için kaygý duyduðumu
belirtiyorum.
Yukarýda adý geçen tartýþmacýnýn bir bölüm görüþüne
cevap verirken Sabri Hamiti, ondan sonra konuþan
beyin, onun önceden konuþtuklarýný açýklamaya
çalýþtýðýný vurguladý.  Baþkanlýktan birisi, burada onu,
demek ki bunu desteklediðini söylüyor.  O bunu detsek-
lemedi, sadece açýklamada bulundu.  Ben, ne konuþ-
tuðumu çok iyi biliyorum.  Ben hiçbir ulusal yönelim
açýsýndan konuþmadým, ne Arnavut, ne Sýrp, ne Rom, ne
Mýsýrlý, ne de hiçbir diðer ulusallýk yönelimini
anmadým. Ben þöyle dedim:  "Kosova vatandaþlarý olan
ve yabancý ülkelerde geçici olarak yaþayan kiþiler" diye
andým.  Öyleki ben ne dediðimi biliyorum.  Bunun açýk-
lanmasý yönlendiricidir, çünkü arkadaþ, benim sadece
Arnavutlar hakkýnda konuþtuðumu sanýyor, o ise sadece
Sýrplardan konuþmakla görevlidir.

Geçmiþ dönemlerin belirli politik çýkarlarýna
göre halk sayýmlarý sayfasý kapanýyor

Fetije Këpuska, Kosova halk sayýmlarýnýn, ilk sýrada
bu tür sayýmlarýn 20 yýldan beri yapýlmadýðýna dair
gerçek yüzünden, acil ve önemli bir konu olarak ortaya
atýlmaktadýr,dedi.

/ devamý 8. sayfada /
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Bunun böyle oluþunun nedenleri,
herkesce bilinmektedir, bu yüzden
onlarý anmayacaðým.  Bilindiði
gibi, dünya ülkelerinde bu tür
sayýmlar, sýralý olarak her on yýl
yapýlýr.  Aslýnda, þimdiye kadar
çeþitli istatistik ve demografik yön-
temler esasý üzere, çeþitli örgütlerin
ve enstitüsyonlarýn, Kosova vatan-
daþlarýnýn yakýn olarak sayýsý
hakkýnda bilgiler ortaya atýlmýþtýr,
ki bunlar, ne tam, ne de resmi ola-
mazlar.  Kosova'da genel vatandaþ,
mal-mülk ve konut sayýmý, ister
konutlar, ister de halkýn mensu-
biyeti, cinsiyeti, yaþlýlýðý, etniteti
ve yöresi hakkýnda, resmi olarak
çok deðerli ve gerekli bilgileri
saðlamýþ olurdu.
Sayýmlar, vatandaþ sayýsý ve
onlarýn sosyal ve maddi durumlarý
yaný sýra, onun strüktürünü, eði-
tilmiþ olanlar sayýsýný, iþ iliþkisinde
bulunanlar ve iþsizler sayýsýný,
emekliler sayýsýný real olarak
göstermiþ olurdu - demek oluyor
ki, halkýn kategorisi ve toplumsal
sýnýfý, ya da sosyologlarýn ileri
sürdüklerine göre, sosyal strati-
fikasyonlarýna göre genel bir ista-
tistik saðlanmýþ olurdu.

Naim Maloku, Kosova geleceðine
ait Aliyansanýn Meclis grubu adýna,
bu yasanýn getirilmesinin, Kosova
için çok önemli olduðunu vurguladý
ve geçen yüzyýlda, manipulasyon-
larýn yapýldýðýný ve çeþitli politik
amaçlar için ve genelde Arnavut
halkýn zararýna Kosova halkýna ait
bilgiler kötüye kullanýlmýþtýr.
Etnik, dini, cinsiyet ve diðer men-
subiyetlerle manipulasyonlar
yapýlmýþtýr.  Yasa, Kosova'nýn ikti-
sadi kalkýnmasý için çok önemlidir,
çünkü vatandaþ sayýmlarý sayesiyle
bilgiler esasý üzere, Kosova'nýn
iktisadi kalkýnmasý, Kosova'nýn
alansal planlaþtýrýlmasý da yapýlýr.
Eðitim Bakanlýðý, eðitimin kalkýn-
masý için planý hazýrlar.  Demek ki,
toplumun tüm alanlarýnda, vatan-
daþ sayýmlarýndan kaynaklanan bil-
giler esasý üzere, kalkýnma plan-
larýnýn hazýrlanmasý için esas

yaratýlmaktadýr.  Artýk, etnik, dini
ve diðer ahaliyi de katarak,
Kosova'da vatandaþ sayýsýný
bilmemizin zamaný ve aný çatmýþtýr
sanýyorum.

Yasa, Kosova devletçiliðinin
durumunu da ilerletir

Ramadan Kelmendi, Kosova
devletçiliðinin durumunu ilerleten
yasalardan birisinin, bu yasa öner-
gesi olduðunu vurguladý.  Ona göre
bu yasa, vatandaþ, mal-mülk ve
konutlarýn sayýmýný saðlayacaktýr.
Bu yasa, geçmiþ zamanlarýn belirli
politik çýkarlarýna göre vatandaþ
sayýmlarýnýn dönemini kapatan
Kosova'nýn sahip olacaðý ilk
yasasýdýr.  Bunun yaný sýra da,
kendi önemine ve aðýrlýðýna sahip
olan bu yasanýn uygulanmasýndan
önce, muhakkak Kosova'daki semt-
lerin adlarýna ait Yasaya sahip
olmamýz gerektiðini düþünüyorum.
Çünkü, bu olmadan, sayýmlar
süresinde adlar gerçekten sorun
yaratacaktýr.
Vatandaþ ve mal-mülk sayýmý,
1991 yýlýndaki Sýrbistan Istatistik
Kurumu'nun sayýmýný açýða çýkara-
caktýr.  Ki onlar, az önce de ileri
sürdüðüme göre, Kosova strük-
türünü deðiþtirmeye ve þimdi artýk
bildiðimiz amaçlarý ortaya atarken,
belirli rejimin siyasetine hizmet
eden özel sayýmlardý.  Bunun yaný
sýra da, bu yasanýn þu andaki uygu-
lanmasý döneminde, belediye
kadastro yönetimlerinin ve Kosova
Kadastro Acentasý'nýn, sayým için
gereken evraklarý saðlamayý
baþaramassa, engellere rastlaya-
caðýz sanýyorum, çünkü, bu evrak-
larýn çoðu, kapýldýklarý için, elim-
izde deðil.

Konutlar sayýmýndan önce, konut
hakýnýn tam sahibi ve konutu kul-
lanan arasýndaki iliþkiyi açýklamak
gerekir, çünkü, 1990 yýlýnda,
Arnavutlarýn büyük bir sayýsý, bu
sayý ise 158.000'dir, iþyerlerinden
kovulmuþ ve böylece konut hakkýný
da kaybetmiþlerdir.

Rustem Ibishi, diðer topluluklar
grubunun milletvekillerinin, bu
yasa tasarýsýný, malzeme konusunu
gerektiði kadar açýklamayarak
yetersiz bulduklarýný söyledi.
Demek ki, dünyadaki pratikte
olduðu gibi, her nüfus sayýmý, bir
semtin ya da yörenin ahalisine ait
olan vatandaþlarýn hangisi
olduðunu bilmek için gereklidir.
Genel vatandaþlar alanýnda iki kat-
egori vardýr:  birincisi- devamlý
vatandaþ, ikincisi ise- mevcut
vatandaþ.  Bir yörenin devamlý-
rezistan vatandaþý (burada bu ter-
min yanlýþ kullanýlmaktadýr), sayým
anýnda orada mevcut olup
olmadýðýna bakýlmadan, o yörede
devamlý barýnma yerine sahip tüm
kiþilerdir.

Mahir Yaðcýlar da, bu yasa
tasarýsýnýn özel önem taþýdýðýný
belirterek, demokratik ilkelere göre
yapýlacak bir sayýma sahip ola-
caðýmýza inandýðýný vurguladý.  51,
61, 71, 81 ve 91 yýllarýnda,
Kosova'da sayýmlarýn yapýldýðý bil-
imektedir, ancak onlarýn,
komünizým dönemine ait olduk-
larýný, herkesin, kendi istekleri
esasýnca sayým sonuçlarýný deðer-
lendirdiðini ileri sürdü.  Bu sayým-
lar, gerçekten demokratik
olmalýdýr, bundan dolayýdýr ki,
Türk topluluðu da, onu tam
anlamýyla destekleyecektir.
Yaðcýlar rezident sözünün, daha
anlamlý bir þekilde açýklanmasý
gerektiðini, çünkü, Kosova'dan son
10 yýl içerisinde, Türk topluluðuna
mensup kiþilerin de göç ettiðini
vurguladý.  Sayým dolayýsýyla,
sayým komisyonlarýnda, Türk
topluluðuna mensup üyelerin de
olmasý gerektiðini ileri sürdü, ayný
zamanda Türkçe formlarýn da
saðlanmasý gerektiðine iþaret etti.

Tomë Hajdari, bu yasa tasarýsýnda,
Kosova tarýmcýlýk alanýnda sayýmýn
özel bölüme sahip olmasý gerek-
tiðini vurguladý.
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Kosova'da güvenlilik, göç edenlerin
geri dönmesi, kaybolanlar konusu,
Belgrad'la görüþmelerin baþlamasý
yönündeki hazýrlýklar ve Kosova kti-
sadisi'nin kalkýnmasý, Kosova
Meclisi Baþkaný Akademik Nexhat
Daci ve UNMIK'in yeni þefi arasýn-
da Priþtine'nin Kosova Meclisi
Binasý'nda gerçekleþen görüþmenin
anna konularýydý.  Dolayýsýyla, tüm
bu süreçlere, yerli vatandaþlarýn
daha çok etkinleþtirilmesi gereksin-
imine iþaret edildi.
Meclis Baþkaný akademik Nexhat
Daci, bu fýrsatla da, UNMIK
sayesiyle, Avrupa'nýn birçok ülke-
sine kýyasen Kosova'da güvenliðin
daha yüksek düzeyde olduðu, ancak,
bu süreçlere, Kosova vatandaþlarýn
daha katýlýmcý olmasýyla, baþarýlarýn
da daha belirgin olabileceðine iþaret
ettii.  Bize, Kosova'nýn gelecekle
ilgili daha ayan vizyonu gerkiyor,
çünkü 1244 Rezolüsyonu'nda anýlan
Kosova'nýn geleceði ile ilgili konu-
lar, 4 yýldan beri tekrarlanmaktadýr.
Kosova'ya, bütün yörede hükmede-
cek bir yasa gerekiyor, diye vurgu-
ladý Profesör Daci.  Göç edenlerden
konuþurken, göç edenlerin geri dön-
mesi, özellikle Kosova yöresi
içerisinde göç edenlerden söz edil-
ince, geri dönüþ sürecinde etkinlik-
lerin daha yoðun olmasý, vatan-
daþlarýn serbest devinimlerinin
saðlanmasý gerektiðine iþaret edildi.
Tüm bu geliþmeler hakkýnda açýk
konuþmalar yürütülürken, konuþ-
macýlar, bu süreçlerde karþýlýklý

iþbirliðinde bulunacaklarýný ileri
sürdüler.  Aynýca, her iki tarafýn
çýkarýna olmak üzere olduðu inancý-
na dayanarak, Priþtine-Belgrad diya-
logun bir an önce baþlanmasýna
destek sunuldu.  "Ortak olan ve bizi
baðlayan þeylerden baþlayalým,
çünkü, Avrupa ve uluslararsý
anlamýnda, o tür ortak þeylere
sahibiz.  Ben, burada, aramýzda
ortak bir þeylerine onlarýn gözle
görülür elemanlarýn var olduðunu
ileri sürebildiðim için mutluyum",
dedi Holkeri.
Profesör Daci, UNMIK'in yeni
administrasyon þefine, AB ve evro-
atlantik entegrasyonuna asosyasyon
için standardlarýn saðlanmasýna
kadar, onu destekleyeceðini söyledi,
ancak bunun yaný sýra, hep birlikte
Kosova ve onun vatandaþlarýna ayan
bir vizyonu göstermediðimiz
dönemlerde mesafede kalmaktan
çekinmeyeceðini de bildirdi.
Belgrad'tan, Balkan'da faþizým döne-
mindeki mesajlardan daha karamsar-
larý þimdi de gelmektedir.  Ben diya-
log taraftarýyým, diye vurguladý

akademik Daci, çünkü en kötü
rakiple kahve içmek, politik ya da
herhangibir diðer çeþit savaþta
bulunmaktan daha iyidir.  Ancak, ilk
defa, belki de en açýkça, bana has bir
þekilde, Brüksel'deki diyalogu
desteklemeyeceðimi söyledim.
Brüksel, Kosova'nýn diyalog
amaçlarýnýn yeri deðildir, o, Avrupa
Birliði'ne katýlma amacýmýzdýr.
Brüksel bize, hiçbir dönemde, iþgal
döneminde de, Kosova'ya vizyonda
bulunmamýþtýr, bize bunu
Washington saðlamýþtýr ve bundan
dolayý, o dönemin Amerika
Administrasyonu'na komplimanda
bulundum ve övdüm, ki bunun
devam etmesini istiyorum.  UNMIK
ile partnöritemiz sürecektir, çünkü
Kosova halkýný, kendi þefim olarak
biliyorum, bu yüzden, seçmenler
önünde daha sorumlu olmamýza
özen göstereceðiz.  Toplantý
süresinde, her iki tarafta benzeri
düþünceler hüküm sürdü, buysa, bu
amaçlarýn gerçekleþeceðine dair
umut vermektedir, diye ileri sürdü
Nexhat Daci.
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Bütün Kosova’da
geçerli olacak yasalar

Daci ve Holkeri görüþmesi
süresinde, özellikle Kosova yöresi
içerisinde göç edenlerden söz edil-
ince, geri dönüþ sürecinde etkin-

liklerin daha yoðun olmasý gerek-
tiðine iþret edildi

Daci - Holkeri görüþmesinden bir an



Kosova belediyeleri, son
olaylardan sonra, mülkiyet-
ten söz edilince, çeliþkili bir

duruma düþürülmüþtür.  GSÖT,
KÝA'na sýnýrsýz yetki vermiþ ve
böylece belediyeleri tamamýyla bu
mülkiyetten mahrum býrakmýþtýr.
Sadece KÝA'nýn kurulmasýna ait
Yönetmelik ve mülkiyetin muamele
yöntemine iliþkin Yönetmeliðin var
olmasý dolayýsýyla KÝA, kurallarý
kendi baþýna saptamýþ ve onlarýn
uygulanmasý konusunda kendisine
sýnýrsýz hak tanýmýþtýr.  Bu sýnýrsýz
yetki esasýnca bu Acente, hem tesis-
leri, hem de mülkü hesaba sokarak
bütün toplumsal mülkiyet üstüne
belediyelerin, hiçbir hakka sahip
olmamasýný kararlaþtýrmýþ.
Böylece belediyeler, öyle bir duru-
ma düþmüþ ki, okul, çocuk
yuvalarý, çocuk oyun sahalarý,
ambulans, hastane, spor sahalarý,
kültür evleri, kütüphaneler, sanat
galerileri, müze, otomobil park
alanlarý gibi diðer tesisleri inþaat
edecek yer bulamamýþtýr.
Bunlar, geçenlerde Kosova Meclisi
Baþkaný Nexhat Daci ile Kosova
Belediyeleri Asosyasyonu adýna
görüþen Lytfi Haziri ve Adem
Salihaj tarafýndan ortaya atýlan en
önemli sorunlardan bazýlarýydý.
Asosyasyon, özelleþtirme için
önemli tesislerin bulunmadýðý ve
fazlalýk olan, çeþitli toplumsal ve
aleni þirketler tarafýndan kullanýl-
mayan bütün arazilerin, kendilerine
ait olmasýný ve kentlerin amaçlarý
ve gereksinmeleriyle uyumlu olarak
kullanýlmasýný istemektedir.  Buysa,
ellerinde olan kentsel, daðlýk ve
alansal planlarýyla uyumlu ve gele-

cekte hazýrlayacaklarý projelerine
dayanarak kullanýlmasýný olasýl
kýlacaktýr.  Belediyeler, toplumsal
ve aleni þirketlerin özelleþtirilmesi
konularýnda diðerleriyle eþithaklý
etmendir.  Özelleþtirmeden sonra,
tesislerin elde edilen fonlarýn bir
bölümü özelleþtirilen þirketlerin
iþçilerine, kalan bölümü
belediyelere bölüþülürdü.  Bu
araçlar, elveriþli iktisadi kalkýnma
için koþullarýn yaratýlmasý, bu
belediyelerin yýkýlan enfrastrük-
türünün düzene koyulmasý,
dolayýsýyla yollar, kanalizasyon,
suyollarý, elektrik aðý, okullarýn
inþaatý, hastaneler, saðlýk ocaklarý,
yuvalar ve belediye için önemli
olan tesislerin inþaatý için kullanýla-
bilecektir.
Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat
Daci, bu alanda enstitüsyonel
çözüm yollarýnýn bulunmasý
amacýyla, bu asosyasyonun etkinlik-
lerinin hayata geçirilmesi konusun-
da desteðini teklif etmiþtir.  Bu
sorunu en güzel bir þekilde yansýtan
ve sözkonusu görüþme süresinde
Meclis baþkanýna sunulan evrak,
Kosova Meclisi'nin Savcýlýk, Hukuk
Konularý ve Anayasa Çerçevesi'ne
ait Komisyonu'na sunulacaktýr.
Dolayýsýyla, bu sorun hakkýnda
yürütülecek tartýþmalara, bu
asosyasyon da çaðrýlmýþ olacaktýr.
Belediye meclisleri, Belediye
Asosyasyonu sayesiyle, Kosova'da
özelleþtirme sürecine tam destek
sunduklarýný tasdýklamýþ, ancak,
belediye mülkiyeti ile ilgili konu-
larýn, bir daha görüþülmesi ve
bunun kanunla düzene koyulmasýný
istemektedirler.
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Belediyeler, mülkiyet
hakkýndan tamamen

yoksun kaldý
Kosova Belediyeleri Asosyasyonu'nun esas amacý,
özelleþtirme için önemli tesislerin bulunmadýðý ve önceleri
de sahip olduklarý tüm arazilerin yine belediyelerin
mülkiyetinde olmasýdýr

Baðýmsýzlýk -
Paskalya ödülü

Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat
Daci, Bosna, Avganistan, Gürcistan
gibi çatýþmalarýn meydana geldiði
ülkelerde baþarýlý arabulucu rolü ile
tanýnmýþ, Amerika'nýn ünlü ulus-
lararsý hukuk profesörü Paul
Williams ile bir görüþmede bulundu.
Dolayýsýyla, genelde Priþtine ve
Belgrad arasýnda diyalog olanaklarý
ve Kosova'nýn, bu görüþmelerden
beklentileri hakkýnda görüþler ortaya
atýldý.
Meþru arabulucu enstitüsyonunu
temsil eden ve Amerika'nýn State
Departament'inin bir zamanki
avukatlarýnýn görgü, bilgi ve beceri-
lerini yoðun olarak kullanan Profesör
Williams, Kosova için tek çözüm
yolunun baðýmsýzlýk olduðunu ileri
sürdü ve uluslararsý topluluðun,
Kosova'yý Sýrbistan'dan aldýðýný,
buna göre yetkileri, yerli enstitüsyon-
lara aktarmasý gerektiðini de sözler-
ine ekledi.
Profesör Daci, Kosova Meclisi'nin
kurulmasýyla, 2004 yýlýnýn, Kosova
baðýmsýzlýk yýlý olacaðýný
öngördüðünü ve o zamanlarda, bunu
çok yakýn hisettiðini vurguladý.
Bugün, genel devinimleri ve amaçlarý
göz önünde bulundururken, o zaman-
lar, bana çok uzak gösteriyor.
Kosova'nýn baðýmsýzlýðý, bana
Paskalya ödülü gibi gösteriyor, diye
vurguladý Daci.



20 Haziran 2003 tarihinde düzenlenen
Meclis toplan-
t ý s ý n d a ,
K o s o v a ' d a k i
eðitimle ilgili
genel durum
g ö r ü þ ü l d ü .
Konuyla ilgili ön
a ç ý k l a m a y ý
Eðitim, Bilim ve
T e k n o l o j i
Bakaný Rexhep Osmani yaptý.  Onun
sözlerine göre, daha baþlangýçta
Bakanlýk kendi etkinliðini, eðitim sis-
teminin uzmansal açýdan geliþtirilme-
si, bu safhada saðlamak istediði
sonuçlara göre çalýþma planýnýn hazýr-
lanmasý ile getirilmesi ve
deðiþmelerin yapýlmasý gereksin-
melerinin yerine getirilmesi doðrul-
tusunda kurmuþtur.

Eðitim, Bilim ve Teknoloji
Bakanlýðý, çalýþmasýnýn ilk yýlýn-
da þu objektifler ya da sonuçlarý
elde etmeyi öngörmektedir:

- yasal yönetmeliði esasýnca alt
yapýnýn komple edilmesi,

- eðitimin tüm seviyelerinde okul
objelerinin inþa edilmesi,
geniþletilmesi ve onarýlmasý,

- ders kitaplarýnýn hazýrlanmasý ve
yayýnlanmasý,

- eðitimin tüm seviyelerinde derslerin
gerçekleþmesi sürecinde yeni
metodojilerin gerçekleþmesi
amacýyla öðretmenlerin yetenek-
leþmesi,

- okullarýn gereken ders araçlarýyla
donatýlmasý,

- eðitimde, enformasyon sisteminin
sürdürülmesi merkezlerinin kurul-

masý,
- okullarda öðrenciler sayýsýnýn art-

masý amacýyla koþullarýn
düzeltilmesi,

- eðitimin tüm iþçileri, öðrenciler ve
üniversite öðrencileri için maddi
esas ile çalýþma koþullarýnýn
düzeltilmesi,

- eðitimin tüm alanlarýnda uluslararasý
iþbirliðinin sürdürülmesi,

- eðitimde çeþitli projelerin geliþmesi
ve onlarýn uluslararasý donatörlere
tanýtýlmasý,

- kurallarla uyumlu olarak eðitim
enstitülerinde administrasyonun
yeniden örgütlenmesi.

Fakat, Bakanlýðýn hazýrlamakta
olduðu, yeni stratejinin geliþmesi için
esas noktayý, eðitim sisteminin
geliþtirilmesi, tüm seviyeler için
gereken okul alanlarýnýn saðlanmasý,
herkes için eðitimin saðlanmasý, ulus-
lararasý standartlarla uyumlu olarak
eðitimin tüm seviyelerinde öðren-
cilere gerekli olan sonuçlarýn elde
edilmesi, eðitimin desteklenmesi
yönünde ebeveynler ve genel olarak
toplumun güçlendirilmesi ve eðitim
sistemindeki sonuçlar ile güçlüklerle
ilgili kamu enformasyon oluþturmak-
tadýr, dedi konuþmasý sýrasýnda Bakan
Osmani.

Öneriler

Eðitim, Bilim ve Teknoloji
Komisyonu adýna Hajredin Kuçi,
Meclis toplantýsýnda hazýr bulunan
milletvekilleri önünde þu önerileri
ortaya attý.  Öneri olarak Hükümetten,
eðitim sisteminde geliþme stratejisini
hazýrlamasýný ve aynýsýnýn Mecliste

onaylanmasýný
istedik.  þunu da
belirtmek ister-
dim ki, bu arada
E ð i t i m
Bakanlýðý'ndan,
s ö z k o n u s u
stratejinin hazýr-
landýðýyla ilgili
bilgi aldýk.  Bunun için onlarý kutluy-
or ve ayný zamanda bu stratejinin,
Kosova Meclisi'nin toplantýsýnda
görüþülmesini istiyoruz.

Ikinci öneri:  Kosova'daki eðitim sis-
temi uyumlaþtýrýlmalý ve bazý
zayýflýklar ortadan kaldýrýlmalý.
Çünkü bugün bile Kosova'da yekvü-
cutlu deðil, paralel sistemler mevcut-
tur.  Yetkili organlar, özellikle
Hükümetten bunu gerçekleþtirmeleri-
ni istiyoruz.

Üçüncü seferberlik:  Hükümet,
maddi durumun düzelmesi yönünde
seferber olmalý ve bir ay içerisinde
bizlere projeyi sunmalý.  Bunu aslýnda
eðitimin baþarýyla baþlamasý amacýy-
la yeni akademi yýlýndan önce duru-
mumuz ile olanaklarýmýzý bilmemiz
için yapmalýdýr.  Demek oluyor ki,
yeni akademi yýlýný ikircimliklerle
baþlatmamalýyýzþ

Dördüncü öneri:  Bilimsel etkinlik-
lerle ilgili yasa getirilmeli.  þimdilik
ilkokul, ortaokul ve yüksek öðrenime
ait yasamýz var, ama bizim ayný
zamanda bilimsel konularý da
körükleyen ya da düzenleyen
yasamýz da olmalýdýr.

 / devamý 12. sayfada /
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Kosova'daki eðitim 
sistemi denkleþtirilmeli

Bakanlýðýn hazýrlamýþ olduðu yeni stratejinin geliþmesi için kilitsel noktayý, eðitim sisteminin geliþtirilme-
si, tüm seviyeler için gereken okul alanýnýn saðlanmasý, herkes için eðitimin saðlanmasý, uluslararasý stan-
dartlarla uyumlu olarak eðitimin tüm seviyelerinde öðrencilere gerekli olan sonuçlarýn elde edilmesi,
eðitimin desteklenmesi yönünde ebeveynler ve genel olarak toplumun güçlendirilmesi ve eðitim sisteminde-
ki sonuçlar ile güçlüklerle ilgili kamu enformasyon oluþturmaktadýr.



Beþinci öneri: Deðerlendirmeyle
ilgili çaðdaþ standartlar saðlanmalý.
Bu gibi saptamayý Bakanlýðýn çalýþ-
masýna ait öneri ya da bildiride de
bulabilirsiniz, ama düþüncemize
göre, eðitim sistemimizde bilgilerin,
çabalarýn ve diðer seferberliklerin
deðerlendirilmesi amacýyla çaðdaþ
standartlarýmýz olmalýdýr.

Altýncý öneri:  Varolan enstitülerin
þimdiki durumu açýklanmalý ve
yenileri körüklenmeli.  Bugün
Kosova'da çalýþan ya da çalýþmayan
sayýsýz enstitü var ve bunlar önce-
den kurulan enstitülerdir, ama
bugün onlarýn yaptýklarý etkinlik ile
tutumlarý ve herþeyden önce ne gibi
pozisyonda bulunduklarý belli deðil.
Bunun için de bu enstitülerin
pozisyonlarý belirli bir zaman
içerisinde açýklanmalý ve eðer ilerde
ek enstitülerin kurulmasýna
gereksinim duyulursa, tabii ki
bununla Hükümet ilgilenmeli ve
onlarý körüklemelidir.

Yedinci öneri:  Hükümet, eðitim-
bilimsel enstitülerimizin ulus -
lararasý enstitülerle yaptýklarý iþbir-
liðini körüklemelidir.  Düþüncemize
göre, bizim bu açýdan özel projeler-
imiz olmalý ve maddi bakýmýndan
körüklenmeliyiz.  Bu þekilde
enstitülerimiz kendi çalýþmalarýyla,
uluslararasý enstitüleriyle sýký iþbir-
liðinde bulunmuþ olacaktýr.

Sekizinci öneri:  Ortaokullarda
mesleklere özel önem verilmeli.
Çünkü þu anda Priþtine Üniversite-
si'ne kayýdýný yaptýrmak isteyen
18.000'den çok öðrenci vardýr, oysa
bunlara sadece 5.000 yer ayrýlmýþtýr.
Bunun için eðer ayrý ayrý mesleklere
ait ortaokullarýmýz olursa, piyasa
iktisadisinde de yetkili gençlere
sahip olabilir ve bu þekilde Üniver-
siteye kayýdýný yaptýrmak isteyen-
lerin sayýsý azalmýþ olacaktýr.

Dokuzuncu öneri:  Üniversitede
reform süreci devam etmeli.

Onuncu öneri:  Hükümet, eðitim-
bilim enstitüleriyle iþbirliði yapmalý

ve kendi gereksinmeleri için uzman-
larý angaje etmelidir.

Onbirinci öneri:  Hükümet,
okullarýmýz ile eðitim-bilimsel
enstitülerimizin siyasetten uzak
kalmalarýyla ilgilenmeli ve bu
yönde çaba sarfetmelidir.  Bu konu
yasayla ayan bir þekilde öngörülmüþ
ise de, bunun pratikte de uygulan-
masý gereklidir.

Onikinci öneri:  Yeni eðitim - bil-
imsel enstitülerin ve ayný zamanda
yeni objelerin inþa edilmesi ile
onlarýn bakýmýyla ilgili öneriler
ortaya atýlmalý.  Tabii ki bunun için
Meclis'in desteði olmalýdýr, çünkü
bu objelerin inþaatý için bütçe
araçlarý gereklidir.  Ayný zamanda,
varolan objelerin ilkokul ve
ortaokullar, özellikle Üniversite için
yeterli olmayýþý yüzünden yeni-
lerinin inþa edilmesine gidilmelidir.

Onüçüncü öneri:  Yeni ve varolan
kadrolarýn körüklenmesi amacýyla,
özel projenin hazýrlanmasý gerek-
lidir.  Düþüncemize göre, burda yeni
kadrolara yer vardýr, ama þimdiki
maddi ve diðer durumlar,
okullarýmýz ile Üniversitenin atrak-
tif olmasýný, özellikle varolan kadro-
larýn sürekli olarak mesleki açýdan
uzmanlaþtýrýlmasý olanaklarýný kýsýt-
lamaktadýr.

Ondördüncü öneri:  Bu öneri
oldukça geride býrakýlmýþtýr.
Sözümüz, eðitim sistemindeki
reformlara ait Ulusal Konseyin
kurulmasýna aittir.  Düþüncemize
göre bu tartýþýlacak bir konudur ve
bunu "Merkez" olarak ta adlandýra-
biliriz.  Çünkü Kosova'da gerçekten,
bütünlüklü eðitim sistemi ile reform
süreçleriyle ilgili denetim organý
rolünü taþýyacak böyle bir Konseyin
kurulmasýna gereksinim duyulmak-
tadýr ve bunun kurulmasýyla okul
öncesi eðitimden Üniversiteye
kadar bütün sistem reformlarla kap-
sanmýþ olmalýdýr.  Demek oluyor ki
bizlere, Bakanlýðýn paralel organýna
benzer deðil, Bakanlýk sayesiyle
Meclisten okullara kadar reformlarý

izleyecek bir organýn olmasý gerek-
lidir.

Onbeþinci öneri:  Bilimsel etkin-
liðe maddi destek sunmamýz
amacýyla bir Ulusal Fonun kurul-
masýný öngörmekteyiz.  Çünkü,
Kosova'da ya da dýþ ülkelerde bilim-
sel etkinliklerle uðraþmak isteyen ve
ayný zamanda öðrenim görmeleri
amacýyla dýþ ülkelere davet edilen
yeni uzmanlarýmýzýn sayýsý oldukça
çoktur.  Bunun için de Kosova
Bütçe'si ve ayný zamanda yerli ile
yabancý donatörler tarafýndan
desteklenecek bir Ulusal Fonun'un
kurulmasý büyük önem taþýmaktadýr.
Böyle bir fonun kurulmasý, bilimsel
etkinlikle uðraþmak isteyen kiþilerin
çabasýný da kolaylaþtýrmýþ olacaktýr.

Onaltýncý öneri:  Eðitimde reka-
betli yetenekleri körükleyecek pro-
jeler hazýrlanmalý.  Herþeyden önce
eðitimde, üniversite öðrencileri ile
diðer öðrenciler ve öðretmenler
arasýnda rekabetli yetenekliði
körükleyecek somut projelerin
hazýrlanmasý gereklidir.

Benzeri görüþler

Toplantýnýn devamýnda sözü
M e c l i s t e k i
LDK Gurubu
þefi Sabri
Hamiti aldý ve
özetle þunlarý
dedi:  Eðitim
Bakaný'nýn söz-
leri ve Eðitim
K o m i s y o n u
tarafýndan alý-
nan sonuçlar, bu alanýn
Kosova'daki yaþam ve onun gele-
ceði için büyük önem taþýdýðýný ve
ayný zamanda toplumda saygýyla
karþýlandýðýný göstermektedir.
þunu belirtmem gerekir ki, Meclis
toplantýsýnda yapýlan bu seviyedeki
tartýþma bizleri gerçekten
güçlendirmekte, çünkü
Kosova'daki toplum yaþamýmýzýn
bu önemli bölümüne katýlmakta ve
geleceðimizin önemli etmenlerden
birini oluþturacaktýr.
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Daha baþlangýçta Bakanlýk ile
Eðitime ait Meclis Komisyonlarý'nýn
görüþlerini oldukça deðerli
gördüðümü belirttim.  Ben sadece
kendi raporunda kültür alanýndaki
etkinlikleri ortaya atan Bakanýn
çabalarýný kutlamak istiyorum.
Elimde iki belge var ve ben diðer
bakanlýklardan bizlerle bu þekilde
ve bu seviyede iþbirliði yapmalarýný
istiyorum.

Arsim Bajrami: Yasacýlýðý
saðladýk ve
K o s o v a ' d a k i
eðitim reform-
larý için gereken
y o l l a r ý
belirledik ama
þimdi pro-
f e s y ö n e l
ö l ç ü t l e r l e
g e r ç e k t e n
Kosova'ya gerekli olan eðitimi kur-
mamýz gereklidir.  Bu münasebetle
her zaman þu iki ölçüdü gözönünde
bulundurmamýz gereklidir:  Avrupa
seviyesine göre uygulanan eðitimin
deðerli standartlý ölçütleri ve
Kosova için önemli olan ölçütler.
þimdilik Kosova'da, Kosova Meclisi
tarafýndan kurulan sadece bir kamu
yüksek öðretim enstitümüz vardýr o
da Priþtine Üniversitesi'dir.  Bu
enstitünün sadece akademi ile
eðitim deðerleri deðil, bizim hep-
imizin bildiðimiz deðerleri de
vardýr.

M e c l i s t e k i
AAK Gurubu
þefi Bujar
Dugoli: Bizi
tedirgin eden
ikinci konu
e n s t i t ü l e r
arasýndaki iliþk-
iler oluþturmak-
ta, bunlarýn arasýnda bakanlýklar ile
eðitim enstitüleriyle birlikte Üniver-
site ve diðer sendikalar da bulun-
maktadýr.  Gazetelerde yazýlan
yazýlar ve yapýlan deðer-
lendirmelere göre, bizler de bu
raporlarýn gereken seviyede
olmadýðý bilincindeyiz.  Bunun için
Hükümet ile Bakanlýk ve ayný

zamanda eðitim enstitüleri ile
Üniversite ve Sendika da yerine
getirmeleri gereken görevlerini
bilmelidir.  Ne Hükümet, ne de
Bakanlýk reislik rolünü oynamamalý
ve ayný zamanda Üniversitenin
özerkliðine karýþmamalýdýr.  Benden
önceki konuþmacý kendi konuþ-
masýnda Üniversitenin 1970 yýlýnda
Kosova Meclisi tarafýndan kurul-
duðunu belirtti.  Ama düþünceme
göre, bulunmuþ olduðumuz koþullar
altýnda Kosova Meclisi'nin artýk
yüksek öðrenimin eðitim enstitüleri
çalýþmasýna ve ayný zamanda finan-
si sistemi ya da üniversite öðrenci-
lerinin partisipasyonunu kapsayan
onun iç örgütlenmesine katýlmasýnýn
g e r e k l i
olmadýðý demek
deðildir.

M e c l i s t e k i
" P o v r a t a k "
( D ö n ü þ )
Gurubu adýna
S m i l j k a
Milosavljevi}:
Yüksek eðitimden söz edildiðinde,
Üniversitenin özerkliðiyle uyumlu
olarak bizim çalýþma iznimiz var ve
biz eðitim süreci reformuna
Bolonya Deklarasyonu'na göre
yanaþmaktayýz.  Ilkokul ve ortaokul
eðitimi sözkonusu iken, geçen yýl
içerisinde biz Genel Sekreterin Özel
Temsilcisinden reformlara bir yýl
sonra geçme izni almýþtýk ve biz
buna saygý göstererek, dokuz yýllýk
ilkokul süreci açýsýndan uluslararasý
standartlarla uyumlu olarak reforma
bu sonbahar mevsiminde geçeceðiz.

M e c l i s t e k i
"Diðer toplu-
luklar" Gurubu
adýna Sadik
Idrizi konuþ-
masýnda þunlarý
dedi:  Sorunlar
t o p l u l u k t a n
topluluða göre
deðiþmektedir.  Haþkaliler ve diðer-
leri gibi Arnavut dilinde öðrenim
gören topluluklar var ve onlar fakül-
telere kayýtlanma sýrasýnda sorunlar-
la karþýlaþmaktadýr.  Fakültelere

kayýtlanma sýrasýnda rekabet mev-
cut olduðu ve kayýtlanma ölçütlere
göre yapýldýðý için onlar, fakültel-
erde belirli yerlere sahip olma iste-
minde bulunmaktadýr.

Rom topluluðu bütün seviyelerdeki
eðitimde sorunlarla karþýlaþmak-
tadýr.  Bunun için Bakanlýk tarafýn-
dan ek çabalarýn sarfedilmesi gerek-
lidir.  Bu topluluk için önemli olan
ilk adýmlarýn atýlmasý ve Rom dili
üzere eðitimin yapýlmasý doðrul-
tusunda uzmansal ekibe Rom toplu-
luðu temsilcisi de davet edilmiþti.

Türk topluluðuna sýra gelince
düþünceme göre onlar diðer toplu-
luklara nazaran daha iyi durumda
bulunmaktadýr, çünkü Türkler
ilkokul, ortaokul ve yüksek okula
sahiptir.  Türk topluluðu aslýnda,
öðrenimin Türk dilinde yapýldýðý
okullarda evraklarýn Türk dilinde
olmayýþý sorunuyla karþýlaþmak-
tadýr.

Geçen yýl Ipekte Boþnak dili üzere
Ticaret (Biznis) Fakültesi açýldý.  Bu
yýlýn sonbahar mevsiminde
Prizren'de bir fakültenin açýlmasý
daha beklenilmektedir.  Bildiðim
kadarýyla çalýþmalar bitmek
üzeredir ve ister Boþnak, ister de
Türk dili üzere fakültelerin açýlmasý
yönünde Bakanlýk tarafýndan destek
alýnmýþtýr.

Reformlar hem enerjiyi hem
de maddi desteði gerek-

tirmektedir

Fatmir Sejdiu:  Biz þimdilik uygulan-
makta olan bir
süreç içinde yani
enerji ile maddi
desteði gerek-
tiren reformlar
sürecinde bulun-
m a k t a y ý z .
E tk in l ik le r in
gerektiðince akýp
sürmesine özel önem vermeliyiz ve
bence bunu Hükümet de gözönünde
bulundurmalýdýr.  Mevcut olan duru-
mun giderilmesi amacýyla, 

/ devamý 14. sayfada /
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Birleþmiþ Sendika ya da
baþkalarýnýn eðitim iþçilerinin
maddi durumunun düzelmesine
karýþmasý da yerinde deðil.

Bajram Kosumi daha baþlangýçta
Kosova eðiti-
mindeki reform-
larda genel süreç
hakkýnda konuþ-
tu ve onun
düþüncesine göre
bu konularla
uðraþan alandan
t a r t ý þ m a l a r a
katýlmak gerek-
lidir.  Reform süreci ikili çýkardýr.  Bu
süreç her nekadar Hükümet ve
Bakanlýðýn çýkarýndaysa, ayný dere-
cede yurttaþlarýn da çýkarýndadýr.
Bunun için bu süreç, kamu tartýþmasýz
geçemez.  Finansi konusuyla ilgili
görüþlerini ortaya atarken Kosumi, orta
öðrenimin ödenmesi yönündeki par-
tisipasyonu da önermektedir.

Drita Statovci Kosova'daki ilkokul,
ortaokul ve yük-
sek öðretimde
r e f o r m u n
baþladýðýný belir-
tirken, bunun
A v r u p a ' d a k i
e t k i n l i k l e r i n
baþarýsýna benzer
olduðunu vurgu-
ladý.  Reform,
gerekli olan yerlerde olumlu
deðiþmelerin yapýlmasý için alaný
saðlayan olgudur, çünkü þimdiye
kadarki görgüler reformlarýn yeni bil-
gilerin saðlanmasýna katkýda bulu-
nacaðýný göstermektedir.  Her
toplumun ders planlarý ile program-
larýnda, geleneðin ve genel olarak
kültür kimliði, daha doðrusu insan
kültürü kimliðinin tanýtýlmasý saptan-
maktadýr.

Sala Ahmetaj
okul ile toplum
arasýnda güçlü
iþbirliði ile ikili
k o þ u l l a n d ý r -
manýn saðlan-
masýnýn gerekli
olduðunu belirtti.

Edi Shukriu'nun
d ü þ ü n c e s i n e
göre, yasa
esasýnýn saðlan-
masý ve iler-
l e t i l m e s i
sayesiyle Meclis,
b u n l a r ý n
denetlenmesine
özel önem vermelidir.

Ramadan Kelmendi Üniversitenin
tüm dünyada
olduðu gibi
g e r e k e n
m u a m e l e y e
sahip olabilmesi
a m a c ý y l a ,
Priþtine Üniver-
sitesi alanýndan
dini ile kültürel
o b j e l e r i n
ortadan kaldýrýlmasýnýn gerekli
olduðunu belirtti.  Eðitim Bakanlýðý
ile Üniversite Rektörlüðü,
Mitroviça'daki Madencilik-Metalurji
Fakültesi'nin kendi etkinliðini
sürdürebileceði kendi alanlarýna
dönebilmesi doðrultusunda üstün
çaba sarfetmelidir.

Shefki Sejdiu
toplantýda hazýr
b u l u n a n l a r a
ünlü Diogenin
þu hitapta bulun-
duðunu hatýrlat-
tý:  Gençler
devletin teme-
lidir.  Dikkatli
olunþ Danton
þöyle diyor:  Ekmekten sonra bir
toplum için en önemli þey eðitimdir.
Derek Bok ise þunu diyor:  Eðitimin
pahalý olduðunu düþünürseniz, bilgisi-
zliði deneyin, o zaman eðitimin pahalý
olmadýðýný görmüþ olacaksýnýz.

Edita Tahiri paralel strüktürlerden söz
ettiðinde, yasanýn imzalanmasýndan
sonra Bakanlýðýn,
Priþtine Üniver-
s i t e s i
çerçeves inde
Sýrp topluluðuna
ait entegrasyon
yolunu bulmasý
için yetkili strük-
tür olduðunu
belirtti.

Melihate Tërmkolli öðretmenlerin
maaþlarýna sadece yüzde 10'dan yüzde
20'ye kadar
zamýn yapýl-
masýnýn, 7-8 bin
iþyerini zed-
delediðini belirtti.
Onun düþünce-
sine göre, bütün
çalýþmalarýna rað-
men öðretmen-
lerin bu þekilde
koþullandýrýlmasý gerçekten ahlaki
olmayan bir þeydir.

D`ezair Murati:  Kendim de eðitim
iþçisi olduðum için eðitim teorisinin esiri
altýnda kalmakla,
pratik eðitimdeki
bu teori gazeteler-
ine gereken ilgiyi
g ö s t e r -
m e m e k t e d i r .
Bunun için bizim
isteðimiz ve
uygun kadro-
larýmýz sayesiyle,
m e k a n l a r ,
iþhaneler ve gereken araçlarýn elde
edilmesi amacýyla, oldukça büyük mik-
tarda araçalrýn saðlanmasý gereklidir.

Sabile Basha desteðin bilimsel enstitü-
lerin geliþmesine verilmesine
d e ð i n i r k e n ,
gerçek bilimsel
i l e r l e m e
o l m a d a n ,
devletin ve genel
olarak toplumun
gerçek ilerlemeyi
kaydedemiye -
ceðini vurguladý.

Bu tartýþmalarýn sonunda Kosova
Meclisi Baþkaný Akademik Nexhat
Daci, bilim ve bilimsel enstitülere ait
yasanýn bir an önce getirilmesinin
gerekli olduðunu belirtti.  A ve b nokta-
lar hariç, Üniversitenin gereken
çözümleri gerçekleþtirmesi doðrul-
tusunda tüm giriþimleri destekleye-
ceðim.  Bu ayný zamanda ortaokul,
özellikle profesyonel eðitim için de
geçerli olmalýdýr.  Tüm bunlarýn
gerçekleþmesi amacýyla, kendi
olanaklarýyla uyumlu olarak belediyel-
er, derslerin gerektiðince sürdürülmesi
yönünde öðretmenlere gereken
yardýmý sunmaya zorunludur.
Toplantýnýn devamýnda milletvekilleri
oybirliðiyle bu önerileri onayladýlar.
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Konuþmasýnýn devamýnda Baþkan Daci toplantýda
hazýr bulunan milletvekillerine, Kosova
Meclisi'nin savaþýn yürütüldüðü yörede ilk Meclis

olduðunu ve evlerini terk edenlerin tekrar Kosova'ya geri
dönmeleri için oldukça önemli olan belgeyi hazýrladýðýný
hatýrlattý.
Politik parti liderleri ve Kosova Enstitüleri, evlerini terk
eden vatandaþlara Kosova'yý kendi vataný olarak bilenlerin
ve Kosova'daki realiteyi kabul edenlerin istedikleri zaman
evlerine ve kendi mülklerine geri dönebilecekleri ve
demokratik ile geliþme süreçlerine ortakça katýlabilmeleri
doðrultusunda Kosova Enstitüleri'nde yer alabilecek-
leriyle ilgili açýk bir mektup göndermiþlerdir.  Hazýrlanan,
imzalanan ve onaylanan bu evraklar, Geri dönenlere ait
UNMIK Müdürü Sayýn Hikks'in sunacaðý bildiri ve
Mecliste yapýlacak olan tartýþma, evlerini terk edenlerin
geri dönmeleri doðrultusunda Meclisin özel mesajlarýyla

Kosova dýþýndaki kamuoyuna sesleneceði ek bölümlerden
biri olacaktýr.
Sayýn Pegi Hikks, geri dönmek isteyen vatandaþlar için
önemli olan bu önemli çalýþmanýn takdim edilmesiyle
memnuniyetlik duyduðunu belirtti.  Evlerini terk edenlerin
geri dönmesi konusu, Kosova'da yaþayan tüm uluslar ve
ayný zamanda onun geleceði için kilitsel konulardan birini
oluþturmaktadýr.  Kosova tüm uluslarýn haklarýna saygý
göstermekte ve geri dönmek isteyenlerin hepsinin hak-
larýný desteklemektedir.  Bu ülkenin Avrupa standartlarýy-
la uygun olabilmesi için bizler beraberce çalýþmalýyýz.  Bir
yýl önce bu Meclis, topluluklarýn haklarý ve onlarýn geri
dönmeleri haklarýyla ilgili Rezolüsyonu onayladý.
Düþünceme göre bugün benim burda olmam ve elde etmiþ
olduðumuz ilerleme ile beklentilerimizle ilgili sizlere bilgi
vermem oldukça önemlidir.

/ devamý 16. sayfada /
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Ortak katkýlar evlerini
terk edenlerin geri dön-

melerini saðlamakta
10 Temmuz 2003 tarihinde düzenlenen Kosova Meclisi toplantýsýnda evlerini terk edenlerin
geri dönmeleri konusu görüþüldü.  Kosova Meclisi Baþkaný Akademik Nexhat Daci toplan-

týnýn daha baþýnda, toplantýda hazýr bulunan milletvekillerine, görüþülmesi gereken konular
sýralamasýnýn deðiþmesiyle ilgili "Povratak" (Dönüþ) Koalisyonu temsilcilerinin isteminin

Baþkanlýk Kurulu tarafýndan anlayýþla kabul edildiðini belirterek, bu önerinin gündem
sýrasýnýn ilk noktasý olarak görüþüleceðini vurguladý.



Veriler baþlangýç noktamýz olmamalý

Ortaya atýlan bazý sorular var.  Evlerini terk edenlerin
sayýsý nekadar? Bu soruyu ben, verilerin baþlangýç nok-
tamýz olmasýnýn gerekli olmadýðýný belirttiðim için soruy-
orum.  Fakat, bu konunun aykýrý olduðunu bildiðim için,
sizler elimizde evlerini terk edenler sayýsýnýn 200 bin
olduðuyla ilgili verilerin varolduðunu biliyorsunuz.  1999
yýlýnda yapýlan nüfus sayýmý esasýnca, bu sayýnýn doðru
olmadýðýnýn olanaklý olduðunu biliyoruz.
Bugün ben bu verilere karþý tartýþmanýn yapýlmamasý ve
önemli konularýn ele alýnmasý için burdayým.
Evlerini terk edenler sayýsýnýn binlerce olduðu ve bunlarýn
çoðunun tekrar kendi evlerine dönmek istedikleri ayandýr.
Bunun için biz bugün verilerle ilgili tartýþmak deðil,
onlarýn geri dönmeleri yönünde ilerleme kaydetmeliyiz.

Bir bütünlük olarak polis görevini yerine getirmekte

Bazan bu sorular çalýþmalarýmýzý engellediði zaman,
þunu belirtmem gerekir ki karþýlaþmýþ olduðumuz en
büyük engeli güvenlik ve özgürce yaþamak teþkil
etmektedir.  Fakat, bu alanda da ilerleme kaydetmiþizdir
ve sizler de bu ilerlemeyi bilmelisiniz.  Güvenlik duru-
munun düzeldiði ve geri dönme olanaklarýnýn saðlanmýþ
olduðu örnekler de var.  Tabii ki, yapmamýz gereken þey,
ayný olanaklarýn bütün Kosova'da varolduðuna inan-
mamýzdýr.  Gereken derecede çözümlenmeyen
saldýrýlarýn gittikçe arttýðý ve milletlerarasý cinayetlerin
çoðaldýðý belirtileri de var.  Bir bütünlük olarak, polis
kendi görevini baþarýyla yapmakla, cinayet iþleyenleri
keþfetmektedir.  Fakat, ne yazýk ki bu, milletlerarasý
cinayetlere de ait deðildir, çünkü olaylarýn çoðunda
onlarýn bu cinayetlerin çözümlenmesine yardým eden
toplulukla iþbirlikleri yoktur.
Ebeveynler ve vatandaþlar olarak, haklara saygýnýn göster-
ildiði gerçek toplumun saðlanmasý amacýyla elimizden
geleni yapmalýyýz.  Açýk mektupta belirtilen vaadler ve
düþünceler bu çabalarla gerçekleþebilir, geçen yýl bu
Meclis tarafýndan getirilen Rezolüsyon ise amaçlarýmýza

ulaþmamýz için yardýmcý olacaktýr, dedi Sayýn Pegi Hikks.

Evlerini terk edenlerin geri dönmesi sorunu poli-
tik manipulasyonu seviyesinden insaný ve vatan-

daþlar seviyesine alýnmalýdýr

Meclisteki PDK Gurubu adýna konuþan Arsim Bajrami,
þimdiye kadarki çalýþmalar praktiðinde Kosova
Enstitüleri'nin, Kosova vatandaþlarýnýn hepsinin geri dön-
mesinden yana olduklarýyla ilgili yeterince pratik veriler
verdiðini belirtti.  Birçok görüþmeler ile etkinlikler
sayesiyle Kosova Hükümeti bu gibi gerçekleri ortaya
atmýþtýr.  Ayný zamanda Adliye sistemi de kendi oluþumu-
na azýnlýklar ile evlerini terk edenleri entegre etmiþtir.
Kosova Savunma Taburu ile Polis Hizmeti oluþumunda
azýnlýklarýn sayýsý az deðildir ve bununla pozitif siyaseti
saðlamýþ olmaktayýz, ki bu uluslararasý faktörü önünde
bizim gerçekten uygar ve demokratik toplum kurmak iste-
diðimiz tasdiði teþkil etmektedir.  Evlerini terk edenlerin
geri dönmesi sürecine katkýda bulunan önemli unsurlardan
biri tabii ki mülk haklarýnýn da kapsanmasý oluþturmak-
tadýr.  Kosova'nýn final statüsünün çözümlenmesi körük-
lenirse, o zaman evlerini terk edenlerin geri dönmesi
sürecinin de daha kolay gerçekleþmesi saðlanmýþ olacak-
týr, dedi Bayrami.
LDK adýna konuþan Sabri Hamiti, görüþülmekte olan
konuyla ilgili þu iki enstitüsyonel evraðýn yürürlükte
olduðunu belirtti:

a) 7 Temmuz 2002 tarihinde Meclis tarafýndan getirilen
evlerini terk edenlerin ve mültecilerin geri dönmeleri hak-
larý ile koþullarýna ait Rezolüsyon ve
b) 2003 yýlýnýn Temmuz ayý baþlangýcýnda Kosova
Enstitüleri'nin yöneticileri ve politik parti liderleri tarafýn-
dan imzalanan ve Kosova'nýn evlerini terk eden vatan-
daþlarýna sunulan aleni mektup.

2. Kosova Meclisi'nde her iki olayda, sözkonusu belgeler-
le ilgili Sýrp topluluðu temsilcileri çekimser kalmýþtýr.

3. Kosova'da tüm vatandaþlara eþit haklar ile þanslarý
tanýyacak demokrasi toplumun saðlanabileceði kanýsýn-
dayýz.

4. Diskriminasyon topluluðu deðil, hakeþitlik topluluðu
olarak Kosova'nýn, ister olumlu, ister de olumsuz açýdan
ilerleme ve istikrarlýða kavuþma þansý olabilir.

5. Stabil toplum çoðunluk ile azýnlýk arasýndaki iliþkilerin
kurulmasýyla saðlanmaktadýr.  Sadece azýnlýklarla uðraþýr-
sak, çoðunluða karþý saygýsýzlýk yapmýþ oluruz.  Diðer
yandan sadece çoðunlukla uðraþýrsak, azýnlýklar diskrim-
ine edilmiþ olacaktýr.  Demek oluyor ki, herhangi bir özel
ölçüt adýna hiç ayrým yapmadan eþithaklý ve demokratik
toplumun saðlanmasý gereklidir.

6. Kendi evlerinde yaþamak ve çalýþmak isteyen bireylerin
gönüllü olarak geri dönmesi, savaþ sonrasý Kosova'da

Güçlendirici örnekler
Kosova'nýn tüm yörelerine geri dönme projeleri vardýr.
Birlikte çalýþmýþ olduðumuz yerlerde evlerini terk edenlerin
geri dönmeleri doðrultusunda baþýrýlý sonuçlar keydet-
tiðimizle ilgili birkaç özel örneklere deðinmeke istiyorum.
Bu örneklerden biri Prizren'deki Novak köyüne aittir.
Bugün orda 61 Sýrp ailesi yaþamakta ve 44 ev onarýlmak-
tadýr.  Evlerini terk edenlerle etkin iþbirliðinde bulunmakla
Prizren Belediyesi bu gibi baþarýyý saðlayabilmiþtir.
Birkaç hafta önce þtýrpse Belediyesi'ne baðlý Yukarýki Vitina
köyüne Kosova'dan 56 Arnavut geri dönmüþtür.  2002 yýlýnda da
sözkonusu köye dönenlerin sayýsý az deðildir.  Maguraya 21
Haþkali geri dönmüþ ve bu yýl içerisinde de daha 25 Haþkali'nin
geri dönmesi öngörülmektedir.  Ayný zamanda bu proje 12
Arnavut evinin onarýlmasýný desteklemiþtir.  Hazýrlanmakta olan
tüm projelerden söz etmem için zaman gereklidir, bunun için ben
sadece bazýlarýný örnek olarak göstermeye çalýþtým.
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barýþçýl yaþamýn geliþmesi için en normal süreçlerden
biridir.

7. Evlerini terk edenlerin geri dönmesi kampanyasýz
yapýlabilir, çünkü politik ya da diðer türde olsun onlar
sorunlarý çözmüyor, sadece sorun yaratýyor.

8. Evlerini terk edenlerin ya da geri dönenlerin ulusal
mensubiyeti bakýlmaksýzýn, evlerini terk edenlerin geri
dönmesi sorunu politik manipulasyonu seviyesinden insan
ve vatandaþlar seviyesine alýnmalýdýr.

9. Evlerini terk edenlerin geri dönmesi ve kendi çalýþ-
masýndan yaþamasýyla, politik sloganý oluþturan
Kosova'nýn sadece multietnik olmasý deðil, tamamýyla
insancýl proðramý oluþturan insancýl hakkýnýn saðlanmasý
gereklidir.

10. Kosova gibi savaþ sonrasý toplumda, Arnavutlara
yapýlan soykýrýmdan sonraki toplumda, evlerini terk eden-
lerin geri dönmesi için özel koþullarýn saðlanmasý
olanaklarý yoktur.

11. Geçmiþte olduðu gibi þimdi de, Kosova'yý terk edenler
ile gelenlerle, evlerini terk edenler sayýsýyla manipulasyon
yapmalarý istenmektedir.

Dragiša Krstovi}, kendi konuþmasý sýrasýnda "Povratak"
(Dönüþ) Koalisyonu milletvekili gurubunun, geri dönüþ
alanýnda daha iyi baþarýlarýn kaydedilmesi için yoðun çaba
harcadýðýný belirttikten sonra, bu alanda "Povratak"ýn
sürdürdüðü çabalar sonucu Kosova Hükümeti
çerçevesinde geri dönüþlere ait alt-bakanlýk düzeyinde bir
koordinatör ve Genel Sekreter Özel Temsilcisi nezdinde
bir danýþmanýn çalýþmaya baþlamasýný bir baþarý olarak
nitelendirdi.  Hükümet çatýsý altýnda ve uluslararasý misy-
on çerçevesinde bu iki önemli bölümün kurulmuþ olmasý,
geri dönüþün önemini bir daha vurgulamaktadýr.
Bunlarýn haricinde "Povratak" Koalisyonu, UNMIK nezdin-
deki Geri Dönüþ ve Topluluklar Ofisi ile de sýký temaslarda
bulunmaktadýr.  Ben bu fýrsatla bu Ofis Müdürü olan Bayan
Pegi Higs'e þimdiye kadar varolan temaslarýmýz için ve
bugün Meclis'te bu konuyu görüþtüðümüz sýrada toplantý
çalýþmalarýna katýldýðý için teþekkürlerimi sunmak isterdim.

Bajram Kosumi'ye göre, evlerini terk etmek zorunda
kalanlarýn kendi evlerine ve topraklarýna geri dön-
melerinde en büyük sorunu bu sorunun aþýrý bir þekilde
siyasallaþmasý oluþturmaktadýr.  Eðer Sýrbistan'da bulunan
kiþilerin geri dönmeleri "Sýrbistan'ýn dönmesi" koþuluna
baðlanýrsa, bu geri dönüþ hiç bir zaman gerçekleþmeyek-
tir.  Böyle bir yanaþým bu sorunun tamamen siyasallaþ-
masýnýn bir örneðidir ki bunu Belgrad politikalarýnda da
görmek mümkündür.  Aslýna bakýlýrsa bu politika hiç bir
zaman yurtlarýný terk etmek zorunda kalan kiþilerin geri
dönüþlerini samimi bir þekilde hedeflemiþ deðildir.  Onun
temel amacý evlerini terk etmek zorunda kalan Sýrplarýn
adýna deðiþik politik oyunlar uygulamaktan ibarettir.

Faik Maroli'nin belirttiði gibi, gerçekleþen geriye
dönüþler, Avrupa yolumuzda ve Batý demokrasi element-
lerinin benimsenmesinde tümümüz için pozitif bir adýmý
oluþturmaktadýr.  Sýrbistan, Makedonya ve Kara Dað'da
bulunan evlerini terketmiþ kiþiler arasýnda Rom'lardan
sonra Aþkaliler'in sayýsý en kabarýktýr.  Kosova onlarýn
yurdudur ve burada kendi evleri vardýr.  Bu yüzden de
onlarýn kendi evlerine ve yurtlarýna dönme zamaný
gelmiþtir.  Bu þekilde de her vatandaþýn yasa önünde eþit
haklara sahip olacaðý demokratik ve multietnik bir
Kosova'nýn oluþturulmasý yönünde tümümüz çaba harca-
malýyýz.

/devamý 18. sayfada /

KOSOVA MECLÝSÝ
Anayasa Çerçevesi 9.1.26 bölümü esasý üzere, 10 Temmuz 2003 tarihinde

düzenlenen Meclis oturumunda, göçmenlerin geri dönmesi konusunu
görüþtü ve yürütülen geniþ tartIþmalar ve bütün parlamenter gruplar
tarafIndan ortaya atýlan tutumlarýn uyumlaþtýrýlmasýndan sonra þu

ÖNERÝLERÝ
kabul etti:

1. Meclis, 7 Temmuz 2002 tarihinde kabul edilen, göçmenlerin ve mül-
tecilerin haklarý ve geri dönmeleriyle ilgili koþullara ait Rezolüsyonu
desteklediðini belirtiyor ve Kosova Enstitüleri yöneticilerinin göç-
menlerin geri dönmeleriyle ilgili tavsiyesine saygý gösteriyor.

2. Meclis, göçmenlerin geri dönmesini, insancýl bir olay ve insanýn
özgürlüðü ve haklarýna saygý olarak biliyor ve bu sürecin, politik
anlamýna gelmesinden ve kötüye kullanýlmasýndan savunulmasýný
istiyor.

3. Meclis, Kosova'nýn, fark yapýlmaksýzýn ve öncüllüklerden
arýndýrýlmýþ olarak tüm yurttaþlarýnýn tam yekvücutluluðu ve
eþithaklýlýðý için koþullarý saðlayan demokratýk bir toplum olarak
kalkýnmakta olduðuna dair yönelimini bir daha tasdýklamaktadýr.

4. Meclis, göçmenlerin kendi mülklerine ve evlerine dönmeleri ile ilgili
sürecin, gönüllü esaslara dayanarak gerçekleþmesi için çaba harca-
maktadýr.

5. Meclis, tüm yurttaþlarýnýn, Kosova toplumunun bütün enstitüsyon-
larý ve strüktürlerine entegre edilmesi sayesiyle, göçmenlerin geri
dönmesi süreci körüklenip katký sunacaðýna inanmaktadýr.

6. Meclis, göçmenlerin geri dönmeleri sürecinin körüklenmesi amacýyla
inanç ve güvenlik açýsýndan, tolerans havasý ve karþýlýklý inanç
atmosferinin yaratýlmasý yönünde etkinliklerini sürdürüp,
Kosova'nýn bütün yurttaþlarýna, bu sürece katký sunmalarý için
çaðýrýda bulunuyor.

7. Meclise göre, gereken enfrastrüktürün inþa edilmesi, iktisadi kalkýn-
ma ve yeni iþyerlerin açýlmasý konusunda uluslararsý finansi
desteðin, göçmenlerin geri dönmeleri sürecinde önemli bir adýmý
oluþturmaktadýr.

8. Kosova Meclisi, göçmenlerin geri dönmesi sürecinin, etnik esaslarla
sýnýrlandýrýlmamasý, bu sürecin, savaþ döneminde Kosova yöresinde
ve dýþýnda göç eden tüm Kosova yurttaþlarýný kapsamasýný istemek-
tedir.

9. Kosova Meclisi, bu önerilerin uygulanýþ sürecini takip edecek, ayný
zamanda o, Kosova'nýn her seviyedeki enstitüsyonundan, bu öneri-
lerin gerçekleþmesi üstüne çalýþmalarýný sürdürmesini istedi.

Priþtine, 10.Temmuz 2003.

Örneklerin sunuluþ adresleri:
- GSÖT Dairesi'ne
- Kosova Baþkaný Dairesi'ne
- Hükümete ve
- Bütün belediyelere
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Kolë Berisha, devamda sayýn Krstovi}'e hitab ederken
þunlarý ileri sürdü:  Sizin gereken enformasyonlarýnýz yok.
Klina Belediyesi'nde geri gönüþler eskiden de vardý, bu
süreç þimdi de devam etmektedir.  Size þunu da söyleley-
im Klina Belediye Meclisi'ndeki Sýrp ulusal kökenli mil-
letvekili, barýndýðý yerden Klina Belediye Meclisi'ne kadar
kendisini götürecek ulaþým aracýnýn temin edilmesine rað-
men altý aydan beri toplantýlara katýlmýyor.  Demek ki
bunun için Klina Belediyesi suçlu deðildir.  Bir oðlunu, bir
kardeþini, iki yeðenini ve üç dayýsýný kaybeden bu
belediye baþkanýnýn yönettiði Klina'da geri dönüþler
gerçekleþmektedir.  Tüm bunlara raðmen, bu belediye
baþkaný ve belediye meclisi, geri dönmek isteyen kiþilerin
bu geri dönüþleri gerçekleþtirmeleri için çaba harcamak-
tadýr.  Bunlardan hareket ederek Klina'ya geri dönüþlerin
yapýlmadýðýna dair enformasyon doðru deðildir.

Smajl Latifi'ye göre Sýrbistan çok sayýda açýk ve gizli
politik dümenler çevirerek Kosova'nýn hesabýna ve burada
yaþayan Sýrp topluluðunun pozisyonunu kötüye kullan-
malara devam etmektedir.  Evlerini terketmek zorunda
kalanlarýn önemli bir sayýsý Sýrp iþgal politikasý ve onlarýn
hükümdarlarýnýn elinde hâlâ araç olarak kullanýlmaktadýr.
Kurtuluþ savaþýnýn sona ermesine raðmen, günümüzde
dahi Kosova, Sýrbistan'ýn politik düzmece ve düzen-
lerinden henüz kurtulmuþ deðildir.

Hasan Metaj þöyle bir soru sordu:  Bu sorunun politik bir
meseleye dönüþmesinde uluslararasý topluluk ne derece
sorumludur?  Gün bugün egemenlik ve sömürgecilik
durumu ve emellerinden vazgeçmeyen Sýrp politikasý
tarafýndan bu meselenin kötüye kullanýlmasýna bilinçli ya
da bilinçsiz bir þekilde izin verdiði için uluslararasý toplu-
luðun da sorumlu olduðu sonucuna vardý.

Mahmut Bakalli, meclisin rolünden konuþurken, bu
enstitünün görevinin sadece durum deðerlendirmesi yap-
mak olmadýðýný, Kosova'yý terkedenlerin geriye dönüþ
sürecinin iyileþmesi yönünde inisiyatifi ele alýp iþleri ileri
götürmek olduðunu hatýrlattý.

Devamda ise þöyle konuþtu:  Ilk sýrada demokrasi ve
insancýl ilkelerin gereði yurtlarýný terkeden kiþilerin geri
dönmeleri süreçlerini hýzlandýrmalýyýz.  Biz bunu yapmaya
yanaþmadýðýmýz sürede bu soruna politik bir boyut verilerek
ve aþýrý þiþirilerek, bu mesele Kosova'nýn sömürgeleþtir-
ilmesi olarak algýlanacaktýr.  Daha baþka sözlerle, bireylerin
ve ilk sýrada da Sýrplar'ýn Kosova'ya bireysel olarak arzu
ettikleri yerlere geri dönmelerinde biz ve UNMIK ciddi bir
çaba harcamýþ olursak, o zaman bu sorunun politik bir boyut
almasý ve sömürge istemleri konusundaki tartýþmalar da
kendiliðinden ortadan kalkmýþ olacaktýr.

Driton Lajçi, Kosova'da mevcut olan cinayet ve yaralan-
ma olaylarýnýn kendilerine göre bir problem oluþtur-
duðunu ileri sürdü.  Ben de sýk sýk kendime þöyle bir soru
soruyordum:  Neden bu tür olaylar, BM Güvenlik Konseyi
ve dünya liderleri ve heyetlerinin bize ziyarete gelmeleri

öncesinde hep cereyan ediyor.  Cinayet failleri ve suçlu-
larýn kim olduðunu ben bilmiyorum, fakat politik hede-
flerin nereye yöneldiðini gayet iyi görüyorum.  Bu yüzden
de ziyaret amacý ve politik yönünün baþka tarafa doðru
aktýðý için, dünya liderlerinin ziyaret tarihlerini önceden
belirtmemeleri konusundaki NATO generalinin beyanýný
ben isabetli olarak buluyorum.  Bu gibi durumlarda kaybe-
den ve kazanan taraflarýn kimler olduðunu biz gayet iyi
biliyoruz.

Svetomir Samardji} þöyle konuþtu:  Tümümüzün,
gerçekten de tümümüzün bir savaþýn masum kurbanlarý
olduðumuzu hepinizi inandýrmak isterdim.  Bu olaydan
tümümüz belli nasihatlar çýkarmalýydýk fakat biz galiba
gereken dersi alamadýk.  Tümümüzü belirleyen esas bir
özellik olarak dikkafalýk, inat ve hoþgörüden aciz kalma
gibi vasýflardan, kusura bakmayýn fakat hepimiz, gerçek-
ten de tümümüzü kastediyorum, vazgeçmiþ deðiliz.  Bu
ise nerede olduðumuz konusunda gerçek bir deðer-
lendirme yapmamýz için iyi bir fýrsat. Kosova halklarýnýn
seçilen temsilcileri olarak bizler bu halkýn gerçek arzu-
larýný ifade edebiliyor muyuz ya da bizim ekstrem temsil-
cilerimizin düþünceleri hakkýnda açýk konuþmaktan henüz
çekiniliyor mu.

Bence bu ayak baðýndan kurtulmalýyýz ve bizim gerçek
çýkarlarýmýzýn ne olduðu görüþünü açýk olarak belirtmeliyiz.

Xhevdet Neziraj konuyla ilgili kendi görüþlerini ileri sür-
erken, geriye dönenler arasýnda bulunan Mýsýrlý topluluk
temsilcilerinin bir sürü güçlüklerle karþýlaþtýklarýný ileri
sürdü.  Onlarýn 3-4 yýl önce geri dönmelerine raðmen
evlerini inþa etmekte onlara hiç kimse yardýmlarýný sun-
mamýþtýr.  Ayrýca enfrastrüktürün oluþturulmasý, daha
doðrusu onlara daha fazla iþ imkânlarýnýn saðlanmasý
doðrultusunda hiç bir adým atýlmamýþ olmasýndan dolayý,
uluslararasý topluluk da onlarýn entegre edilmesi yönünde
hiç bir adým atmýþ deðildir.  Diðer yandan Kosova Polis
Teþkilatý mensuplarý arasýnda Arnavut ve Sýrp olmayan
temsilcilerin yüzdeliðinin memnun edici bir seviyede
olduðu þeklindeki bilgilerle uluslararasý topluluk çoðu
zaman çýkmaktadýr.  Fakat sadece Yakova Belediyesi'nde
Mýsýrlý topluluðuna ait 6.000'den çok kiþinin bulunmasýna
raðmen Kosova Polis Teþkilatý arasýnda tek bir mensubu-
muz dahi yoktur.

Oliver Ivanovi}'e göre sorumlu görevlerde bulunanlarýn
en önemli iþlerinden biri geri dönmenin gerçekleþtirilmesi
olmalýdýr.  Bölgedeki durumun nasýl bir durumda olduðu-
na dair tablo dünya açýsýndan son derece önemlidir, çünkü
buradaki duruma göre de o hareket edecektir.  Balkanlarda
bir kara kuyu kalýp kalmayacaðýmýz ilk sýrada bize
baðlýdýr.  Geri dönüþ sürecini ihmal etmemizi etkileyecek
herhangi bir entrika yoktur.  Geri dönüþün siyasallaþmasý
hikâyesi yoktur, çünkü geri dönüþün siyasal bir soruna
dönüþmesi, politika hikayesinin ta kendisidir.  Herkesin
dönmeye hakký vardýr.  Konuyla ilgili sýk sýk ileri sürülen
bazý þartlanmalar arasýnda þunlar da yer almaktadýr:
"Ellerini kana bulayan biri geri dönemez" ya da "Eski
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rejim tesmilcisi olan birisi geri dönemez" ya da "Polis ve
asker mesnuplarý geri dönemez".  Sivil ya da siyasetçiler
olarak bunlarý böyle algýlamak, bizim iþimiz deðildir.

Hydayet Hyseni konuþmasýnda, geri dönme sürecinin
görüþülmesi konusunun gündeme alýnmasýna dair
"Povratak" (Dönüþ) Kolaisyonu'nun istemini kabul ettik-
lerini belirtti ve þöyle devam etti.  Ancak, samimi olarak
þunu söyleyeyim ki ne tür geri dönüþten söz edildiðini
ayrýntýlý olarak anlamýþ deðilim.  "Geri dönüþ" sözcüðü
ikircimliklere ve yanlýþ enterpretasyonlara her zaman yol
açmýþtýr.  Az önce meslekdaþýmýn da ifade ettiði gibi
Kosova vatandaþlarýnýn geriye dönmesi sözkonusu ise,
sadece bu oluþumdaki meclisin ezici bir çoðunluðu deðil,
Kosova'daki vatandaþlarýn çoðu da böyle bir þeyden
yanadýr.  Fakat, eski duruma geriye dönmek ve figuratif
anlamda "Kosova Metohiya'ya" dönüþ kastedilirse, beyler,
böyle bir þey için hiç bir zaman anlayýþ olmayacaktýr.

Rakamlarýn sürekli þiþirilmesiye de geriye dönüþ temin
edilemez.  Eðer bu sayýya Sýrbistan'dan gelen asker ve
polis temsilcileri de katýlýrsa o zaman Kosova'dan göç
edenlerin sayýsý iki kata çýkmaktadýr.  Kosova vatan-
daþlarýnýn geriye dönmelerine-evet, fakat yeni bir
Kosova'ya hoþ geldiler.

Akademik Mark Krasniqi þimdiki durumda komþulara
yakýþýr bir þekilde, demokratik bir ortak yaþamýn saðlan-
masýnýn kolay olmayacaðýný ileri sürdü.  Ancak bizim her-
halde çaba harcamamýz gerekir, fakat bu çabalar sadece
Arnavut tarafýndan istenmektedir.

Gojko Savi} þöyle konuþtu:  Kosova'daki durumun
Avrupa'daki diðer ülkelerdeki durumla eþit olduðuna dair
dünkü en yeni enformasyonun iki amacý vardýr:
Kosova'nýn bir devlet düzeyine ulaþtýðýný savunmak, ve
dünyaya yönelik bu aldatmacaya haliyle inanmayacak
olan herkesin suçlanmasý ve tüm bunlarý Genel Sekreterin
þimdi sabýk birinci adamýna hesap verenler söylemektedir.

Zylfi Mergja, Bayan Pegi Higs'in önsözünü takdirle
karþýladýðýný belirttikten sonra, konuþma sýrasýnda üç soru-
nun kapsanmamasýna anlam veremediðini ifade etti:
Mitroviça'da bulunan benim Rom'larým da mültecidir ve
onlar da Kosova'ya geri dönmelidir; þu an Plemetin kam-
pýnda bulunan 700 kiþiden hiç söz edilmedi; ya da 6 haf-
tadan beri Makedonya-Yunanistan sýnýrýnda bulunan
1.000 kiþiden.

Flora Brovina'ya göre Kosova'nýn nihayi statüsünün
belirlenmemiþ olmasý bu sorunun en önemli faktörünü
oluþturmaktadýr.  Kosova'nýn statüs meselesi ne kadar
daha kýsa bir zamanda çözülürse, Kosova'da yaþamayý
arzu eden Sýrplar'ýn da entegrasyonlarý alanýndaki ikircim-
likler o denli çabuk çözüme varacaktýr.  Öteki türlü,
onlarýn kötüye kullanýlmasý devam edecektir.

"Baðýmsýz bir Kosova'da yaþamak istemiyorum" diyen
Sýrplar'ýn varolduðunu biliyorum.  Burada durup biraz
düþünmemiz gerekmez mi:  Arnavutlar mý Sýrplarla
beraber yaþamak istemiyor, yoksa bunun aksi mi burada
sözkonusudur.
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Prizren'de etkinliklerini sürdüren "Kosova ve Avrupa Çocuk-
larý Kendi Insan Haklarý Için" Derneði Müdürü Mitat Bytyçi,
Kosova Meclisi Baþkaný Akademik Nexhat Daci ile yaptýðý
görüþme sýrasýnda, Kosova'daki çocuklarýn ve gençlerin
durumu ve onlarýn insan haklarýna saygýnýn gösterilmeyiþi
yüzünden tedirginliðini dile getirdi.  Kosova Meclisi'nin bir
numaralý adamý olan Sayýn Daci'ye konuyla ilgili geniþ bil-
giler veren Sayýn Bytyçi, Kosova'daki kent ve köylerde
yaþayan çocuklarýn aðýr bir durumda olduðunu ifade etti ve
bu genç kuþak temsilcilerinin kendi çocukluklarýný gerektiði
gibi yaþayamadýklarýný ve çoðu zaman onlarýn temel insan
haklarýna saygýnýn gösterilmediðini de dile getirdi.
Çocuklar ve gençlerin bizim geleceðimizin güvencesi
olduðu fikriyle uzlaþan Daci, enstitülerimiz tarafýndan
onlara daha fazla özenin gösterilmesi gerektiði görüþüne de
katýldý.  Bu yüzden çocuklarýn ve gençlerin haklarýný
esirgeyecek bir yasanýn çýkarýlmasýnýn kaçýnýlmaz
olduðunu belirten Meclis'in bir numaralý adamý, bunun bir
an önce gerçekleþmesi için kendisinin de ilgi göstereceðini
ileri sürdü.
Çocuklara ve gençlere karþý uygulanan zorbanýn tamamen
olarak ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini belirten Meclis
Baþkaný Nexhat Daci, Ipek ve Gorajdevaç örneklerinde
gibi çocuklara yönelik aðýr suçlarýn bir daha tekrarlanma -
malarý gerektiðini belirtti.

ÇOCUKLAR ÜZERÝNDEÇOCUKLAR ÜZERÝNDE
CÝNAYETLERÝN ÝÞLENCÝNAYETLERÝN ÝÞLEN--

MESÝ ÖNLENMELÝMESÝ ÖNLENMELÝ



Kosova Meclisi'nin 3 Temmuz tarihli toplan-
týsýnda, tartýþmalarýn anna konusu,
özelleþtirme süreciydi.  Ý(yiniyet Acentasý ve

Dördüncü Direk adýna, Jurgen Fos ve Ahmet þala
konuþtular.  Konuþmasýnýn baþlangýcýnda Sn. Fos,
Kosova'da özelleþtirmenin önemine iþaret etti.  "
Bizim yapmak istediðimiz, þirketleri satmakla,
Kosova Bütçesi için hazýr para saðlamak deðildir.  þir-
ketlerin satýþýndan elde edilen gelir,daha az önem-
dendir;  Kosova'da özelleþtirme ve ekonomik kalkýn-
mayý ve özel sektörü kýþkýrtmak, esas ve en önemli
amaçtýr.  Bu, Kosova'da þu anda hüküm süren
ekonomik durumda çok ayandýr.  Kosova hala, tüketi-
ci toplumdur, uluslararsý donatörlerin ve Kosova
diyasporunun cömertliðine baðlýdýr.  Kosova'da her
malýn yüzde 70-80'i, ihrac edimektedir.  Hemen hemen
hiçbir þey üretilmiyor, ticari açýk ve yerli üretim açýðý

bayaðý yüksektir.
Sn. Fost konuþmasýnýn devamýnda þunlarý da ileri
sürdü:  Bu asla böyle devam edemez.  Toplumsal þir-
ketler, Kosova endüstrisinin temelidir.  Ancak, küçük
istisnalar hariç, þu anda bu þirketler, son derece kötü
bir durumdadýrlar.  Öyle dediðimiz kayýt edilmiþ 480
þirket var, ancak bunlardan sadece 100-130'u þirket
olarak çalýþmaktadýr, daha doðrusu gerçekten amaç
bildikleri iþleri yapan ve vergilerini ödeyen þir-
ketlerdir.

Çalýþmalar "karanlýk sahada" yapýlýyor

Bu toplumsal þirketlerin en büyük bir bölümü, "karan-
lýk sahada" bulunuyorlar ve kimi menacerler ve asla
vergi ödemiyip ayrýcalýðý olan iþçiler tarafýndan kul-
lanýlmaktadýr.

20

Özelleþtirme, piyasa ekonomisinin
kalkýnmasý görevinde

480 toplumsal, daha doðrusu kayýt edilmiþ toplumsal þirket var, ancak bunlardan sadece 100'den 130'u
þirket olarak, amaç edindikleri etkinliði yapan ve vergilerini ödeyen þirketler olarak çalýþmaktadýrlar

Geçiþ döneminde bulunan bütün ülkelerde özelleþtirme, zor bir
süreci oluþturur, çünkü o, düþünüþ ve kalkýnma ile piyasa iktisa-
disi hakkýnda algýlama þeklinin deðiþmesi anlamýna gelmektedir.
Geçiþ dönemindeki ülkeler, dolayýsýyla Kosova'da, çok yüksek
oranda olan iþsizlik sorununu halletmeyi beceremediler.  Bunlar,
Meclis Baþkaný Nexhat Daci'nin, müdür yardýmcýsý Ahmet þala
ile müdür yardýmcýsý olan KÝA özelleþtirme süreci temsilcisi
Johan Johanson'dan oluþan KÝA delegasyonuyla görüþmesinden
alýnan kesintilerden biriydi.
Profesör Daci, geçen iki yýl içerisinde Priþtine-Newyork arasýn-
da ve Washington, London ve diðer merkezlerde karar alma
dairelerinde yoðun çaba, enerji ve bilgi üstüne emeðin
sarfedildiðini ileri sürdü.  Özelleþtirme, Kosova'da önemli bir
adýmdýr ve bu yeni bir bebeðe benzer.  Özelleþtirme denen yeni
bebeðe gerçekten sevinmekteyiz, bunun normal yollarla deðil,
sezeryanla bir doðum olmasýna raðmen sevinmeliyiz.  Ancak en
önemlisi, bebeðin dünyaya gelmesidir ve biz, bu bebeðin
Kosova'nýn mutlu bir geleceði için onu iyi beslemek ve eðitmek
için elimizden geleni yapacaðýz.  Yabancý yatýrýmcýlar için ümit
var, ama yerli yatýrýmcýlara, kendi araçlarýný birleþtirip, bütün ser-
mayenin tek kiþinin yastýðý altýnda olmasý gerektiren eski zih-
niyetten vazgeçmelerine çaðrýda bulunuyoruz, çünkü bu, piyasa
iktisadisinde asla geçerli olamaz.  Tesisleri piyasa fiyatýna satýn
alabilmek için yabancý ülkelerde çalýþan vatandaþlarýmýzýn
araçlarýný birleþtirmeleri gerekir.  Iþçiler, acenta ile birlikte
Kosova Enstitüsyonlarý'nýn, bu araçlarla ve hükümetin baþarýlý

çalýþmalarýyla, Kosova Bütçesi'nin büyümesi, sosyal program-
larýn hazýrlanmasý ve eski iþçilerin yeniden kalifiye edilmeleri
için sosyal programlarýnýn hazýrlanmasýna büyük önem verdik-
lerini bilmelidirler.  Bundan dolayý Meclis ve diðer enstirüsyon-
lar, politik, ekonomik ve güvenlik açýsýndan Kosova'yý savu-
nacaktýr.  KÝA'nýn, Kosova Iktisadisi'ne karþý olduðunu sananlar
yanlýþ yapýyorlar.  Yörede ve yakýn çevrede, bu özelleþtirme
sürecini engellemek isteyenler, hatta bunun gerçekleþmesi için
büyük araç yatýrmak için hazýr olanlar da var.  Biz, iþçi sýnýfýnýn
yönettiði sisteme nostalji ile hatýrlamamalýyýz, çünkü bunun
sonuçlarýna tanýk olmuþuzdur.
Eðer ki acenta, "Feronikel"in ve harap olmuþ belirli kesimlerin
yeniden etkinleþeceðine inanýyorsa, bu iyi bir iþarettir, bu konu-
da biz yüzde yüz ayný düþüncedeydik.
Baþkan Daci, konuþmasýnýn devamýnda, iþçilere daha çok önem
gösterilmesi ve onlarýn gereksinmelerinin yerine getirilmesi
gereksinimi konularý hakkýnda da görüþmelerin yapýldýðýný ileri
sürdü.  Yasa olanaklarýnýn ve piyasa iktisadisinin müsade ettiði
alanlarda, Kosova'nýn her vatandaþý ile ortak kaderi paylaþacaðýz
ve Kosova'yý felç eden ve geçmiþe götüren genel Eylül grev
gününe ihtiyacýmýzýn olduðunu hiçkimse düþünmesin.  Ben
sendikacýlarla da görüþeceðim, ancak, eski Kosova ve eski sis-
tem için geri adým atmayacaðýz ve biz bunun için emek sarfet-
meyeceðiz.  Kosova, çocuk hastalýklarýný yaþayýp atlatarak,
özelleþtirme sürecine devam etmelidir.  Kosova'nýn geleceði ve
onun kalkýndýrýlmasý ile ilgili özetinde, hiçbir deðiþme yap-
madýðýmýzý söyleyebilirim.  Meclis haklýydý, çünkü baþlangýçta
o, bu süreçten haksýz olarak uzak tutulmuþtu.  Bu, KIA'yý kuran-
larýn yanlýþlýðýydý, ancak þimdiki yönetimin tutumu baþkadýr.
Biz, bu durumu atlatmak ve daha anlaþýlýr bilgilere sahip
olmamýz dolayýsýyla Meclis'in her zaman yasal enformasyonlara
sahip olmasý için elimizden geleni yapacaðýz.  Dolayýsýyla
Meclis, Kosova'da kalkýnma süreçlerine karþý gelmeyecektir.

Özelleþtirme
denilen bebek



Bu durum, sadece bazý zorluklarý yaratmakla birlikte,
rekabete hiçbir çeþit alan býrakmadýðý için, Kosova'da
yeni yatýrýmlarý engelliyor.  Hiçbir namuslu iþadamý,
kara piyasada rekabete giremez.  Bundan dolayý,
Kosova'nýn, görevsel piyasa iktisadisini kurmak için
özelleþtirme, en önemli görevdir.  Bundan dolayýdýr ki
özelleþtirme, bir çalýþma þirketinden, özel giriþimciye
mülk sahipliðinin aktarýlmasýndan çok daha önemli bir
þeydir.  Demek ki bu, Kosova þirketlerini, geniþ piyasa
iktisadisine sokan bir süreçtir.

Özelleþtirme sürecinin yararlarý nelerdir

Kosova'da özelleþtirme programý, yeni üretimleri
getirecek, yeni iþyerlerinin açýlmasýný saðlayacak,
vergilerden daha büyük gelirleri ve vergi ödenek-
lerinden daha yüksek kazançlarý saðlayacaktýr.
Maalesef, bu öncüllüklerin etkililiði, uzun zaman
sonra hissedilecektir, program masraflarý ise
dolaysýzdýr, onlar hemen hissediliyor.  Aynýca,
kazançlar Kosova ve geniþ anlamda onun iktisadisi
yararýna olacaktýr, güncel durum yüzünden, bazý men-
acerler ve kara piyasayý göz önünde bulundurarak,
masraflar daha büyüktür.  Bundan dolayý özelleþtirme,
temsil ettiðimiz özelleþtirme programý, muhakkak ki,
hiç te kolay bir iþ olmayacaktýr.  Aslýnda bu, burada
yeni özgür piyasa iktisdadisinin temellerinin atýlmasý
için, Kosova için aðýr ama mecburi savaþým olacaktýr.
Bundan dolayý, bu özelleþtirme programý, Hükümet

tarafýndan desteklenmiþtir, ben ise, hepinizin, Kosova
halk temsilcilerinin heryanlý desteðinizi alacaðýma
dair ümitliyim ve aynýca, uluslararsý topluluðun, aslýn-
da Birleþmiþ Milletlerin, Avrupa Birliði'nin, Dünya
Bankasý'nýn ve Uluslararsý Para Fonu, Amerika
Birleþmiþ Devletleri, Avrupa Birliði üye ülkelerinin ve
diðerlerinin yekvücutlu desteðini göreceðimize de
inanýyorum, buna göre, bu programa büyük ve geniþ
desteðin sahibiyiz.
Konuþmasýnýn devamýnda o, hazýrlanmýþ olan kanun
çerçevesinden de konuþtu.
Bu çerçeve, esas kanunlarý, Kosova Iyiniyet
Acentasý'nýn kurulduðu Yönetmelik ve 2002 yýlý
Haziran ayýnda Kosova Yüksek Mahkemesi'ne baðlý
dairelerin kurulmasýna ait Yönetmeliði kapsamaktadýr.
Ayný zamanda, 2003 yýlý Mayýs ayýnda kabul edilen
yasa þeklindeki arazilerin kullanýlmasýna ait
Yönetmelik de getirildi.  Bu Yönetmelik, toplumsal
mülkte olan devlet þirketleri ve þu an, kredilerin
saðlanmasý amacýyla aktarýlamýyan ya da kul-
lanýlamýyan þirketlerin arazilerin haklarýný deðere
çevirdiði için özel önem taþýmaktadýr.  Ancak, bu sis-
temin kilidi, administartif strüktürdür, daha doðrusu
bu sistemin merkezinde, Kosova Iyiniyet Acentasý
bulunmaktadýr.  KÝA, özelleþtirme Acentasý ve devlet
mülk fonunun kombinasyonunu teþkil etmektedir,
demek oluyor ki, Kosova'da toplumsal mülkte olan
tüm þirketlerin özelleþtirilmesi sorumluluðunu ve
hakkýný alýr ve bununla yüklenir, 
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bundan baþka bu acenta, Kosova'daki aleni mülkte
olan tüm þirketlerin yöneltilmesi ve yeniden örgütlen-
mesi sorumluluðuyla yüklenir.

Kosova hükümetinin katýlýmý dýþýnda
özelleþtirme süreci

Ahmet Shala, Kosova'nýn þimdiye kadar, yatýrýmcýlar
için ilgi çekici olacak olumlu bir ülke imajýný yarat-
mayý baþarmadýðýný ileri sürdü.  Imaj, sadece iyi
kanunlarla deðil, onlarýn harfi harfine uygulanmasýyla
da kazanýlýr.  Bu, özelleþtirme sürecinde Kosova için
tarihi bir andýr.  Aslýnda,bu meclis, yasalarý
getirmediði ve gümrük, vergi ile fiskal politika
deðiþmeleri yapmadýðý takdirde en güzel modeller bile
baþarýlý olamaz.  Uygun bakanlýklarýn, en kýsa bir
zamanda, kendi önerileriyle yardým edeceklerine
inanýyor, uluslararsý topluluðu ve Kosova'da daha çok
yatýrýmlarýn yapýlmasýný isteyenler, bunu candan
destekleyeceklerdir sanýyorum.

Baþkanlýk Kurulu üyesi ve Kosova Meclisi'nde PDK
Parti Gurubu üyesi Hydajet Hyseni, yeni Kosova ve
onun geleceði için önemli unsurlardan birini oluþturan
özeleþtirme sürecinin, Kosova Hükümeti'nin yer
almadýðýyla sürdürüldüðünü belirtti.  Önceden de
belirtildiðine göre, özeleþtirmenin amaçlarýndan biri,
Kosova'da iç kaynaklar ile potansiyellerin istifade
edilmesi için ön koþullarýn saðlanmasýdýr.  Eðer bura-
da Hükümet ile onun bakanlýklarý yer almazsa ya da
eðer onlara sadece formalite olarak bir rol verilirse, o
zaman Kosova'nýn diðer kaynaklarý ile potansiyel-
lerinin nasýl ifade edildiði de bellidir.
"Tüzükten önce standartlar" belgesinde de,
özeleþtirme konusu oldukça önemli rolü oynamakta ve
ortaya atýlan standartlardan birini teþkil etmektedir, ki
bunun için Kosova suçlanmaktadýr.  Fakat, iç özneler-
le ödev olarak þunlar istenmektedir:  "uygun bir
ekonomi çerçevenin saðlanmasýna desteðin sunulmasý
ve ayný zamanda kamu görevler taþýyýcýlarý tarafýndan
özeleþtirme sürecinin aleni olarak desteklenmesi".
Demek oluyor ki sadece " destekþ?" gereklidir.
Belirtmiþ olduðum gibi Hükümetten baþka birþey
istenmiyor, ama Meclis'ten fazlasý istenmektedir.
Örneðin:  yardým, takdim, bazý konularýn incelenmesi
ve bazý etkinliklere katýlmasý.
Kosova'da mevcut olan uluslararasý topluluðun iþbir-
liðiyle Hükümet, yýpranmýþ Kosova Iktisadisi'nin
yenilenmesi ile dönüþüm ve ayný zamanda ister
Kosova'da, ister de onun dýþýnda, politik ile administratif
engeller olmadan tüm yaratýcý, kooperatif, çalýþma ve
insanlarýmýzýn finansi potansiyellerinin angaje edilmesi
için yekvücutlu ve kapsamlý stratejiyi hazýrlamalýdýr.
Oldukça yýpranmýþ olan Kosova Iktisadisi gittikçe
kötüleþmekte ve zeddelenmektedir.  Bazýlarýna göre,

olaylarýn çoðunda onun deðerinin küçümsenmesi
amacýyla bilerek yýpranmýþtýr.  Bu da "bir parça et için
öküzü kesmek demektir".

Naim Maloku ise, 1244 Rezolüsyonu'na göre
UNMIK'in, Kosova'daki toplumsal mülkü en iyi bir
þekilde yönetme hakkýna sahip olduðunu belirttirken,
o mülkün sahibini deðiþtirme hakký olmadýðýný vurgu-
ladý.  Demek oluyor ki, Kosova Enstitüleri'nin kurul-
masýna kadar UNMIK, þirketleri yönetebilir ve ondan
sonra özeleþtirme süreciyle ilgili yetkiyi Kosova
Enstitüleri almalýdýr.  Son dört yýl içerisinde kamu þir-
ketleri yönetme þekli iyi miydi? Düþünceme göre iyi
deðildiþ Kamu þirketleri yönetmeyle ilgili somut bir
örneði ortaya atmak istiyorum.  Kosova PTK'sýnda
çalýþan danýþmanýn maaþý 1.600 Euro'dur, duyuruyla
ise Kosova'nýn, PTK da danýþman iþyeri için gereken
koþullarý yerine getirebilecek kadronun var olmadýðý
saptanmýþtýr.
Kosova Meclisi'nde AAK Partri Gurubu'nun tutumu
ise Kosova Güvenlik Acentasý'nýn Kosova
Hükümeti'nin yetkisi çerçevresinde olmasýdýr, bunun
böyle olmasýyla ileride sizler bizi KGA'nýn konuþ-
macýsýna dönüþtürmeye deðil, Meclis sizin rolünüzü
belirleme yetkisine sahip olmuþ olacaktýr.

Kosova Meclisi'nde LDK Parti Gurubu adýna konuþan
Baþkanlýk Kurulu üyesi sayýn Fatmir Sejdiu, þu
soruyu sordu:  Kosova'da oldukça önemli ve gerekli
etmeni oluþturan Kosova Güvenlik Acentasý sorumlu-
luklarýn Kosova Enstitüleri'ne transfer edilmesi süreci-
ni nasýl buluyor? Somut olmak istiyorum:  Esas etkin-
liði yasalarý onaylamak olan Kosova Meclisi, belirli
safhalarda Kosova Güvenlik Acentasý'nýn dolaysýz
yükü ile görevini teþkil eden sorunlarla karþýlaþmýþ
olacaktýr.

Ljubomir Stanojkovi}'in düþüncesine göre,
Kosova'daki özeleþtirmenin ilk eksiðini enformasyon-
larýn yeterince var olmayýþý oluþturmaktadýr.  Benden
önce düþüncelerini ortaya atan konuþmacýlar da bunu
belirtti.  Eðer bu baþlangýçsa, ben gerçekten bunu kut-
luyorum.
Diðer yandan, henüz saðlanmýþ olmayan güvenlik
koþullarý da yabancý yatýrýmcýlarýn Kosova'yý arka
plana almasýna etki edecektir.  Özellikle birinci ve
ikinci sorun, Kosovalý olan ve þu anda Belgrad'ta
yöneticilerden biri sayýlan biznismenlerin ilgisiz
olmasýný etkileyecektir.  Bunlarýn arasýnda Karic ile
Ljuba Mihajlovic bulunmaktadýr.

Düþünceme göre, üçüncü büyük eksiklik sosyal
proðramýn varolmayýþýdýr.  Sosyal proðramýn eksikliði
yüzünden iþçilerin çoðunun durumdan memnun
olmayacaðý ve özeleþtirmeden vazgeçebileceði bek-
lenebilir.
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26.06.2003 tarihli Kosova Meclisi toplantýsýnda,
Ticaret ve Sanayi Bakaný Ali Yakupi, Gilan
Belediyesi'nde ekmek ve suya yapýlan zamlar ve

"Eximkos" ile "Gracevinar" Þirketleri'ndeki durumla ilgili
milletvekili Ismail Kurteshi'nin birkaç sorusuna yanýt
verdi.  Bu sorularýn yazýlý bir þekilde sunulmasýndan sonra
bakanlýktaki yetkili bölümlerin devreye girip soruþturma
yaptýklarý ve 500 gram aðýrlýðýndaki ekmek fiyatýnýn 30
sente çýkmasýyla diðer ortamlardaki ekmek fiyatlarýyla
ayný düzeye geldiðini, ancak Gilan Belediye Meclisi
kararýyla su fiyatlarýna yüzde 100'lük bir zamýn yapýl-
masýyla bir metre küp suyun fiyatýnýn15 sent'ten 30 sent'e
çýktýðý sonucuna vardýklarýný belirtti.
Sorulan soruyla ilgili yanýtýmýz þudur:  2000/45 No'lu
Yönerge, 1. bölüm, 3. madde ve (f) ile (l) fýkralarýndan
hareket ederek Belediyelerde Özyönetim Yetkilerine
iliþkin Yönerge'ye dayanarak, belediyenin yetkili oragan-
larý sözü geçen zamlara izin vermiþlerdir.
Daha baþka sözlerle, Bakanlýk çerçevesinde tüketicilerin
esirgenmesi ofisinin mevcut olmasýna raðmen, tüm bu
sorular belediyelerin yetkisindedir.  Su fiyatlarýnýn zam-
lanmasýyla ise yanýtýmýz ise bu zamýn yapýlmasýna ait
Bord'un Kosova Güven Ajansý tarafýndan atanmýþ
olmasýdýr.
Kosova Güven Ajansý çerçevesindeki Bord'un 12.06.2003
tarihli toplantýsýnda "Eximkos"un Belgrad ve diðer yer-
lerdeki aset'lerinin (temsilciliklerinin) satýlmasý konusu

görüþüldü.  Ayný zamanda þtýrpçe'deki "Gracevinar" þirke-
tinin özelleþtirilmesi ve onun eski müdür tarafýndan satý-
nalýnmasý olayý da gözden geçirildi.  Bu toplantýlara ben
de katýldým.  Bu olaylarýn araþtýrýlmasý için KGA Yasama
Dairesi tarafýndan gerekli önlemler alýndý ve þirketlerin
kötüye kullanýlmasý saptandýðý durumda soruþturma süre-
ci ve davanýn açýlmasý önlemleri alýnacaktýr.

Kosova'daki tüm gençlik merkezleri için
sürekli çözümler bulunmalý

Gençlik merkezinin kapatýlacaðýna dair söylentilerden
hareket ederek ve ilerideki dönemde gençlik merkez-
lerinin etkinliklerinin sürdürülmesi için Bakanlýk bir þey
planlaþtýrýyor mu þeklindeki milletvekili Alush Gashi'nin
sorusuna Kültür, Gençlik ve Spor Bakaný Bexhet
Brajshori yanýt verdi.  Kendi yanýtýnda bakan, Gençlik
Merkezi, daha doðrusu Priþtine Gençlik Evi ve Priþtine
Belediye Meclisi arasýnda yetkilerin belirlenmesi
çerçevesinde yapýlan görüþmelerde, Bakanlýðýn da aracý
olmasý sonucu, Gençlik Merkezi'nin 2004 yýlýnýn þubat
ayýna kadar Gençlik Sarayý tesislerini kullanabilmesi
konusunda mutabakata varýldýðýný belirtti.  Bakanýn söz-
lerine göre, ilerdeki dönemde Kosova'daki gençlik merke-
zlerin etkinlikleriyle ilgili köklü çözümlerin bulunmasý
için bakanlýðýn ilgili belediye meclisleriyle görüþmesi
gerekecektir.

Kosova Meclisi'nin iç görünüþü
yenilenmekte.  Bu yýlýn daha
Temmuz ayý sonlarýndan beri,

"Mabetex Groups" þirketi, Kosova
Meclisi Binasý'nýn Salonu, holu ve
giriþinin tamir iþlerini baþlatmýþtý.
Kosova Meclisi Binasý içinin tamiri
ile, elektrik enstalasyonu,
seslendirme, ýsýtma, klima ve daha
bazý çalýþmalarý kapsamaktadýr.
Çalýþmalarýn tamamlanmasýndan
sonra, Kosova Meclisi'nin, tüm
organlarýnýn çalýþmalarý için optimal
koþullarýn yaratýlmasý beklenmekte-
dir.  Kosova Meclisi, bununla, çalýþ-
malarýn her alanýnda, þimdiye
kadarkine kýyasen çok daha elveriþli
koþullara sahip olacaktýr.  Teknik

yönden bakýlýrsa, tüm bunlar mil-
letvekillerin etkinbliklerini, Avrupa
ve dünya meclislerinin standardlarýna
göre sürdürmelerini saðlayacaktýr.

Anlaþmaya göre çalýþmalarýn, normal
koþullar altýnda, 90 gün içerisinde
tamamlanmasý beklenmektedir.  Bu
çalýþmalarýn yapýlmasý için, Kosova
Meclisi, zamanýnda, Yasa hükümler-
ine göre bir tender yayýnlamýþtýr.  Bu
tendere þu firmalar katýlmýþtý:
Italya'nýn "BRAND SRL"sý,
Priþtine'nin "Mabetex Group"u,
Kosova Ovasý'nýn "Lesna"sý ve
Almanya'nýn "Bahler"i katýlmýþlardýr.
"Brand SRL" ve "Lesna" þirketlerinin,
giriþ ve hol için teknik ve finansi öner-
ilerinin olmadýðýný da söylemeliyiz.
Arz belgelerinin deðerlendirilmesi
süresinde , çalýþmalarý tamamlamak
ve fiyat tutarý ile birlikte arz kalitesi
göz önünde bulundurulmuþtur.

23

Belediyelerin belirli
organlarý zamlarý yaptý

MÝLLETVEKÝLLÝ SORULARINA CEVAPLAR

Kosova Meclisi'nin salonu, holu ve girþi tamir ediliyor

Kosova Meclisi Salonu’nun yeni görünümü
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