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Müzakere staratejilerinin hazõrlanmasõ
Gerçekten de bu nadir bir olușumdu. Kosova�nõn en önemli 
politik liderleri, tranzisyon safh alarõ ve benzer durumlardan 
geçen tüm dünya ülkelerinin kilitsel görüșmeci ve karar verme 
pozisyonunda olan șahõslarõyla bir araya gelerek müzakerelerin 
yürütülmesi konusunu görüștüler. Bir araya geldikleri yer ise 
Avusturya�nõn güzel  Burg Schlaining șatosuydu.  15 - 19 Aralõk 
2003 tarihleri arasõnda düzenlenen bu görüșmelerde Kuzey 
İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti , İsrail, Filistin, Güney Afrika ve 
Șili�nin ünlü resmi görevlileri ve müzakerecilerin deneyimleri 
hakkõnda yoğun bir görgü değiștokușunda bulunuldu. �Müza-
kerele staratejilerinin belirlenmesi� konferansõ Harvard Üniver-
sitesi Tranzisyon Dönemlerinde Adalet Projesi ve AGİT Kosova 
Misyonu tarafõndan örgütlenerek Kosova Politk İncelemeler ve 
Gelișme Enstitüsü (KIPRED) ve İsveç Olof Palme Uluslararasõ 
Merkezi tarafõndan desteklenmiștir. Sözü geçen girișim eski 
ABD Bașkanõ Bill Clinton da olmak üzere birkaç uluslararasõ 
liderler tarafõndan da onaylanmõștõr. 

Bu tarihi toplantõnõn en önemli özelliklerinden biri Kosovalõ 
beș en önemli politik liderinin katõlmõș olmasõydõ: Bașkan Ibra-
him Rugova; Bașbakan Bajram Rexhepi; Meclis Bașkanõ Prof. 
Nexhat Daci; Kosova Demokratik Partisi Bașkanõ Sayõn Hashim 
Thaçi; ve Kosova Geleceği  İtt ifaki (AAK) Bașkanõ Sayõn 
Ramush Haradinaj�õn katõlmalarõ olușturmaktaydõ. Kosova 
Türk, Boșnak ve Hașkali topluluklarõ temsilcileri bu konfer-
ansa katõlõrken, Kosova Sõrp temsilcileri davetiyeleri redederek 
konferansa katõlmadõlar. Toplantõya, Cenervre BM  Avusturya 
Sürekli Temsilcisi Büyükelçi  Wolfgang Petritsch ve Olof Palme 
Uluslararasõ Merkezi Genel Sekreteri  Thomas Hammarberg 
bașkanlõk ett iler. 
Bu oturumda, uluslararasõ konușmacõlar Kosova için önemli 
olan konulara özel önem vererek, kendi eski müzakerelerinden 
edinmiș olduklarõ görgüler ile ilgili kõsa sunumlarda bulun-
dular.  Toplantõda görüșülen özel konlar arasõnda  müzak-
ereler için hazõrlanma, bir ekipte olduğu gibi karșõ taraf müza-
kerecileri  arasõnda inancõn sağlanmasõ olduğu gibi, çok par-
tili müzakerelerin etkin bir șekilde yönetimi, daha geniș bir 
kamuoyu ve uluslararasõ topluluk arasõnda inancõn sağlanmasõ, 
istikrarlõ bir gelișmenin sağlanmasõnda sivil toplum temsil-
cileri  ile azõnlõklarõn  katõlõmõ yer almaktaydõ. Toplantõ, GÖE 
liderlerinin Kosovada�ki durumu   kendi aralarõnda olduğu 
gibi  ünlü uluslararasõ temsilciler ile  görüșmeleri için uygun 
bir fõrsat sağladõ. 
Konușmacõlar arasõnda  1987 yõlõnda Orta Amerika Barõș 
Anlașmasõ süresince Costa Rica Hükümeti Danõșmanõ ve eski 
Șili Bașkanlõğõ Genel Sekreteri Sayõn John Biehl;  Güney 
Afrika Bașkan Vekili Siyasi Danõșmanõ ve Güney Afrika çok 
partili müzakereler kõdemli Afrika Ulusal Kongresi temsilcisi 
Sayõn Ebrahim Ismail Ebrahim; 1998 Kutsal Cuma Anlașmasõ 
görüșmelerini yöneten kõdemli müzakereci ve Kuzey İrlanda 

Editörden

İlerici Birleșme Partisi Baș Sözcüsü Sayõn David Ervine; eski Dõș 
İșleri siyasi danõșmanõ  ve 2002 Kemp Deyvid görüșmelerinde 
İsrail Bașbakanõ Ehud Barak�õn kõdemli müzakerecisi Sayõn 
Pini Meidan; Güney Afrika Anayasal Konular eski bakanõ ve 
De Klerk hükümet görüșmelerinin șeÞ  Sayõn Roelf Meyer ve 
Sayõn Albert Reynolds, İrlanda Cumhuriyeti eski Bașbakanõ ve 
Kuzey İrlanda barõș süreci kilitsel katõlõmcõsõ yer almaktaydõ. 

Toplantõ kapanõșõnda Bașkan İbrahim Rugova görüșmelerin 
yararlõ ve faydalõ olduğunu ve  toplantõnõn gayet bașarõlõ 
olduğunu ileri sürdü. Sayõn Hashim Thaçi, Kosova�nõn uluslar 
arasõ topluluğun güvenini kazanmasõ gerektiğine ișaret eder-
ken bu toplantõnõn yeni uluslararasõ ilișkilerin geliștirilmesi 
yönündeki çabalara tazelik ve canlõk getireceğine ümit ett iğini 
söyledi. Kosova�ya döndükten sonra, Prof. Nexhat Daci basõna 
konuștu: �Bu sminere katõlõșõmõzõn bizim için iki önemi vardõ. 
Birinci kazanç, Güney Afrika gibi kendi devletini kuran 
ve sorunlarõnõ çözen ülkeler temsilcilerinden öğrenmek, ve 
öğrenilebilecek olan önemli derslerin var olduğu İrlanda 
gibi bir ülkeden ders öğrenmekle kazançlõ çõkmak. Edinmiș 
olduğumuz ikinci kazanç ise üç günlük bir süre için 
sorunlarõmõzdan uzak kalmak ve tüm liderler arasõnda çok 
iyi bir irtibatõn olmasõydõ.�  OMİK Demokratikleșme Bölümü  
Eski Müdürü Dr. Friedhelm Frischenschlager șunlarõ ifade ett i: 
�Eskiden olduğu gibi bugün de dünya bu sorunlarla yüz yüze 
geldi-çekiler çekti. Büyük tecrübelere sahip olan ve burada 
bir araya gelenler  çözüm bulmak için gerekli olduğu durum-
larda Kosova politik liderlerinin  birbirlerinin ellerini sõkmalarõ 
gerektiğini gösterdiler.� 

Franklin De Vrieze ve Besnik Tahiri,
AGİT Kosova Misyonu.
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Birbirimizden öğrenmeliyiz
Güney Afrika, Kuzey İrlanda, Orta Doğu ve Kosova�nõn ortak yanlarõ nelerdir? Aralarõndaki farklar nelerdir? Hemen farklõlõklarõn 
belirtilmesi için gereksinim hissedilebilir � cograÞ , tarihi ve siyasi farklõlõklarõnõn. Ama daha iyi düșündüğümüz zaman ortak yönleri 

bulmak da mümkün. 

Bu ülkelerin ve yörelerin sahip 
olduklarõ ortak șey, onlarõn tar-
ihlerinde uzun  süren ve kanlõ 
etnik, dini, ve õrk çatõșmalarõnõ 
yașamõș olmalarõ, onlarõn sadece 
çok açõk olan benzerliklerine 
bir örnektir. Oralarda yașayan 
insanlarõn kaderleri söz konusu 
olunca bu sav doğrudur, çünkü 
onlar temel insan ve siyasi hak-
lardan mahrum, ekonomik, so-
syal ve kültür alanlarda ise güçlük-
lerle karșõlașmaktaydõlar.  
Hal böyle iken, bu yöre temsil- 
cilerinin bir araya gelip kendi 
görgülerini ve diğerlerinin yaș- 
dõklarõnõ karșõlayõp kõyaslama-
larõ ve derin bir çatõșma halinde 
olan Yahudi ile Filistinlileri  din-
lemek gibi bir Þ kirden daha 
güzel ne olabilir. Ya da beyaz ile 
siyah derili insanlarõn õrkçõlõğa 
karșõ iyi sonuç alõnan bir savașõ 
yürütmüș olduklarõ Güney Afri-
ka�da bașarõya ulașma yollarõ 
hakkõnda bilgi edinmeleri de iyi 
bir örnek olabilir.  
Aslõnda bu Þ kir, Harvard Üni- 
versitesi ve Kosova AGİT Misyo- 
nu�nun  Avusturya�nõn Burg Sch-
laining�te evsahipliğini yapmõș 

olduğu �Geçiș zamanlarõnda 
adalet projesi� adlõ toplantõsõnõn 
ana Þ kriydi. İsveç Olof Palme 
Uluslararasõ Merkezi tarafõndan 
kõsmen Þ nanse edilen bu proje 
2003 yõlõ Aralõk ayõnõn orta-
larõnda düzenlendi. Üç gün 
süren bu toplantõ, Geçici Özyö- 
netim Enstitüleri (GÖE) çer-
çevesinde üç en büyük parti 
temsilcileri yanõ sõra yukarõda 
adõ geçen ülkeler ve yörelerin 
eski barõș temsilcileri  ve Orta 
Amerika temsilcilerini bir araya 
getirdi. (Maalesef azõnlõk par-
tilerinden Sõrp temsilcileri  bu 
toplantõya katõlmayõ reddett i.)
�Müzakereler için stratejilerin 
hazõrlanmasõ� genel olarak mü-
zakereler için nasõl hazõrlanmalõ, 
kapasitenin nasõl yapõlanmasõ, 
çalõșma ilișkilerinin nasõl ku- 
rulmasõ  ya da çok yönlü par- 

Wolfgang Petritsch,
Cenevre Birleșmiș Milletler Avusturya Büyükelçisi ve Avusturya�da �Müzakerelerin Olanaklaștõrõlmasõ� Sempozyumunun eș-bașkanõ

Volfgan Petritq

tilerle ve müzakere sürecindeki 
çõkarlarla nasõl hareket etmek 
gerektiğiyle ilgili konular bu 
toplantõnõn ana konusunu oluș-
turmaktaydõ.
Siyasi uzlașmaya varõlmasõ ile 
ilgili siyasi ve diplomatik becer-
ileri öğrenmekten çok, tüm 
yerküreden gelen bu barõș tem-
silcilerinin anlatt õklarõ beni hay-
retler içinde bõraktõ: hayatõnõn 
bir kõsmõnõ mahpuslarda geçiren 
İrlandalõ bir aktivistin șimdi 
barõș uğruna çaba harcamasõ; 
Nelson Mandela ile birlikte 
yirmi yõl hapiste geçiren Güney 
Afrikalõ bir insanõn kendisine 
önceleri eziyet çektirenlere hitab 
edip ülkesindeki herkese ada-
letli bir barõș sağlanmasõ yol-
unda çaba harcamasõ ve bu 
yönde bașarõlõ olmasõ; õrkçõlõk 
düzenine karșõ gelip çoğunluğa 

katõlmayõ kararlaștõran bir beyaz 
derili insanõn öyküsü. Bu mo-
dern günümüz kahramanlarõ 
adalet ve insanlõk özgürlüğü 
gücünün somut birer kanõtõydõ. 
Kõșõn hüküm sürdüğü bir or- 
tamda Burg Schlaining Șato- 
su�nda düzenlenen bu toplan-
tõdan alõnan nihayi ders șudur: 
Galiba istenilen hedefe varmak 
için �bașarõnõn sõrõ� eski dönem-
lerdeki karșõlõklõ suçlama ve așõrõ 
tutumlardan vazgeçip demokra-
tik bir kompromis ruhunun 
samimi bir șekilde arzulanmasõ 
ve istenmesinden geçmektedir. 
Toplantõya katõlan herkesin ger-
çekten de yorulmak bilmeyen 
çabalarõna teșekkür ederek, iler- 
de de benzeri toplantõlarõn dü- 
zenlenmesiyle katõlõmcõlarõn ka- 
zançlõ çõkacaklarõnõ göstermek-
tedir.

Burg Șlaining șatosunda: Sayõn  Ramuș Haradinay, Sayõn  Necat Daci, Sayõn  İbrahim Rugova,  
Sayõn Hașim Taçi ve  Sayõn  Bayram Recepi.
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�Kosova yurttașlarõ daha iyi sağlõk 
hizmetlerini hak etmektedirler �

Son iki yõl içerisinde Meclisi Sağlõk Komisyonu sağlõk alanõna ilișkin politikalarõn  belirlenmesi üzerine çalõșarak onun gerçekleșmesi yönünde 
çaba harcamõștõr. Kosova�da sağlõk korunumunun çalõșmasõnõn gözetlenmesinde, Komisyon, sağlõk Korunumu stratejisini ayrõntõlõ olarak 
gözden geçirip, Hükümetin sağlõk korunumuna değin programõnda değișmeler yaparak Meclis�e önerilerde bulunmaktadõr.  ASI, Meclis Sağlõk 

Komisyonu Bașkan yardõmcõsõ  Naim Jerliu  (LDK) ile,  ilk sõrada Komisyonun  yasama alanõndaki rolüne ilișkin bir söyleșide bulundu.  
Söyleșiyi gerçekleștiren David Buerstedde, Siyasi İlișkiler Ofisi, AGİT Kosova Misyonu.

Naim Yerliu

Sayõn  Jerliu, Komisyonunuz-
dan kaç kanun geçti? Kaç 
kanun onaylandõ ve GSÖT 
tarafõndan onlardan kaç tanesi 
ilan edildi?  2004 yõlõ için ne- 
ler öngörülmektedir?  Toplam 
olarak  yüzden çok  yeni kanun 
tasarõsõ görüșülmeyi beklemek-
tedir.  Bu kanunlarõn hangiler-
ine öncellik verilecektir?
Șimdiye kadar Komisyon Saniter 
Müff etișliği Kanun Tasarõsõnõ ve 
Tõbbõ Ürünler ve Tõb Cõhazlarõ 
Kanun Tasarõsõnõ görüșüp onay-
ladõ, Sağlõk Korunumuna değin 
Kanun Tasarõsõnõn ise ikinci 
așamada görüșülmesi beklen- 
mektedir. Șimdiye kadar sadece 
Saniter Müff etișliğine değin Ka- 
nun, GSÖT tarafõndan ilan edil- 
di. Bu yõla ait kanun tasarõlarõ 
listesinde  sağlõkla ilgili on kadar 
kanun vardõr. Düșünceme göre 
biz Özel Sağlõk Korunumu Kli- 
nikleri, Sağlõk Korunumu Ala- 
nõnda Yurtt așlarõn Haklarõ ve 
Görevlerine değin Kanun Tasa-
rõsõ, Sağlõk Sigortasõna değin 
Kanun Tasarõsõ ve Kosova�da 
Aleni Sağlõk Enstitülerine değin 
Kanun Tasarõsõna öncellik ver-
meliyiz.

 4 Aralõk 2003  tarihinde 
Meclis Tõbbi Ürünler ve Gereç-
lerine değin Kanun Tasarõsõnõ 
onayladõ. Bu Kanunun amacõ 
nedir?
Tõbbi Ürünler ve Gereçlere değin 
Kanun tõbii ürünleri ve cihaz-
larõnõ sağlayan ve onlarõ kul-
lananlara ilișkin eczacõlõk sek-
töründeki eylemler çerçevesini 
saptamaktadõr.  Kosova� nõn  bu 
alandaki yasal düzenlemesi 
olmayan Avrupa�nõn tek  parçasõ 

olduğu  yüzünden bu kanunun 
onaylanmasõ önemliydi. 

Hatõrlayacağõnõz gibi, bu Ka- 
nun Tasarõsõ�nõn görüșülmesi 
sõrasõnda onu eleștirenler bu 
kanunun Parlamtoda ikinci 
sefer görüșülmesi sõrasõnda Ko-
sova�da halihazõrda üretilme-
yen önemli galenik ürünlerin 
dõșardan getirilmesinin yasak-
lanabileceği endișesine kapõla-
rak bu Kanun Tasarõsõ ile ilgili 
bazõ değiștirgeleri bașarõlõ ola-
rak geçirmeye muvafak oldular. 
Neden sözü geçen değiștirgeler 
yasanõn ikinci sefer genel kurul 
toplantõsõnda görüșülmesinden 
önce göz önünde bulundurul-
madõ? 
�Galenik ürünü� termini ile, ec- 
zanelerin galenik laboratuvarla-
rõnda hazõrlanan ürünler  kaste-
dilmektedir. Belirli standardlar 
ve en iyi deneyimlerden hareket 
ederek, bu tür ürünler, fabrik-
alkardan yetki belgesi almadan 
ve önpazarlama ișlemlerini yap-
madan, doğrudan doğruya hast-
alara satõlabilmektedir. Bu çeșit  
yerel ürünleri muhafaza etme  
amacõyla Sağlõk Komisyonu, 
Kanun Tasarõsõ ilk verziyonunu 
açõk olarak destekledi. Genel 
kurul toplantõsõnda yapõlan 
ikinci görüșme süresince, Pros-
edür Yönetmenliği kurallarõna 
aykõrõ olarak, Komisyon üyesi 
olmayan Meclis üyelerinin öner-
ileri  onaylandõ. Bu bir talihsi-
zlikti, ancak yapõlacak bir șey 
yoktur. 
Genel Sağlõk Kanunu hakkõnda 
neler söyleyebilirsiniz?
Sağlõk Korunumu Kanun Tasa-
rõsõ, Meclis�te esasta kabul edil- 
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dikten sonra, Komisyon düze- 
yinde yasal ișlem sürecinde 
bulunmaktadõr. Kosova�daki sağ-
lõk korunumu durumunun, 
Avrupa�nõn diğer  yörelerindeki 
sağlõk korunumuna kõyasla çok 
daha gerilerde olduğu göz 
önünde bulundurularak,  Komis-
yon, sözü geçen  Kanun  Tasarõ-
sõnõn ikinci kez görüșülmesi bir 
an önce onaylanmasõ yönünde  
çaba harcamaktadõr. Sağlõk sek-
törü ve Kosova için bu denli 
gerekli olan bu kanunla, sağlõk 
sektöründe etkili bir  yasal sis-
temin oturtulmasõ ve ișlemesini 
hedeß emekteyiz. Kanun Tasarõsõ 
sağlõk korunumu sisteminin te- 
mel ilkelerini olduğu gibi onun 
Þ nanse edilmesini, sistem des-
teğinin korunmasõnõn ve sağlõk 
sektöründeki kanun kurallarõnõn 
korunmasõna ilișkin adli ve 
enstitü düzeyindeki desteği  sap- 
tamaktadõr. Kanun Tasarõsõ  sağ-
lõk korunumunun tüm düzey-
lerde enstitü așamasõnda  gerçek-
leștirilmesini önererek bu aleni 
sektörde ve özel sektörde ve 
bu iki sektörde etkinliklerin 
örgütlenmesiyle gerçekleșebilir. 
Genel olarak șunu diyebilirim 
ki bu kanun tasarõsõnõn onaylan-
masõndan sonra Kosova�da sağ-
lõk sektörünün gerektiği gibi 
çalõșmasõ için sağlam temeller 
yaratõlmõș olacaktõr.

 24 Kasõm 2003 tarihinde 
yapõlan kamu oyu yoklamasõnõ  
nasõl değerlendiriyorsunuz?
Sağlõk Kanun Tasarõsõna değin 
yapõlan  kamu oyu yoklamasõ 
ilk defa olarak Komisyonumuz 
tarafõndan yapõlmõș ve Komisy-
onun ilerideki çalõșmalarõ için 
önemli ve faydalõ olmuștur. Ka- 
nun Tasarõsõnõ hazõrlayan taraf 
yanõ sõra , uzmanlar ve diğer 
ilgili taraß ar onun hakkõnda 
kendi Þ kirlerini belirtme duru-
mundaydõlar. Kamuya açõk olan 
bu toplantõ sayesiyle, ek bilg-
iler, düșünceler ve önerileri 
Komisyon  dikkate alarak hazõr-
lanacak olan Kanun Tasarõsõ�nda 
onlar değiștirge olarak ilave edil- 
miștir. Düșünceme göre bu de- 

ğișiklikler kanun tasarõsõnõn 
daha etkili olmasõnõ  sağlayacak 
ve gerçekleșmesine yardõm ede-
cektir. 

Sağlõk Bakanlõğõ ile ișbirliğiniz 
hangi düzeydedir? Kendi yasa- 
larõnõzõ yazacağõnõzõ hiç düșün- 
dünüz mü? Çalõșmakta oldu-
ğunuz ana uluslararasõ  aktörl-
eriniz kimlerdir?
Görevlerini yerine getirmek 
amacõyla, Komisyon, Sağlõk Ba- 
kanlõğõ ile ișbirliğinde bulun-
maktadõr. Sağlõk Bakanlõğõ, ba- 
kan ve bakanlõk tarafõndan 
yetkili kõlõnan diğer kișiler 
tarafõndan verilmesi gereken 
raporlar dahil olmak üzere, 
Komisyon tarafõndan  istenilen 
verileri ve bilgileri sunmaya 
görevlidir. Komisyon daha baș- 
langõçta Bakanlõk ile etkili bir 
ișbirliği planõnõ çizmiș bulun-
maktadõr, ama bildiğiniz gibi bu 
Bakanlõk  bazõ idari sorunlarõ ile 
kașõlaștõ ve bu bizim ișbirliğimizi 
etkiledi. Düșünceme göre bu 
ișbirliği bu yõl içerisinde daha da 
gelișecektir. Bu demek değildir ki 
Komisyon  gerekli durumlarda 
sağlõk korunumu sektörüne de- 
ğin kanunlarõ kendi girișimi 
üzere tasarlayamaz. Uluslararasõ 
örgütler ile ișbirliğinde söz iken 
șimdiye kadar ürün verici bir 
ișlbirliğini sürdürdüğümüz ensti-
tülerle ișbirliğimizi sürdürece-
ğimize inanmaktayõm. Bunlar ilk 
sõrada  Uluslararasõ Demokratik 
Enstitüsü  (NDI) ve Friedrich 
Ebert Stift ung�tur (FESt.).

Sağlõk, paralel strüktürlerin hü- 
küm sürdüğü alanlardan biri-
dir. Komisyonunuzdaki Kosova 
Sõrp üyeleri bu konuyu ne șe- 
kilde ele almaktadõrlar?
Maalesef paralel strüktürler hala 
vardõr. Özellikle etnik ve dini 
mensubiyeti bakõlmaksõzõn tüm 
Kosova yurtt așlarõna eșit hizmet-
lerin sunulmasõ amacõyla, sağlõk 
korunumu alanõnda yekvücüt 
bir sistemin sağlanmasõ için, Ko- 
sova Hükümeti ve Kosova ens-
titülerinin ne kadar çok çaba 
harcadõklarõ göz önünde bulun-
durulursa,  böyle bir șey kabul 

edilir değildir. Komisyonda de- 
ğișik partilerin olmasõna rağmen 
ve Komisyon içerisinde çeșitli 
topluluklar üyeleri arasõndaki 
ișbirliğin çok iyi olmasõna 
rağmen, Sõrp temsilcileri hiçbir 
zaman Komisyon çalõșmalarõna 
katõlmadõlar. Bildiğiniz gibi Ko-
misyon Bașkanõ Diğer Topluluk-
lar temsilcisidir.

Kosova�da sağlõğõn karșõlaștõğõ 
temel sorunlar nelerdir? 
Sağlõk korunumu sektöründeki 
durumun düzeltilmesi, Koso- 
va�daki  idarenin temel sorun-
larõndan biridir. Sağlõk gösterge-
lerine göre sağlõk hizmetleri kali-
tesinin düșük olduğu ortamlarda 
bu durumu toparlayacak proje-
lerin gerçekleșmesini sağlayacak 
kanun esaslarõnõn saptanmasõ ve 
onlarõn gerçekleșmesi için șim-
dikinden çok daha fazla çaba 
harcamalõyõz. Düșünceme göre, 
bu yõl için  sağlõkla ilgili daha 
önceden sözünü ett iğim kanun-
lar paketini onaylamak önemli 
olacaktõr. Aynõ zamanda, onko-
loji, kalp-ameliyatlarõ, kardioloji, 
ilaç kalite kontrol laboratuvari 
gibi sağlõk açõsõndan en önemli 
sağlõk enfrastrüktür projelerinde 
ilerlemenin kaydedilmesini de 
görmek isterdim. Temel eleman-
lardan biri, sağlõk korunumu 
yönetiminin geliștirilmesi ve bu 
yönetimin Bakanlõk tarafõndan 
saptanan asgari kriterilere göre 
olmasõdõr. Kosova yurtt așlarõ, 
daha iyi bir sağlõk korunumu 
hizmetine layiktir. 

AGİT�in düzenlemiș olduğu 
eğitim derslerine ve diğer destek 
etkinliklerine katõldõnõz mõ?
Komisyon üyelerinin bu çeșit 
eğitim derslerine katõldõklarõ  için 
șanslõydõlar. Bu çok olumlu bir 
șeydi. Bu yõl Sağlõk Komisyo-
nu�nun sadece dönüșüm saf-
hasõnda olan ülkelerden  değil, 
sağlõk korunumu alanõnda ișbir-
liğini kurma doğrultusunda 
demokrasiye sahip olan ülkeler-
den de çok șeyler öğrenme fõr- 
satõnda olacaklarõna inanõyo-
rum.

Avrupa, yakõndan 

�Demokratik süreçleri ilk kez 
kurmakta olduğumuz dönem- 
de, uzun ve demokratik bir gele-
neği olan bir ülkeyi görmek ger-
çekten de güzel bir șeydi� dedi 
Sayõn Zeneli. 
Aynõ zamanda Balkanlar�dan ge- 
len diğer delegasyon üyeleriyle 
bulușmak ve onlarla Þ kir değiș 
tokușunda bulunma fõrsatt õnõ da 
iyi bir olanak olarak değerlen-
dirdi. �Kosova parlamentosunda 
karșõlaștõğõmõz sorunlarõn ben-
zerleri, yöredeki diğer parlamen-
tolarda da mevcutt ur� dedi. 
Kosova delegasyonunun ziyareti 
İsveç Uluslar Arasõ Gelișme ve 
İșbirliği Ajansõ (SIDA) tara-
fõndan desteklenmiștir. Ajansõn 
Kosova müdürü, Christoff er Sjö-
holm de ziyaretin ilk haft a-sõnda 
katõldõ ve gördükleri kar-șõsõnda 
hayran kaldõ. 
�Değișik delegasyonlar arasõn- 
daki ișbirliği son derece ilginçti 
ve bence çok değerliydi.� șek-
linde konușan bu kiși șöyle de- 
vam ett i.
Hergünlük etkinlikler arasõnda 
Kosova Meclisi üyeleri İsveç Par- 
lamentosu�nda ortak Avrupa pa- 
rasõnõn kabul edilip edil-memesi 
konusunda yapõlan ça- lõșmalarõ 
yakõndan izleme fõr-satõ buldu. 
Ayrõca, İsveç milletvekilleri ara- 
sõnda yapõlan hararetli tartõș-
malarõn kendisin için bir sürp- 
riz olduğunu itt iraf ett i. �Ger- 
çekten de tartõșmalar hararetli 
geçti. Oysa biz sadece Balkan-
lar�da böyle ateșli tartõșmalarõn 
yürütülebileceğini zanneder-
dik� 

 Jeff  Bieley

Meclisin iki genç üyesi Lulzim Zeneli 
ve NaÞ ye Gaș, Aralõk ayõ içerisinde 
İskandinav ülkelerine iki haft alõk bir 
ziyarett e bulunup, Avrupa parlamento 
hayatõnõ yerinde inceleme fõrsatõnda 
bulundular. Bosna Hersek, Hõrva-
tistan, Arnavutluk, Makedonya ve 
Sõrbistan ile Karadağ dele- gasyonlarõ 
ile beraber onlar da İsveç parlamen-
tosu tarafõndan davet edilmișlerdi. 
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Kültür değerlerinin korunmasõ ve sahne 
sanatlarõnõn geliștirilmesi 

İnsanlarõn çoğu acaba Kosova�da seçim kampanyasõ bașladõ mõ yoksa kendilerini sorduklarõ bir dönemde, Kosova parlamentosunun 
birkaç milletvekili, değișik partilerden gelmelerine rağmen birbiriyle ișbirliği yapabileceklerini gösterdiler. LDK üyesi Bayan Edi 
Shukriu ve PDK�nõn Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Sayõn Lirak Çelay böyle milletvekillerini olușturmaktadõrlar. Komisyon 
Bașkanõ Bayan Shukriu, bununla ilgili  �Biz kültürün korunmasõnõ ve gelișmesini sağlayacak enstitü mekanizmalarõnõn olușturulmasõ 

ile yakõndan ilgilenmekteyiz� ifadesini kullandõ.  

Değișik partilerden Kosova Mec- 
lisi milletvekili olarak seçilme-
lerinden önce, daha 2000 yõlõn- 
dan itibaren bu iki kiși arasõnda 
ișbirliği bașlamõștõ. O dönemde 
Bayan Shukriu UNMIK nez-
dindeki Kültür Departmanõ 
eșbașkanõ görevinde bulunuy-
ordu. Çelay beyefendi ise Priș-
tine Ulusal Tiyatro Bașkanõ 
görevinde idi. Daha o zaman-
dan beri kendilerine karșõ poli-
tik baskõlarõn uygulanmasõna 
rağmen, her ikisi de profesy-
onellik açõsõndan hareket ederek, 
Kosova�da kültürün gelișmesine 
katkõlarõnõ sunmușlardõr. 
Belli alanlarda birer uzman olan 
bu iki milletvekili Kültür, Gen- 
çlik ve Spor Bakanlõğõ çalõșma-
larõnõn denetlenmesi ișini çok 
ciddi almõșlardõ. �Cõlõz bir eko-
nomiye sahip olduğumuz ve 
kültür etkinliklerin desteklen-
mesine ait bağõșlarõn giderek 
azaldõğõ bir dönemde de bu 
enstitülerin bașarõlõ bir șekilde 
fonksion etmesini arzulamak-
tayõz� dedi Bayan Shukriu. Buna 
rağmen Bakanlõktan sorumlu-
luğun aranmasõnõn hiç de kolay 
olmadõğõnõn altõnõ da çizdiler. 
�Bakanlar, Meclis karșõsõnda de- 
ğil, kendi politik liderleri karșõ-
sõnda hesap vermektedirler� 
Þ krini ileri süren Sayõn Çelay, 
2002 yõlõnda varõlan politik 
anlașma sonucu Hükümetin ku- 
rulmasõnõn mümkün olduğunu 
vurguladõ. 
Söylenenlerle uzlaștõğõnõ ifade 
eden Bayan Shukriu, Komisyo- 
nun bilgilendirilmesi ereğiyle 
istenen enformasyonlara çoğu 
zaman Bakanlõktan yanõtlarõn 

verilmediğini vurguladõ. �Büt-
çenin nereye ve nasõl harca-
ndõğõna dair Bakanlõğa üç mek-
tup göndermemize rağmen, 
șimdiye kadar hiç bir yanõt 
alamadõk. Düșünceme göre, Me- 
clis ve onun nezdindeki Komis- 
yonlarõn kendi yetkilerini gerek-
tiği gibi yerine getirmeleri için 
Meclis Bașkanlõk Kurulu�nun 
daha fazla çaba harcamasõ gere-
kir.�  
2003 yõlõ zarfõnda Bakanlõk bi 

sürü önemli kararlar almõștõr. 
Kosova Opera ve Balesinin ku- 
rulmasõ da bunlar arasõnda yer 
almaktadõr. Buna rağmen, Mecli-
sin ilgili Komisyonu ile konu 
hakkõnda hiç bir danõșma yapõl- 
madõğõ görüșünde uzlașan Ba- 
yan Shukriu ve Çelay Beyefendi 
bu tavõrlarõyla Komisyon üyeler-
inin dikkatlerini çektiler. 
�Kosova Bale ve Operasõ�nõn 
kurulmasõ haberlerini Komisyon 
üyeleri Televizyon yayõnlarõndan 

öğrendiler� diye uyarõda bulun- 
du Bayan Shukriu. Haberin 
alõnmasõndan sonra Bakanlõktan 
daha fazla bilgi edinmek için 
Komisyon devreye girerek konu 
hakkõnda bir toplantõ tertipledi. 
�Bu toplantõya Bale Müdürü 
katõlmadõ. Onu temsilen toplan-
tõya katõlan Kültür Departmanõ 
müdürü yazõlõ hiç bir belge 
sunmamasõ yanõ sõra konu hak-
kõnda tatmin etmeyen, eksik bilgi 
verdi.�  

Söyleșiyi gerçekleștiren: 
Jeff Bieli, AGİT Kosova Misyonu       

 2002 yõlõnõn Mayõs ayõnda GSÖT Michael Steiner  �Tahtaki tanrõça� heykelini Kosova�ya geri getirdi.  
�Tanrõça�,  6.000 yõl eski, Neolit döneme ait olan terakota (pișimiș toprak) bir heykeldir ve 1956 yõlõnda 

Priștine yakõnlarõndaki bir beldede bulunmuștu.Seyar bir serginin parçasõ olarak Mart 1999 yõlõndan beri Belgrad 
müzesine ödünç verilmiștir.



ASI  newsletter 7

Edi Șukriu ve Lirak Çelaj

Çelay Beyin görüșüne göre u 
konu hakkõnda Bakanlõk, Meclis 
Komisyonu ile ișbirliği yürütüp 
konu hakkõnda üyelerin Þ kirl-
erini almalõydõ. �Operanõn ku- 
rulmasõna dair uzunvadeli bir 
stratejiye sahip olmamõzõ iste-
dik� dedi O. Kosova�da opera 
eserlerini okuyabilecek profesy-
onel personelin yetersiz olmasõ 
yüzünden, Komisyon üyeleri, 
�yeni kadrolar yetiștirecek� bir 
uzmansal grupun kurulmasõnõ 
yeğlerdi. 
Aynõ zamanda bu konu hak- 
kõnda Bakanlõğõn çalõșmalarõnõn 
daha transaparan olmasõ ge- 
reğine ișaret eden Komisyon, 
özellikle Opera müdürünün 
hangi kurallara göre tayin edil-
diğini de öğrenmek istemektedir. 
�Operanõn mevcut olan Filhar-
moni çerçevesinde kurulduğu 
için müdürün seçilmesi için 
konkurun duyurulmasõna gerek 
yoktu� șeklinde Komisyon üye-
lerine yapõlan bir açõklama Bayan 
Shukriu�ye göre gereken pros-
edürlerin așõlmasõ için uygu-
lanan bir taktikten ibarett i. 
Meclis çalõșmalarõndan boșta 
kalan zaman içerisinde Bayan 
Shukriu, Priștine Üniversitesi 
öğrencilerine okutt uğu arkeoloji 
ile içli dõșlõ olmaktadõr. Bundan 
bi süre önce, O, Harvard Üni- 
versitesi�nde bir uzmanlõk çalõș- 
masõnõ tamamladõ. Bayan Shuk-
riu, kültür kalõntõlarõnõn incelen-
mesi ve korunum altõna alõn-
masõyla Kosova�ya uzunvadeli 
beneÞ siyonlar temin edeceğini 
tahmin etmektedir. �Kültür 
mirasõ, ilerideki dönemde turizm 
sektörün gelișmesi yönünde 
yapõlacak önemli bir yatõrõm 
kaynağõ olabilir, ancak kimse 
buna kulak asmõyor.� Ona göre, 
bu yönde ciddi bir duyarlõk 
göstermesi gerekirken, �Bakan, 
Arkeoloji Enstitüsü�nün kurul-
masõ kararõnõ alõyor ki, aslõnda 
bu düpedüz bir politik karardõr 
ve böyle bir șey yapõlõrken ne bir 
proje hazõrlanmõș ne de arkeoloji 
uzmanlarõyla danõșõlmõștõr.� 
Bayan Shukrõ�ye göre, Belgrat 
tarafõndan el konulup alõnan 

kültür değerlerimizin geri 
çevrilmesi en önemli meseleler-
den biridir. Kosova�nõn arkeolo-
jik değerleri, savașõn sürdüğü 
günlerde Sõrbistan bașkentinde 
düzenlenen bir serginin açõlmasõ 
bahanesiyle ödünç alõnmõșlardõ. 
Fakat șimdiye kadar geri çevrilen 
eserler arasõnda, bi tek bugün 
Priștine�nin sembolü olan ünlü 
statü geri çevrilmiștir. Onun 
düșüncesine göre, daha da 
kötüsü �Kosova Müzesi çerçe-
vesinde derlenen eserlerin yarõsõ 
ve tüm etnolojik miras, savașõn 
sürdüğü günlerde askeri kamy-
onlarla çalõnõp götürülmüștür.� 
Kültür komisyonu üyesi olduğu 
UNMIK ve diğer uluslar arasõ 
toplumun yardõmõyla, Bayan 
Shukriu, șu an Sõrbistan�da bulu-
nan Kosova zenginliğinin geri 
çevrileceğine derinden inan- 
maktadõr. �Bu sorunun çözüm-
lenmesi yönünde devreye gire-
cek mekanizmalar çerçevesinde 
uluslar arasõ topluluğun Belgrat 
üzerinde uygulayacağõ baskõ-
larõn ilk sõrada yer almasõnõ iste-
mekteyiz.�   
Çelay Bey, bu konuda hemÞ kir 
olduğunu, ancak sorunun çözü- 
me kavușmasõ için Meclis�in 
daha fazla bir șey yapamamasõ 

karșõsõnda hayret içinde oldu-
ğunu da ifade ediyor. �Belgrad 
ile Kosova arasõndaki mevcut 
ilișkiler yüzünden konunun çö-
züme kavușmasõ ancak bir 
rezolüsyonun onaylanmasõndan 
geçer. Bu artõk bir politik prob-
lemdir.� 
Meclisteki görevleri yanõ sõra 
Çelay Bey, Kosova�da ilk özel 
tiyatronun açõlõș hazõrlõklarõnõ 
sürdürmektedir. Bu tiyatro, 
Kapalõ Spor salonu tesisleri 
çerçevesinde inșaa edilmektedir. 
Parlamentonun sahne sanatlarõnõ 
daha fazla desteklemesini arzu-
larken, sinematograÞ ye ait kanu-
nun çõkarõlmasõnõn günümüz 
ihtiyacõ olduğunu da vurguladõ. 
Bu șekilde Þ lm üreticileri olan 
özel șirketlere destek verilerek, 
�Kosova Film�-in tekeline de bir 
sonun verileceğini ileri sürdü. 
Komisyon üyeleri arasõnda yasa 
hazõrlayabilecek hukuk uzman- 
larõ olmadõğõ için yasa tasa- 
rõlarõnõn hazõrlanmasõ ve ya- 
salarõn gözden geçirilmesi konu-
sunda Komisyon üyelerine yar-
dõm edecek birileri yok. Komisy-
onun yetkisinde olan ve geçen 
yõl içerisinde gereken ișlemden 
geçip onaylanan spor yarõșlarõ, 
kütüphaneler ve arșiv kanunlarõ 

üstüne, Bayan Shukriu�nun ifa-
desine göre Komisyon üyeleri 
sadece oylamakla yetinmek zo-
runda kalmõștõr. Oysa içlerinde 
kültür değerlerin korunmasõ 
dahil daha bi sürü yasanõn 
çõkarõlma gerekmektedir, fakat 
Komisyon üyelerinin yasalarõn 
hazõrlanmasõ için koșullarõ mev-
cut değildir.  
�Bizim oÞ slerimiz yok. Șöyle ki 
üzerinde çalõștõğõmõz malzeme-
leri evlerimize götürmek zo-
runda kalmaktayõz� diye vur-
guluyor Komisyon bașkanõ. Bay 
Çelay ise Komisyon üyelerine 
tahsis edilen araçlarla hayal 
kõrõklõğõna uğradõğõnõ gizlem-
iyor. �Temel sorun, altyapõ 
eksikliğidir�, diyor. 
Yine de Komisyonun bu iki üyesi 
etnik farklarõn giderilmesi ve 
Kosova azõnlõk temsilcileri ile 
ortak bir ișbirliği dilinin 
bulunacağõ konusunda iyim-
serler. �Kosova kültürünü ayrõ 
bir șeymiș gibi görmüyoruz; o, 
Kosova�daki tüm vatandașlarõn 
bir mirasõnõ olușturmaktadõr� 
diyen Bayan Shukriu șöyle 
devam eti: �Kosova kültürü 
ortaktõr ve o Avrupa kültürü 
ve global kültürün bir parçasõnõ 
olușturmaktadõr.� 
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ruya katõlmalarõ gereksinimine 
ișaret etmektedirler. 
�Meclis�te geliștirilmesi gerekli 
olan belirli prosedürler vardõr, 
ama topluluklar arasõnda karșõ-
lõklõ inancõn sağlanmasõ en 
önemlidir. Diğer taraft an gelm-
esine rağmen ben bazõ önerile-
rin iyi olabileceğini sanõyorum�, 
dedi Sayõn İvanoviç.
Kosova Bașbakanõ siyasi danõș-
manõ İlir Deda, Geri Dönüș 
Koalisyonu�nun Meclis�te çok 
etkin olduğu ile uzlașarak bu 

�Geri Dönüș Koalisyonu � kavșakta
2003 yõlõnõn bașlangõcõnda  yüksek siyasi gerilimlerin hüküm sürdüğü dönemde parlamentonun Sõrp üyeleri sõk sõk oturumlarõ boykot etme 
girișiminde bulunmuș, Arnavut çoğunluğunun kararlarõyla memnun olmayarak komple olarak Parlamentodan çekilme yoluna bașvurmușlardõ. 
Bugün ise durumu yakõndan izleyen uzmanlarõn çoğu �Geri Dönüș Koalisyonu�nun günümüzde Mecliste en etkin parlamento gruplarõnda biri 
olduğuyla  uzlașmaktadõr. Bu olumlu hareket hem çok sayõda uluslararasõ temsilciler tarafõndan, hem de  Kosova Arnavutlarõ tarafõndan 

takdirle karșõlanmaktadõr ve Geri Dönüș yöneticilerinin de bu yeni gelișme karșõsõnda memnun olduklarõ benziyor. 

Meclis Bașkanlõğõ üyesi  Oliver 
İvanoviç �Geri Dönüș Koa-
lis-yonu�nun, Kosova Meclisi 
çalõșmalarõnõ boykot etmekle 
değil, ona tam ve aktif olarak 
katõlmakla  Kosova�daki Sõrp 
çõkarlarõnõn olgun ve etkili yolu 
olabileceği farkõna varmõș ol- 
duğunu açõkladõ. �Eskiden biz 
duygusal, çalkantõlõ ve sõk sõk 
rasyonel olmayan bir șekilde 
hareket ett ik. Öyle ki bazõ kanun 
tasarõlarõ hakkõndaki  itirazla-
rõmõzõ zamanõnda sunmadõ-
ğõmõz durumlar da oldu. Bugün 
daha rasyonel davranõyoruz�, 
diyor İvanoviç. 
Geri Dönüș Koalisyonu gele-
cekte daha aktif olmayõ, 
Anayasal Çerçeve ve 1244 No�lu 
Rezolusyonu da dahil olmak 
üzere kendi çõkarlarõnõ koru-
mak amacõyla tüm parlamento 
mekanizmalarõndan faydalan-
maya kararlõdõr, dedi  İvanoviç.  
Temel itirazlardan biri șudur ki, 
Kosova Arnavutlarõ hala açõk 
olarak Sõrplarõ kader kurbanõ 
olarak temsil etmeyi ve nihayi 
statüs konusu çözümlenmeden 
bağõmsõz Kosova kurulușunu 
kurma girișimlerinde bulunmak-
tadõrlar. Oliver İvanoviç�e göre, 
etnik kimliğe bakõlmaksõzõn, 
Kosova�da yașamakta olan her-
kes için en uygun olan ka- 
nunlarõn kabul edilmesi yö-
nünde, Kosova Meclisi kendi 
çalõșmalarõnõ odaklaștõrmalõdõr.  
�Onlar bağõmsõzlõk konusunda 
õsrar ederse, biz de  tüm Bel-
grad yetkililerinin buraya geri 
dönmeleri konusunda õsrar 
edeceğiz. Her iki seçenek ekst- 
rem seçeneklerdir ve çok 

olumsuzdur ve bu hava demok-
ratik süreçlere ve Kosova için 
hayati önem tașõyan ekonomik 
gelișmeye katkõda bulunmamak-
tadõr. Ciddi ekonomik sorun-
larla uğrașacak yerde, biz, Me- 
clis�in politik amaçlar uğruna 
kötüye kullanõlmasõ pratiği ile 
karșõlașmaktayõz�, dedi İvano-
viç .
Kurallarõ ihlal edenlere karșõ 
daha ayan cezalarõn olmasõnõn 
öngörülmesinin daha etkili ola- 
cağõ konusunda münakașa et-

Zoran Çulafiç,
UNMIK Radyo ve  TV Muhabiri ve  Radyo B-92 muhabiri.

melerine rağmen, bir olumlu 
adõm olarak, Sõrplar, geçenlerde 
kurulan AGİT Meclis Gözlemci-
sini kabul ett iler. İvanoviç�e göre 
Balkanlar�daki insanlar cezalar 
dilini daha iyi anlamaktadõrlar. 
Buna ek olarak, Sõrplar, Meclis 
etkinliğinin artõrõlmasõ ve kötü 
tasarlanmõș olan kanunlarõn 
kabul edilmemesi için uluslara- 
rasõ topluluğu yasama ve yasal 
uzmanlarõnõn kanun tasarõlarõ- 
nõn hazõrlanmasõna ilișkin daha 
erken sürecine doğrudan doğ-

Meclis Bașkanlõğõ�nõn Geri Dönüș Koalisyonu üyeleri  Oliver İvanoviç ve Goyko Saviç �Geri Dönüș� Parlamento 
Grubu Bașkanõ  Dragișa Krstoviç ile birlikte
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değișimin çok büyük, olumlu 
ve önemli  bir adõm olduğu, 
ama Arnavutlarõn Sõrp temsil-
cilerini  hala Belgrad yetkililerin 
uzatõlmõș eli olarak gördüklerini 
iddia etmektedir. Kosova Hü- 
kümeti, Sõrp yetkililerinin yeni 
gerçeği anlayacaklarõnõ ve tüm 
yurtt așlar ve özellikle de Ko- 
sova�da yașamakta olan Sõrplar 
için yașam koșullarõnõn geliș-
tirilmesine yöneleceklerine ümit 
etmektedirler. 
Geri Dönüș Koalisyonu șimdi 
Meclis�te önerilen her kanunda 
değișikliklerin yapõlmasõ ile ilgili 
istemlerini sunmasõna rağmen, 
Kosova Hükümeti temsilcileri 
Sõrplarõn daha kooparativ olma- 
larõnõ ve Kosova�daki her günlük 
konulara odaklanmalarõnõ gör-
mek istemektedir. 
�Biz Geri Dönüș Koalisyonu 
tarafõndan yapõlan bazõ kanun 
önerilerini görmek isterdik. 
Onlarõn Belgrad siyasetinden 
çok daha fazla Kosova�daki 
topluluk çõkarlarõna odaklan- 
malarõnõ görmek isterdik. Sõrp- 
larõn Meclis�te daha aktif ol- 
malarõ ve Kosova�da beraberce 
daha iyi bir gelecek yarat-
malarõnõ davet ediyorum�, dedi 
Sayõn  Deda . 
Olumlu bir değișme olarak de- 
ğerlendirilmesine rağmen, Ko-
sova Arnavutlarõ tarafõndan Geri 
Dönüș Koalisyonun șu andaki 
etkinliği Kosova çoğunluğunun 
kabul etmediği  Sõrbistan yasal 
sistemi ile yasal birliğin sür-
dürülmesinin bir çabasõ olarak 
görülmektedir. Diğer yandan 
Sõrplar, nihayi statüs çözüm-
lenmeden bağõmsõzlõk yönünde 
hiç bir hareketi beklememekte-
dirler. 
Geri Dönüș Koalisyon temsil-
cileri Meclisin șimdiki prosedür-
leri ve mekanizmalarõnõn ge-
nelde yeterli olduğu ve ilerle-
menin kaydedilmesi yönünde 
alanõn var olduğunu iddia etme-
ktedirler. Kabul edilmeyen ve 
yerine getrilmeyen ana istem-
lerden biri parlamentonun Sõrp 

üyelerinin ek güvenlik önlem-
leri olmadan her gün Priștine�de 
olmalarõ, Meclis toplantõlarõn-
dan önce  değișiklikleri ve diğer 
yasal danõșmayõ hazõrlamakta 
Parlamento üyelerine yardõm 
edecek tam iș saatli  iki ya da üç 
yasal uzmandan olușan küçük 
bir ekibin kurulmasõ için gerek-
sinim vardõr. 
Geri Dönüș Koalisyonu  aynõ 
zamanda kendi iç engelleriyle 
de karșõ karșõya gelmektedir. 
Geri Dönüș Koalisyonu�nun se- 
çilmiș olduğu bir zaman dilimi 
içerisinde Belgrad tarafõndan 
gelen karõșõk siyasi mesajlar göz 
önünde bulundurularak, � Sayõn 
Kõrstović ve Sayõn  İvanović�in 
belirtt iklerine göre  - bu koalisyo-
nun geniș bir kitlesinin gerçek 
seçenek olmadõğõnõ anlamak zor 
değildir. Bu Kosova�daki çok 
sayõda Sõrp politik temsilci 
tarafõndan ortak bir anlayõș 
olarak açõklanabilir. Bu heterojen 
ve etkisiz koalisyonun kurulușu 
genelde aralarõndaki  politik 
eğemenlik için savaș veren ve 
birleșen  Belgrad�õn bazõ siyasi 
politik partileri liderelerinin 
karõșõk siyaseti ile etkilenmiș 
bulunmaktadõr. Bunun sonucu 
olarak Geri Dönüș Koalis-
yonu�nun büyük bir kõsmõ yet-
kili olmamakla birlikte, onlarõn 
çoğunun politik etkinliklere 
etkin bir șekilde  katõlmalarõ  
isteği yoktur: �Maalesef, koal-
isyonun bazõ üyelerinin kendi 
görevlerini gerektiği gibi yap- 
madõklarõnõ kabul etmek gerekir, 
bazõlarõ komisyon çalõșmalarõna  
etkin olarak katõlmamakta hatt a 
Meclis oturumlarõna bile katõl- 
mamaktadõr. Bazõlarõnõn toplan-
tõya katõlmalarõnõn tek nedeni 
sadece gündeliklerini almalarõ 
içindir�, diyor Geri Dönüș Koal-
isyonu yürütme kurulu Bașkanõ 
Dragișa Kõrstoviç ASİ için yap-
mõș olduğu konușmada.
 �Serbest olarak deyebilirim ki 
maalesef, Geri Dönüș Koalis-
yonu�nun  22 üyesinden sadece 
sekiz üyesi etkin bir șekilde 
katõlmakta, diğerleri ise Meclis 

GSÖT Harri Holkeri ile Dragișa Krõstoviç görüșmesinden.

çalõșmalarõ ile  hiçten ilgilen-
memektedir. Sõk sõk Meclis 
oturumlarõna  Koalisyon�un 8-12  
arasõnda bir üye sayõsõ katõl-
maktadõr. Bu ise Geri Dönüș 
Koalisyonun yarõsõndan daha az 
bir sayõsõnõ olușturmaktadõr�,  
diye iddia  ediyor Kõrstoviç. 
Bu gibi kabul edilemez bir pra-
tikten kaçõnmak için etkili bir 
yasal mekanizma yoktur, çünkü 
Geri Dönüș Koalisyonu etkin-
liklerinin temel kararlarõ  Bel-
grad politik partilerinin mütef-
Þ k  liderlerinden olușan ve özel-
likle Geri Dönüș Bașkanlõğõ için 
ayrõlmõș bulunmaktadõr. 
�Arnavut çoğunluğu tarafõndan 
gelen bu olumsuz yönelimler 
dõșõnda  olduğu gibi bazõ en-
geller dõșõnda, biz, Kosova�daki 
Sõrplarõn çõkarlarõnõ korumak 
için uygun olan tüm Meclis 
prosedürleri ve mekanizma-
larõnõ bütünlüklü olarak kul-
lanmakla etkin katõlõm siyas-
etini südürmekte  kararlõyõz. 
Anayasal Çerçeve ve 1244 No�lu 
Rezolusyon olduğu gibi Meclis 
eylem prosedürü ve GSÖT�nin 
rolü kendi çõkarlarõmõzõ uygun 
bir șekilde korumamõz için bize 
fõrsat sağlamaktadõr. Demek 
oluyor ki șimdi Meclisi kötüye 
kullanmak için bir alan yoktur.� 
Diyor Sayõn Kõrstoviç  ASI�ye 
yapmõș olduğu konușmasõnda..

Kõrstoviç, kendisinin  bireysel 
olarak  AGİT�in Meclis Göze-
tleme çalõșmasõyla olduğu gibi 
bazõ küçük itirazlarõn olmasõna 
rağmen �vicdanla çalõșan� 
GSÖT�ün rolü ile  çok memnun 
olduğunu söyledi. � 2003 yõlõnõn 
son kõsmõnda Meclis süreçlerine  
çok sayõda suistimaller yapõldõ 
ve ben bu döneme ait olan AGİT 
gözetleme raporunu okumayõ  
çok isterdim�dedi Kõrstoviç. 
�Benim temel itirazlarõmdan biri 
Meclis çoğunluğunun  gündem 
sõrasõna sõk sõk tamamen Meclis 
yetkisi dõșõnda olan bazõ 
konularõ almasõydõ. Kanunlara 
ait olan prosedürlerin hazõr-
lanmasõ daha ciddi olmalõ ve bu 
kanun tasarõlarõnõn hazõrlanmasõ 
ile ilgili erken safh aya  ulus- 
lararasõ uzmanlarõnõn da katõ-
lmalarõ ile sağlanabilir. En 
sonunda düșünceme göre 
parlamento gruplarõ temsilcileri 
ile uluslararasõ topluluk temsil-
cileri arasõnda sõralõ ișbirliğin 
yapõlmasõ çok yapõcõ olurdu. 
Bu kanun tasarõlarõnõn hazõrlan-
masõndaki erken safh ada  bazõ 
gereksiz çatõșmalardan ve ger-
ilimlerden çekinmemize yardõm 
edebilir. Biz, Kosova insanlarõnõn 
ortak çõkarõ olan inanç ve birbir-
imizi daha iyi anlama havasõnõ 
yaratmak için çok çalõșmalõyõz� 
diye belirtt i Sayõn Kõrstoviç.
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Meclis�te son gelișmeler
Son aylar içerisinde Kosova Meclisi�nde yoğun tartõșmalar düzenlendi, kararlar alõndõ, girișimler bașlatõldõ ve Kosova toplumu için 
hayati önem tașõyan yasalar çõkarõldõ. Devamda, Kasõm 2003 ortasõndan Ocak 2004 sonuna kadar Meclis�teki son gelișmeler hakkõnda 

bir rapor veriyoruz.

Açõk oturumlar alõșõlagelinmiș  bir pratik halini aldõ
Meclis Komisyonlarõ, kanunlarõn tasarlanmasõ amaçlarõ da dahil 
olmak üzere, bilgilerin toplanmasõ  için önemli bir araç olarak 
kamuya açõk oturumlarõ günden güne daha çok kullanõlmaktadõr. 
Kasõm 2003 ortasõndan beri buna benzer birkaç olay düzenlendi. 
Sağlõk Komisyonu  24 Kasõm 2003�te Tõb Ürünlerine değin Kanun 
Tasarõsõ hakkõnda  bir açõk oturum düzenledi  ve bu daha son-
radan Meclis tarafõndan onaylandõ.  9 Aralõk 2003 tarihinde 
Mahkeme, Yasama ve Anayasal Çerçeve Konularõ ve Kamu Hiz-
metler Komisyonu, Ayrõmcõlõğa Karșõ Kanun ve Cinsiyet Eșitliği 
Kanun Tasarõlarõnõ beraberce görüștükleri zaman ilk ortak açõk 
oturumu düzenlendi.
Ocak 2004 yõlõnõn bașlangõcõnda beș gün içerisinde iki açõk 
otutum toplantõsõ düzenlendi. Onlardan birincisi Kosova�da opera 
ve bale bölümünün kurulmasõna ilișkin bakanlõk kararõnõn 
değerlendirilmesi amacõyla Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
tarafõndan tertiplendi.  13 Ocak 2004 tarihinde Maliye ve Ekonomi 
Komisyonu tarafõndan Ticaret Odasõna ilișkin Kanun Tasarõsõ ile 
ilgili açõk oturum  diğer bir toplantõ örneğini olușturmaktaydõ. 
İș çevreleri topluluğu temsilcilerinin ilk defa doğrudan doğruya 
kendilerini etkilemekte olan kanun tasarõsõnõn bir bölümü hakkõnda 
kendi görüșlerini açõklama fõrsatõ verilmiști . Her iki etkinlik  bil-
gili kararlarõn alõnmasõnõ ve karar verme sürecinin daha erken 
safh alarõnda ilgili taraß arõn karar vermenin erken safh asõnda bilg-
ilenmelerinin gereksinimini ortaya koymuștur. 20 Ocak 2004 tari-
hinde  Anayasal Çerçeveye ilișkin önerilen değișiklikleri tartõșmak 
amacõyla  Mahkeme, Yasama ve Anayasal Çerçeve Komisyonu 
konuyla ilgili  buna benzer bir oturum düzenledi. 

Șimdiye kadar ASİ öğüt ve pratik destek vererek açõk otutumlarõ 
destekledi.  Bunun yanõ sõra Açõk Oturumlara değin Elkitabõnõ 
yayõnladõ. Meclis Komisyonlarõ tarafõndan açõk oturumlar olumlu 
olarak değerlendirilerek, komisyonlarõn kendi bașõna bașlatt õklarõ 
kamuoyu yoklama sayõsõnõ artõrdõ.

Meclis 22 Mart 1989 tarihinden sonra getirilen Sõrp 
kanunlarõnõ hükümsüz ilan etti 
Meclisin Mahkeme, Yasama ve Anayasal Çerçeve Komisyonu öner-
ilerini izleyerek,  Kosova Meclisi, 11 Aralõk 2003  tarihinde �22 
Mart 1989 tarihinden sonra getirilen  tüm Sõrbistan ve Yugoslavya 
kanunlarõnõ, yasal ve ek yasal eylemlerini, kararlarõnõ ve diğer 
eylemlerini feshetmeyi kararlaștõrdõ.� (Eski Yugoslavya çerçevesi 
içerisinde iken Kosova�nõn kendi özerkliğini kaybett iği zaman). 
Meclis�in yayõnlamõș olduğu metne göre Sõrbistan�õn Kosova�ya 
uyguladõğõ her yasanõn �zoraki, ahalinin çoğunluğunun isteğine 
karșõ ve onlarõn seçmiș olduklarõ temsilcilerinin kabul etmediğine� 
ișaret edildi. Aynõ gün, UNMIK,  Meclis tarafõndan alõnan kararlarõn  
�Kosova Meclisi yetkisi ötesinde ve geçerli ve etkili olmadõğõnõ� 
ifade eden bir basõn bildirisi yayõmladõ. Kosova Hükümeti, Meclis 
kararlarõna karșõ saygõlõ davranacağõnõ belirtt i.

Çevre ve Uzamsal Planlama Komisyonu Üsküp�ü 
ziyaret etti 
19 ve 20 Aralõk 2003 tarihinde  
Naim Maloku bașkanlõğõnda 
Çevre ve Alansal Planlama 
Komisyonu, Üskübü ve Make-
donya Parlamentosunu ziyaret 
ett i. Delegasyonu, Parlamento 
Bașkan yardõmcõsõ Sayõn Hysni 
Shaqiri, ve Parlamento Üyesi  
RaÞ z Haliti kabul ett i. Del-
egasyon, çevre ve alansal 
planlama konularõyla ilgilenen 
Ulașõm ve Ekoloji Kurul Bașkanõ 
Sayõn Tome Trombev ile de 
görüștü. Her iki komisyon, çevre 
sorunlarõnõn sõk sõk  sõnõrlarõ 
aștõğõ için onun çözümlenmesi-
nin iki tarafõn ișine geldiğinden 
beraberce çalõșma konusunda 
uzlaștõlar. Makedonya sõnõrõndaki Kosova çimento fabrikasõnõn 
çevreyi kirletmesi ve Vardar nehrinin yatağõnõn temizlenmesi 
konusu da ele alõndõ. Delegasyon, Makedonya Çevre Bakanõ  Sayõn  
Dragoljub Matovski ile de bir görüșme gerçekleștirdi. 

Franklin De Vrieze,

Ayrõmcõlõğa Karșõ Kanun ve Cinsiyet Eșitliği Kanun hakkõnda ortak açõk 
oturum

Naim Maloku 
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Meclis, Sõrbistan seçimlerinin Kosova�da 
düzenlenmesini reddetti
22 Aralõk 2003 tarihinde düzenlenen genel kurul olağanüstü 
toplantõsõnda, Kosova Meclisi, 28 Aralõk 2003 tarihinde yapõlmasõ 
planlaștõrõlan  Sõrbistan Parlamento Seçimlerinin Kosova yöres-
inde düzenlenmesini �kabul edilemez ve Anayasa dõșõ� ilan eden 
bir deklarasyon kabul ett i. Bu seçimlerin Kosova�daki yașamõ 
ve enstitülerin çalõșmalarõna kaba bir șekilde karõștõğõndan 
dolayõ UNMIK�in bu seçimleri önlemesi istendi. Deklarasyonun 
devamõnda �Sõrp yurtt așlarõnõn, Kosova çõkarlarõ ve Kosova�da 
yașamakta olan Sõrp topluluğu çõkarlarõna yönelik bu olumsuz 
manipulasyonlarõn bir parçasõ olmamalarõ istendi.� 

UNMIK aynõ gün Meclis ifadesini reddederek �İster seçimleri 
örgütleyen yetkilinin yönett iği teritoride olsun ister olmasõn, 
oylarõnõ kullanma hakkõna sahip olan seçmenlerin seçimlere 
katõlmalarõ ortak ve uluslar arasõ tarafõndan saygõyla karșõlanan 
bir pratiktir� ifadesine yer verdi. Meclis�in Geri Dönüș Koalisy-
onu (KP) üyeleri konu gündem sõrasõna alõnõncaya kadar genel 
kurul toplantõsõna katõlmadõlar.

Meclis  2004 yõlõ Kosova Bütçesini onayladõ 
22 Aralõk 2003 tarihinde düzenlenen aynõ olağanüstü toplantõ 
süresince, Kosova Meclisi 2004 Kosova Konsolide Bütçesini  
(KKB) onayladõ. Kamu Finansman  Yönetimi Kanununa uyumlu 
olarak, KKB, İktisat ve Finansi Bakanlõğõ tarafõndan hazõrlandõ.  
Sözü geçen Kanun, GSÖT Harri Holkeri ve Bașbakan Bayram 
Recepi de dahil olmak üzere kõdemli uluslararasõ ve yerel resmi 
görevlilerden olușan en yüksek danõșma organõ olan Ekonomi 
Fiskal Konseyi�nde de görüșüldü.  31 Aralõk 2003 tarihinde  
GSÖT, 2004 KKB�nin kabülüne değin UNMİK Kuralõnõ ilan  ett i.

2004 Bütçesinin bütünlüklü olarak Kosova gelirlerinden Þ nanse 
edilmesi ve  2003 bütçesinden artan ek 13 milyon euro ile bir-
likte 619 milyon euro olmasõ  beklenmektedir. 2003 yõlõna kõyasen 
2004 yõlõ bütçesi % 20 oranõnda daha yüksektir. İktisat ve Fin-
ansi Bakanlõğõ�nõn yapmõș olduğu değerlendirmelere göre 2004 
yõlõnda Brüt Ulusal Üretimin (BUÜ) istikrarlõ bir șekilde artmasõ 
beklenmektedir.  2003 yõlõnda Brüt Ulusal Üretim değeri  1,2 
milyar Euro iken, 2004 yõlõnda onun 1,25 milyar Euro olmasõ 
beklenmektedir. 

Meclis Bașkanõ  2003 yõlõ  çalõșmalarõnõ 
değerlendirdi
29 Aralõk 2003 tarihinde, Kosova Meclisi Bașkanõ Prof. Nexhat 
Daci, 2003 yõlõ süresi içerisinde Meclis çalõșmalarõ sonuçlarõnõ 
tanõtmak amacõyla yerel ve uluslararasõ medya için geniș kapsamlõ 
bir basõn toplantõsõ düzenledi.  2002 yõlõnda düzenlenen 22 
genel kurul toplantõsõna kõyasla 2003 yõlõnda toplam olarak 37 
genel kurul toplantõsõnõn düzenlendiğine ișaret ederek, geçen yõl 
Bașkanlõğõn 38 defa bir araya geldiğini belirtt i.  2003 yõlõnda orta-
lama olarak üç Meclis Komisyonu her çalõșma günü bir araya 

geldi, komisyon toplantõlarõnõn toplam sayõsõ ise  565�ti.  Bu 
yoğun eylemlerin sonucu olarak, 2003 yõlõ içerisinde 32 kanun, 
2 rezolüsyon ve 3 deklarasyon onaylanõp  7 öneri ve düșünce  
kabul edildi. 

Basõn Konferansõnda , Prof. Daci, aynõ zamanda 2004 yõlõna ait  
gelișmelerle ilgili tahminlere de yer verdi. Bu yõlõn genel ger-
ilimler yõlõ olacağõ, kuzey komșularõmõz ve Kosova kuzeyinde 
yașamakta olan yerliler ile olduğu gibi seçim sonuçlarõndan ileri 
gelebilecek gerilimler ve yerel enstitüler ile UNMİK arasõnda 
çõkabilecek gerilimlere önceden ișaret ett i. 

Meclis Raçak kurbanlarõna saygõ gösterdi
15 Ocak 2004  tarihinde düzenlenen genel kurul toplantõsõnõn 
bașõnda, Kosova Meclisi üyeleri,  15 Ocak 1999 tarihinde Sõrp 
Güvenlik Güçleri tarafõndan öldürülen 45 Arnavut kurbanõna 
saygõ durușunda bulundu. Bu cinayet, Rambouillet Konfe-
ransõ�nõn düzenlenmesini hõzlandõrarak, 24 Mart 1999 tarihinde 
NATO  müdahalesine neden oldu. Meclis�in Sõrp üyeleri saygõ 
durușuna katõlmadõlar. 

Birçok kanun tasarõsõ hakkõnda yürütülen tartõșmalar süresince,  
LDK parlamento grubu Bașkanõ, Sayõn Sabri Hamiti, �Geri 
Dönüș Koalisyonu�nun politik sorumsuzluğu ve disiplinsizliğini 
Belgrad tarafõndan ipleri çekilen bir oyun� olarak nitelendirdi. 
Geri Dönüș Koalisyonu parlamento grubu Bașkanõ Sayõn Dragisa 
Krstoviç, �parlamentodaki son olaylarõn Kosova�daki demokra-
tik havanõn yaratõlmasõna doğru götürmediğini � belirtt i.

Topluluklarõn Hak ve Çõkarlarõna ait Komisyon�un 
önerileri  
15 Ocak 2004 tarihinde düzenlenen genel kurul toplantõsõnda 
Kamu Tedariğe değin Kanun Tasarõsõ�na ilișkin özel komisy-
onun önerileri yeniden gözden geçirdi.  Kanunu hazõrlayan taraf 
(Hükümet), itirazda bulunan taraf (Geri Dönüș Koalisyonu) ve 
üçüncü tarafõn (UNMIK) temsilcisinden  olușan panel, toplulukl 
hak ve çõkarlarõnõ daha iyi bir șekilde korumak amacõyla bazõ 
değișiklikleri yapmõștõ. AAK parlamento grubu panel taraÞ ndan 
önerilen değișikliklere karșõ gelerek  Meclis�in Mahkeme, Yasama 
ve Anayasal Çerçeve Konularõ Komisyonu�nun  topluluklarõn 
hayati çõkarlarõnõ koruyan özel prosedürü idare eden Anayasal 
Çerçeve hükümlerini değiștirmesini istedi.  PDK Üyesi  kendi 
partisinin Panelin  tümüyle değil, bazõ önerileri ile uzlaștõğõnõ 
berlirtt i. Prof. Daci ise Panel önerilerinin bölünemeyeceğini  ileri 
sürdü  ve Meclis üyelerinin Panel önerilerini desteklemelerini 
davet ett i. Öyle ki Panel önerileri oy çoğunluğu ile kabul edildi. 
11 Aralõk 2003 tarihinde düzenlenen oturumda , Meclis, Kosova 
Nüfus, Hane Halkõ ve Konut Sayõmõ  Kanun Tasarõsõna değin  
özel panelin önerilerini  onaylamadõ. Geri Dönüș Koalisyonu 
ve Diğer Topluluklar tüm oy kullanma hakkõna sahip olan  
Kosova topluluklarõnõn sayõma eșit olarak katõlmalarõnõ sağlayan 
eylemsel düzenlemelerle ilgili beș değișikliği öngören öneri için 
oylarõnõ kullandõlar.
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Kosova Bașkanõ Meclis e hitap etti 
2002 yõlõnõn bașõnda göreve seçilmesinden itibaren, Kosova 
Bașkanõ İbrahim Rugova,   Anayasal Çerçeve gereğince 22 Ocak 
2004 tarihinde ilk defa olarak Meclis�e hitap ett i. 

Bașkan Rugova son dört yõl içerisinde Kosova�da büyük ilerleme-
lerin kaydedildiğini değerlendirdi. O özellikle, �çok sayõda sis-
tematik ve diğer kanunlarõ olduğu gibi insanlarõmõz ve ülkemizin 
çõkarõndan olan değișik rezolusyonlar ve deklarasyonlarõ çõkaran 
Kosova Meclisi�ni kutladõ. Hükümet�te söz iken, Dr. Rugova 
�onun iyi çalõștõğõ� ve �istikrarlõ bir yönetim ve icra yetkilisi� 
olduğunu değerlendirdi. 

Gelecekteki öncelliklerden söz ederken,  Bașkan, Kosova enstitü-
lerinin istikrarlõ bir ekonomik kalkõnma, özelleștirme, özel sek-
törün desteklenmesi yönünde çaba harcamalarõ gerektiği ve enerji 
tedariği sorunlarõna çözüm bulmalarõ gereğine ișaret ett i. Yetki-
lerin uluslararasõ misyondan yerel enstitülere aktarõmõnõ savundu. 
�Önemli elemanlardan biri, bizim șimdiye kadar kaydetmiș 
olduğumuz standardlarõ olduğu gibi UNMİK, AGİT ve KFOR ile 
birlikte gerçekleștireceğimiz standardlarõn değerlendirilmesidir�, 
dedi Bașkan  Rugova.

GSÖT�nin Meclis Bașkanlõğõnda Diğer Topluluklarõn 
temsili  hakkõndaki düșüncesi 
GSÖT Harri Holkeri, Meclis Bașkanlõğõ�na Diğer Topluluklar 
temsilcisinin atanmasõyla ilgili 22 Ocak 2004 tarihinde alõnan 
kararõn geçersiz olduğunu belirtmek için Meclis Bașkanõ 
Nexhat Daci�ye bir mektup yazdõ. Mektubunda, GSÖT,  Meclis 
Bașkanlõğõna  Diğer Topluluklar(DT) temsilcisinin seçiminin  
Anayasal Çerçeveye (AÇ) uyumlu olarak yeniden yapõlmasõnõ 
istedi. 

�Sayõn Daci tarafõndan yönetilen Meclis�in Diğer Topluluklarõn 
uzlașmaya vardõklarõ  adayõ göz önünde bulundurmasõ ve 
tazdiklemesi  gerekir. Sayõn Daci�nin yönetimindeki Meclis, 
Meclis�in Diğer Topluluklar üyeleri tarafõndan uzlașmaya varõlan 
Sayõn D�ezair Murati�nin adaylõğõnõ göz önünde bulundurma-
yarak onun yerine Diğer Topluluklar desteğini kazanmayan ve 
Vatan temsilcisi olan Sayõn Zehra Elezi için oylarõnõ kullandõlar. 
Bu eylem Anayasal Çerçeve�nin 9.1.7(f) Bölümünü ihlal etmiștir. 
Anayasal Çerçeve�nin bu bölümüne göre �[Bașkanlõğõn] bir 
üyesi Kosova Arnavut�u veya Kosova Sõrbõ  Topluluğu temsilcisi 
olmayan Meclis üyelerinden seçilmelidir. Bu üyenin seçimini 
Diğer Topluluklar üyeleri yapabilir,� diye yazõyor GSÖT. 

GSÖT, konunun, Anayasal Çerçevenin ilgili bölümü gerekleri 
ile olduğu gibi Meclisin Geçici Yönetmenliği ile bütünlüklü bir 
șekilde  uyumlu olmasõyla yeniden görüșülmesini istedi. Diğer 
Topluluklar Grubu temsilcilerinin onlarõn kendi aralarõnda çöz-
meleri gereken konunun Meclisin genel kurul toplantõsõna geti-
rilip uzlașmaya varõldõğõ gibi değil ve onlarõn görüșleri göz 
önünde bulundurulmayarak ele alõndõğõna ilișkin kaygõlarõnõ 
dile getirdiklerini belirtt i.

Kayõp Kișiler Komisyonu, kayõp Sõrp yakõnlarõnõ 
kabul etti
28 Ocak 2004 tarihinde, savaș süresince olduğu gibi savaștan 
sonra kaybolan Sõrp yakõnlarõ, Sayõn Flora Brovina bașkanlõğõnda 
Meclis�in Kayõp Kișiler Komisyonu ile bir araya geldi. Bulușma 
sõrasõnda kaybolan Sõrp ailelerinin temsilcileri Meclis Komisy-
onunun  kaybolan Arnavut ve Sõrplarõ bulmalarõnõ istedi. 
Komisyonun savaș süresince kaybolan tüm kișilerin kaderini 
aydõnlatma yönünde çaba harcadõğõnõ vurgulayan Flora Brovina, 
Komisyon�un yetkilerinin sõnõrlõ olduğunu söyledi. �Size insani 
yardõm sunabiliriz, sizin söylemek istediklerinizi dinlemeye ve 
yakõnlarõnõzõn nasõl kaybolduğuna ilișkin bilgiler toplayabiliriz, 
fakt güvenlik ve hukuk yetkilerinin   B.M misyonu elinde olduğu 
için size somut yardõm sunmakta çok az yapabiliriz.� dedi. 

Kanunlar görüșülüp onaylandõ
2003 Kasõm ayõnõn ortasõndan 2004 yõlõnõn sonu arasõnda, Meclis 
birkaç kanunu gözden geçirip onayladõ. Bazõ kanunlar  sözü 
geçen tarihte ikinci görüșmeden sonra onaylandõ. Tarihi olmayan 
kanunlar ilk görüșmede sadece tasdiklenerek � Ocak ayõnõn 
sonunda � hala Meclis Komisyonlarõ tarafõndan görüșülme 
safh asõnda bulunmaktadõrlar: Sporlar  Kanunu (21.11.2003), 
Kadastro Kanunu (04.12.2003), Karayollarõ Tașõmacõlõğõna değin 
Kanun (15.01.2004), Cinsiyet Eșitliğine değin Kanun Tasarõsõ, 
Ayrõmcõlõğa değin Kanun Tasarõsõ, Sağlõğa değin Kanun Tasarõsõ, 
Eski Yugoslavya�ya dair Uluslararasõ Suç Mahkemesi ile 
İșbirliğine değin Kanun Tasarõsõ (ICTY), Ticaret Odasõna değin 
Kanun Tasarõsõ, Kosova�da Petrol  ve Petrol Ürünlerinin Ticaretine 
değin Kanun Tasarõsõ, SinematograÞ ye değin Kanun Tasarõsõ.

Onarõlan  Meclis holünden bir görüntü
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Çalõșma koșullarõ ve malsahipliği, Meclis 
bağõmsõzlõğõnõn göstergesidir

Avrupa İmar Ajansõ (AİA)  tarafõndan sunulan 18 ay süreli destek programõ çerçevesinde, Belçika Temsilciler Meclisi adõna, onu 
denetleyecek uzman olarak davet edildim. Temel görevim açõk artõrõm süreçlerini denetlemek ve dairelere șebeke ağõnõn takõlmasõ ve 
oÞ slerin tekrar möbleștirilmelerini izlemekten ibaret. Bu amaçla, 2003 yõlõ Kasõm ayõ sonlarõna doğru, bir çalõșma grubu olușturuldu. 

2004 yõlõ Șubat ayõ sonlarõna doğru, onlar, var olan ihtiyaçlarõn ayrõntõlõ bir incelemesini yapacaklardõr. 

Geçen Ekim ayõnda yapõlan ilk 
değerlendirme, daha önce bazõ 
sorunlarõn çözümlenmesinin ge- 
reğini ortaya att õ. Yeni teșhizatõn 
montajõna geçmezden önce, 
yağmur sularõnõ kaçõran dam ve 
çok eski olmasõ yanõ sõra așõrõ 
bir șekilde yüklü olan elektrik 
șebekesi en büyük sorunlardõ ve 
onlarla karșõlașmamõz gerekirdi. 
Parlemento binasõnõn sahipliği 
konusunda belirsizliğin hüküm 
sürmesi yüzünden, maalesef, 
sorunlarõn çözümlenmesi kolay 
olmadõ. Meclisteki yetkililer 
binanõn kendilerine ait olduğunu 
iddia etmelerine rağmen, bi- 
nanõn bazõ bölümleri, örneğin 
serverin bulunduğu bilgisayar 
ana merkez odasõna Meclis per-
soneli giremiyor. Bunun bir 
sonucu olarak, Meclis personeli 
en adi sorunlarõ dahi çözemiyor, 
örneğin serverin çökmesi, çünkü 
bu iș Kamu İșleri Bakanlõğõ�nõn 
yetkisinde bulunmaktadõr. Aynõ 
șey telefon ağõ için de geçerli. Bu 
șebeke ilk bașlangõçta UNMIK 
tarafõndan kurulmuștu, fakat 
aslõnda UNMIK, Meclis ve PTK 
tarafõndan ortaklașa kullanõl-
maktadõr. Parlamentonun diğer 
partnörlerle varacağõ ve herkese 
düșen ödevlerin ayrõntõlõ bir 
șekilde belirtileceği bir anlașma 
sayesiyle belki de bir çözüme 
varõlõrdõ. Șimdiki durumun en 
iyi bir çözüm olduğu görüșünde 
değiliz. 
Batõ Avrupa ülkelerinin çoğunda 
olduğu gibi, burada da Parla-
mentonun, her durumda,  kendi 
bașõna ve hiç kimsenin etkisi 

altõna kalmaksõzõn etkinliklerini 
sürdürme kabiliyetinin olmasõ 
gereğine inanõyoruz. Bu nedenle 
Belçika Anayasasõ, yasama (Par-
lamento), yönetim (Bakanlar 
Kurulu) ve yargõ arasõnda kesin 
bir ayrõmlarõ öngörmektedir. 
Böyle bir durum, devletin en 
üst organõ olan Parlamentonun, 
Hükümet çalõșmalarõnõ tama-
men bağõmsõz bir șekilde kontol 
etmesini sağlamaktadõr. Belçika 
Parlamentosunun bağõmsõzlõğõ 
her zaman güvence altõndadõr;  
bu Parlemnto kendi bütçesi 
hakkõnda bağõmsõz bir șekilde 
karar verir, kendi altyapõsõ ve 
çalõșmalarõ hakkõnda her tür 
kararõ bağõmsõz bir șekilde alõr. 
Kosova Meclisi�nin tüm binayõ 
ve șebekenin bakõmõnõ dahi 
yapamamasõ, bunu yerine getire-
bilmek için üçüncü bir tarafa 
� bizim örnekte Kamu Hiz-
metleri Bakanlõğõ�na - bağlõ ol- 
masõ, aslõnda Meclis tarafõndan 
denetlenmesi gereken �daha alt 
düzeydeki bir organa� bağõmlõ 
olma örneğini olușturmaktadõr. 
Bağõmsõzlõğõ sadece ilke olarak 
algõlamak yeterli değil ve bu 
olgu vatandașlar tarafõndan da 
görülmelidir. Bu yüzden hüküm-
ete bağlõ olan tüm hizmetler 
ve Parlamento ile bir bağlantõsõ 
olmayan uluslar arasõ örgütlerin 
oÞ slerinde çalõșan personelin, 
mümkün olduğu en kõsa bir 
sürede  parlamento binasõnõ ter-
ketmeleri gerekir. Demokrasi-
nin Þ ziki bir sembolü olarak 
Meclis binasõ, sadece Meclise ait 
olmalõdõr ve bu sadece kuram-
sal olarak değil, pratik olarak 
da görülmelidir. Bu olgudan 
hareket ederek, biz, Parlemento 
hizmetinde olmayan tüm diğer 
hizmetlerin bu binayõ ter-

ketmeleri yönünde Kamu 
Hizmetleri Bakanlõğõ�nõn 
planlarõnõ kararlõ bir șekilde 
desteklemekteyiz. Eğer 
uluslar arasõ topluluk Baș-
bakanlõğõn daireleri için 
bașka uygun bir mekan 
bulup onlarõn inșaa edilm-
esine Þ nansi araçlar temin 
etmezse, bu sürecin bașa-
rõyla tamamlanmasõ için bir-
kaç yõlõn geçmesi gerek-
cektir. 
Sonunda böyle bir gelișme 
sonucu, Meclis personelin 
ihtiyaçlarõ için daha fazla 
mekan sağlanmõș olacaktõr. 
Bu șekilde milletvekillerin 
çalõșmalarõna yardõmõ ola-
cak daha kabarõk sayõda 
personelin ișe alõnmasõ da 
sağlanmõș olacaktõr. Bu sayde 
milletvekillerin ihtiyaçlarõ için 
oÞ sler de temin edilmiș olacaktõr. 
Bu, birkaç açõdan yararlõ olur; 
Meclis milletvekillerinin bundan 
böyle de Priștine�de kalmalarõna 
imkan sağlar. Komisyonlarõn 
küçük sayõda toplantõlarõnõn 
düzenlenmesi ve fazla uzamaya-
cak olan bir Meclis genel kurulu 
toplantõsnõn düzenlenmesi de 
mümkün olacaktõr, çünkü artõk 
ulașõm ve zaman kaybõ olma-
yacaktõr. Milletvekilleri ve Meclis 
personeli arasõnda ișbirliği de 
bu șekilde artmõș olacaktõr. 
Milletvekillerinin herhangi bir 
yasa tasarõsõ ve önerge üstünde 
çalõștõklarõ zaman Meclis bünyes-
indeki uzmanlarla daha kolay 
irtibat kurabilir ve durum 
aydõnlõğa kavușarak olasõ engel-
ler ortadan kalkar. Yine de mil-
letvekillerine gereken oÞ slerin 
temin edilmesinden sağlanacak 
en büyük yarar bir çalõșma 
ortamõnõn temin edilmesinden 

ileri gelir. Değișik parti grup- 
larõnõn bir araya gelerek formal 
olmayan bu görüșmelerde oy- 
lamaya sunulmadan önce yasa 
tasarõlarõ ve önergeler görüșü-
lebilir. Tüm diğer parlamen-
tolarda olduğu gibi, burada da, 
bu tür kontaktlar ve formal 
olmayan görüșmeler, herhangi 
bir baskõya maaruz kalmadan ve 
medyalarõn kritik eleștirilerin-
den uzak kalarak kararlarõn alõn-
masõ imkanlarõnõ sağlamakla de-
mokratik bir enstitünün esas ta- 
banõnõ olușturur. 
Ortak bir binada bireye ait oÞ s- 
lerin bulunmasõ, ekiplerin oluș-
turulmasõnõn da ayrõlmaz bir 
parçasõdõr. Nihayetinde, değișik 
partilerden gelmeleri ve değișik 
Þ kirlere sahip olmalarõ yanõ sõra 
milletvekiller, her șeyden önce 
birer meslekdaștõr. Yakõn bir 
ișbirliği sonunda karșõlõklõ bir 
saygõya da yol açar, bu ise daha 
bașarõlõ ve saygõn bir Meclisin 
ortaya çõkmasõ anlamõna gelir. 

Peter Vanhoutte 
Belçika Temsilciler Meclisi eski 
üyesi ve AIA�nõn Kosova Meclisi 
destek programõnõn temel uzmanõ

Peter Vanhoutt e
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Enerji Tedariği � 
Kosova�nõn Siyasi  Sahipliği Gerekmektedir

Kosova Meclisi delegasyonunun  geçen Aralõk ayõnda Viyana�ya yapmõș olduğu çalõșma ziyareti șu önemli noktaya ișaret etmekteydi: 
Parlamento olanaklarõ ve geçiș döneminde olan bir toplumda bașarõlõ bir enerji siyasetinin geliștirilmesine değin 12 Aralõk�ta 
düzenlenen bu toplantõ çok önemli ve ilginç bir diyalog için fõrsatt õ. Bu ziyaret Kosova�ya ait yöresel değiș tokuș programõnõn bir 
parçasõ olarak  Friedrich Naumann Stift ung tarafõndan örgütlenmiș,  Kosova AGİT Misyonu Demokratikleșme Bölümü ile yapõlan 

ișbirliği sayesiyle gerçekleșmiștir.

Maliye ve Ekonomi Komisyonu, 
Ticaret ve Endüstri Komisyonu 
ve Bütçe Komisyonu üyelerin-
den olușan Kosova delegasyonu, 
her iki enstitünün yüksek tem-
silcileriyle görüșmek ve Þ kir ile 
bilgi değiș tokușunda bulunmak 
için daha önce AGİT Karargahõ 
ve Avusturya Parlamentosu�nu 
ziyaret etmiști. Enerji konusu 
üzerine yapõlan tartõșmalar zi-
yaret programõnõn son mad-
desini olușturdu. Eski toplantõlar 
ise, �enerji ile ilgili yuvarlak 
masanõn� kurulmasõ için optimal 
bir vakfõ yaratt õğõ da doğru ola-
bilir. Meclis üyeleri tarafõndan 
sorulan hemen tüm sorular enerji 
enstitüsünün  düzgün bir șekilde 
yeniden yapõlanmasõ esas önemi 
elemanlarõ konusuna olduğu 
gibi, Kosova�da uzun süreli, ye- 
terli ve kazançlõ bir enerji üre-
timinin sağlanmasõna ilișkindi.
Etkili bir enerji siyasetinin 
demokratik esaslar üzere geliș-
tirilmesinde özel kilitsel sorularõ 
tartõșmakla, en önemli bir nok-
taya varõldõ: KEK�i nasõl yeniden 
örgütlemek  ve Kosova�da özel 
politik ve ekonomik olanaklarõ 
çerçevesi içerisinde  �güçleri 
nasõl paylașmak�. Diğer sözlerle: 
öyle denilen mülkiyet sahipliği 
konusu nasõl çözümlemnlidir? 
Bu kilitsel konuya ait çözümlerin 
bulunmasõ için, șimdiki karar 
verme sürecinin eșit olmayan 
oyuncularõn elinde olduğunu 
göz önünde bulundurmak gere-
kir: bir yandan uluslararasõ 
örgütler, diğer yandan da  Ko-
sova yurtt așlarõnõ temsil eden 
Kosova Meclisi ve Hükümeti 

bulunmaktadõr. Yeni sorumlu-
luklar sistemini kurmak için 
�uluslararasõ temsilcilerinin� ol- 
duğu gibi �yerel� temsilcilerin 
yeniden tanõmlanmasõ gerekme-
ktedir. Meclisi kurduktan (özgür 
ve demokratik seçimler sonucu 
olarak) sonra Hükümetin de 
kurlmasõndan sonra, yetkilerin 
aktarõlmasõ zorunludur . Mecli-
sin denetimi altõnda olan Kosova 
Hükümeti�nin enerji konularõ ile 
ilgilenmesi gerekir. Böylece 
KEK�in de facto tanõmlanmamõș  
durumu sonuçlanmõș olacaktõr.
Șu anda normal pazar koșu-
llarõnõn ișlememesi, göz önünde 
bulundurulmasõ gereken bir 
meseledir. Böylece Kosova�daki 
durum açõk bir ekonomi ile 
kõyaslanamaz. Bu koșullar hü- 
küm sürdüğü dönemde normal 
yatõrõmcõlarõn Kosova enerji ens- 
titüsüne yatõrõm yapmalarõ bek- 
lenemez. Tüm enerji sektörünün 
yeniden canlanmasõ ve modern-
leștirilmesi için   bazõ �yatõrõm-
cõlarõn� Þ nanse etmeleri gerek-
mektedir. Bu yönde, özellikle 
Kosova�da  enerji stratejisi ve 
siyasetinin geniș veya kâğõda 
dahil edilen derlenmiș olgulara 
bakarak (AB Sütunu, GSÖT � 
Enerji OÞ si), ilerideki adõmlar 
ayan olmalõdõr: Avrupa �nõn 
Yeniden Yapõlanma ve Gelișme 
Bankasõ (AYYG) olanaklarõndan 
veya buna benzer Þ nansi araç-
lardan yararalanarak uluslara-
rasõ topluluk yatõrõmcõ rolünü 
üstlenmelidir. 
Böylelikle  paylașõlmõș çõkarlar 
ve çõkarlarõn dengeli strüktürler-
inin kurulmasõ olanaklõ olacaktõr: 

bu, siyasi sahipliğin Gecici Özyö- 
netim Enstitüleri (GÖE) eline 
bõrakõlmasõ, maliye ve yatõrõm 
konularõnõn ise�Uluslararasõ uz- 
manlarõ� � denetimine bõrakõl-
masõ ile sağlanõr. Sadece  �güç-
lerin bu șekilde bölüșümü� 
Kosova uzmanlarõnõ ve sorumlu 
yönetimini bu ağõr sosyal, eko-
nomik ve politik durumdan 
kurtarõp gelecekte enerji piya-
sasõnõn etkili ve açõk olmasõ için 

gerekli önkoșullarõ sağlayabilir. 
Bu hedeß er gerçekleștirildikten 
sonra enerji sektöründeki öze-
lleștirme gerçekleșebilir.
Bağõmsõz uzmanlar tarafõndan 
GÖE ve uluslararasõ görgüler  
arasõnda yakõn bir ișbirliğin 
sağlanmasõ, hõzlõ ve olumlu bir 
gelișme için çok önemlidir. Be- 
nim görüșüme göre, bu, Avrupa 
Birliği�ne düșen özel bir görev-
dir. 

Dr. Volker Kier
Enerji Siyaseti Uzmanõ ve Avusturya Parlamentosu eski üyesi
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Meclis Enerjiye ait üç kanun hazõrlõyor

Kosova�da ciddi bir sorun haline 
gelen elektrik enerjisi problem-
inin çözümlenmesi için,  bu sek-
tördeki bazõ katõlõmcõlarõn ürün 
vermeyen çabalarõndan sonra, 
Kosova Meclisi  Ticaret ve 
Endüstri Komisyonu�na, Kosova 
Enerji Koorporasyonu�ndaki 
(KEK) ağõr durumun nedenlerini 
araștõrma yetkisi verilmiști. 
Yapõlan incelemeler sõrasõnda 
saptanan verilerden hareket 
eden komisyon, Meclis�in top-
lantõlarõnõn birinde ele alõnõp 
görüșülecek olan bir rapor 
hazõrladõ. Komisyon bu yönde 
kendine düșen iși tamamladõ. 
KEK ziyaret edilip bu șirketin 
karșõlașmakta olduğu özel 
sorunlarõ görüștük ve üretim 
tesislerini yerinde inceledik, 
ayrõca bu endüstri dalõnda 
çalõșan personel ile yapõlan 
temaslarla bu șirketin ve 
genellikle bu sanayi dalõnõnn 
karșõlașmakta olduğu sorunlarõ 
görüștük. Denetimi tamamla- 
dõktan sonra, raporu hazõrladõk. 
Raporun nihayi bölümünde 
sonuç önerilerimizi sunduk. Bun-
larõn genel kurul toplantõsõnda 
görüșülmesinden sonra așağõ-
daki sonuçlar çõkarõldõ: 

1. Parlamento çerçevesinde 
Enerji Komisyonu�nun kurul-
masõ; 

2. KEK etkinliklerine değin ka- 
nunlarõn hazõrlanmasõ: Ener-
jetik Kanunu, Maden Ocak-
larõna değin Kanun, Jeoloji 
Araștõrmalar Kanunu ve 
Enerji Düzenleyici Organõna 
değin Kanun; 

3. Kosova Hükümeti, enerji sek-
töründeki sorumluluğu en 
kõsa bir zaman içinde  üst-
lenmeli ve Enerji Bakanlõğõ�nõ 

Bajrush Xhemaili, 
Meclis�in Ticaret ve Endüstri Komisyonu Bașkanõ.

kurmalõdõr; 
4. İlgili sistematik kanunlar yü- 

rürlüğe geçinceye kadar yöre-
sel enerji piyasasõnda  kazançlõ 
ve rekabete katõlabilmesi için 
KEK�in yeniden yapõlanma-
sõnõn görüșülmesi; 

5. KEK�in, Güney - Doğu Avrupa 
Elektrik Enerjisi enstitülerine  
özel bir olușum olarak üye 
olmasõ; 

6. Yeni enerji üretim kapasi-
telerinin yapm startejisinin 
desteklenmesi; 

7. Kosova ile Arnavutluk 
arasõnda  400 KW �lõk bir hatõn 
yapõlmasõ

8. Yerel personelin KEK�i tüm 
düzeylerde yönetme strateji-
sinin desteklenmesi, uluslara-
rasõ personelin ise danõșman 
rolünü üstlenmesi; 

9. Etkinliğin artõrõlmasõ ve Þ n-
ansi durumun geliștirilmesi 
gerekçesiyle �KEK-EVET� pro 
jesinin desteklenmesi;   

10. Meclis, KEK�te olasõ kötüye 
kullanma olaylarõnõ denet- 
lemek için Finansi İncelemeler 
Merkezi�ni (FİU) yetkili kõl-
malõdõr.

Tüm sonuçlara rağmen enerji 
sektöründeki durum hemen he- 
men aynõ kaldõ. Elektrik kesinti-
leri ve yetersiz õsõ tedariği sorun 
olmaya devam etmektedir. 
Evlere temin edilen elektrik 
enerjisi hala istikrarlõ değildir. 
Dahasõ, harcanan tüm çabalara  
ve bașlatõlan girișimlere rağmen  
enerji tedariğindeki durum 
henüz çözüme kavușmamõștõr. 
Diğer bir sorun da baș göster-
meye bașladõ: üretilen enerji 
karșõlõğõ faturalarõn ödenme-
sinde KEK�in yetersiz kalmasõ 

karșõsõnda, bütçe artõșõ olarak 
kalan araçlardan önemli bir 
miktarda para UNMIK kararõyla 
KEK�e havale edilmiștir ki bu 
transfer için Meclis onayõ alõn-
mamõștõr. 
2003 yõlõnõn Aralõk ayõnda, Ko- 
misyonumuz, düzenlediği top-
lantõlarõndan birinde enerji ala-
nõnõ düzenleyecek yasalarõn 
hazõrlanmasõ girișiminde bulu- 
nup konuyu Meclis Bașkan-
lõğõ�na göndermeyi kararlaștõrdõ. 
USAID ve Avrupa İmar Ajansõ 
- EAR gibi bağõș verenler ve 
Meclis ile çalõșmakta olan çeșitli 
uzmanlardan yardõm talep ett ik 
ve onlar bu konuda bize yardõm 
sunmaya hazõr olduklarõnõ belirt-
tiler. Dahasõ, aleni ile özel sek-
tördeki tüm taraß arõn da bu 
çalõșma gruplarõna katõlmalarõnõ  
davet ett ik. Bundan sonra Ko-
misyon, çalõșma grubu üyelerini 
atadõ.

Meclis�te tasarõ hazõrlõklarõn ya- 
põlmasõ süreci çok bașarõlõ geçti.  
Son üç ay içerisinde Ticaret 
ve Endüstri Komisyonu çalõșam 
grubu, haft ada üç defa olmak 
üzere kamuya açõk ve șeff af 
toplantõlar düzenledi. Üç Kan-
undan olușan ilk tasarõyõ ta- 
mamladõk: Enerji Düzenleyici 
Organõna değin Kanun, Enerji 
Kanunu ve Elektrik Enerjisine 
değin Kanun. Bu kanunlar Slove-
nya, Hõrvatistan, Bosna, Polo-
nya, Macaristan ve Bulgaristan 
yasal düzenlemelerine daya- 
narak hazõrlandõ. Ayrõca onlar, 
AB Direktiß erine sadõk kalarak 
Kosova�nõn üye olduğu ve Ati-
na�da imzalanan Anlayõș Memo-
randumu ilkelerine ile de uyum 
içindedir. Bu kanunlar, genel ola-
rak Kosova�nõn istikrarlõ ve rek-
abete açõk bir piyasanõn parçasõ 
olmasõnõ sağlayacaktõr. 

İncelikli analizlerin yapõlmasõ ve 19 Haziran 2003 tarihinde düzenlenen Meclis genel kurulu toplantõsõnda onaylanan sonuçlardan sonra 
(ASI haber bülteninin 8. sayõsõna bak) Ticaret ve Endüstri Komisyonu enerjiye değin üç kanun tasarõsõnõn hazõrlanmasõ girișimini 

bașlatt õ. Komisyonun bu girișimi çeșitli uluslararasõ uzmanlar tarafõndan da onaylanarak desteklendi.
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Demokrasinin kurtulușu 
Meclis Ekonomi ve Finansi Komisyonu, Kosova Ticaret Odasõ�nõn Kurulmasõna  ait Yasa Tasarõsõ�nõn görüșülmesi ereğiyle, Ocak ayõ 
içerisinde bir kamu dinlentisi tertipledi. Komisyonun bașkan yardõmcõsõ Sayõn Fatmir Rexhepi�ye göre, demokrasinin bu testi, Kosova�daki 

iș çevrelerinin görüșlerinin ortaya çõkmasõ için bir fõrsatt õ.  

�Kosova�da iș imkanlarõnõn ge- 
lișmesinde bizi bir partnör olarak 
görmelerini arzu ediyoruz.� 
șeklinde konușan Sayõn Rex-
hepi șöyle devam ett i: �Bizim 
için önemli olan șey, bu yasanõn 
hazõrlanmasõ sürecinde tüm 
taraß arõn görüșlerini almaktõ.� 
Elbete ki �Meclis Komisyonu�na 
hitab etmesi� için iç çevreler-
inin davet edilmesi normaldi, 
çünkü görüșülen yasa tasarõsõ 
onlarõ yakõndan ilgilendiriyordu. 
�Onlarõn yardõmlarõ olmasaydõ, 
biz bu iși bașarmayacaktõk. Bu 
yasanõn hitap ett iği hedef kitle 
(topluluk) tamamen bașkaydõ. 
Bu yüzden de iș çevreleri temsil-
cilerinin katõlmalarõ gerekliydi.� 
Bu toplantõya, Kosova șirket-
lerinin kabarõk sayõda temsilcisi 
katõldõ. Bunu fõrsat bilerek 
Ekonomi ve Maliye Bakanlõğõ 
tarafõndan hazõrlanan bu Kanun 
Tasarõsõ ile ele alõnan kilitsel 
konular hakkõnda onlarõn görüș-
lerini aldõk. 
Konușmasõnõn devamõnda, Sa- 
yõn Rexhepi, șu anda Koso-
va�daki toplam sayõlarõ �50.000 
üyeyi bulan� tüm ișletmelerin 
Ticaret Odasõ kayõtlarõna girme-
lerinin zorunlu olup olmamasõ 
meselesi kilitsel sorunlardan 
biriydi. Bakanlõk tarafõndan 
hazõrlanan taslakta, tüm ișlet-
melerin Ticaret Odasõ�na kayõt-
lanmalarõ ve üyelik ödemeleri 
öngörülüyordu.     
Benzeri model Fransa ve Alma- 
nya gibi Avrupa�nõn gelișmiș 
ülkelerinde uygulanan sistemin 
bir modeliydi. Onun sözlerine 
göre, Balkan ülkelerinin ço- 
ğunda, gönüllülük esasõnca ör-
gütlenen biznis dernekçiliği 
mevcutt ur ve her ișletme mahali 
Ticaret Odasõ üyeliğine girme ve 

üyelik ödeme konusunda kendi 
bașõna karar verme hakkõna 
sahiptir. 
Bu toplantõ sõrasõnda, iș çevre-
lerinin temsilcileri, Ticaret Odasõ 
örgütleme șeklinin belirlenmesi 
hakkõnda karar almallarõn fõrsat 
vermediği için bu yasanõn 
gereken esneklik göstermediğine 
ișaret ett iler. 
Bu olgudan hareket ederek, ona 
göre, Komisyon, bu yasaya bir 
değiștirgenin girmesi olasõllõğõ 
üzerinde ciddi duruyor. Bu de- 
ğiștirge sayesiyle Ticaret Odasõ 
mecburi üyeliğinin uy-gulanõp 
uygulanmamasõ konusunda iș 
çevreleri arasõnda bir referandu-
mun düzenlenmesini öngörüyor. 
�Bu, en demokratik bir yoldur� 
diyen Rexhepi șöyle devam ett i: 
�Bu yöntemle hangi yolun en iyi 
bir çözümü olușturduğuna dair 
Ticaret Odasõ�nõn  en doğru bir 
karar almasõ sağlanacaktõr.� 
Bu fõrsatla Ticaret Odasõ yöneti-
cilerinin seçilmesine dair Yönet-
menlik de gözden geçirildi. 
Kanun Tasarõsõ metninin daha iyi 
olmasõ ve önerilen hükümlerin 
düzeltilmesi ereğiyle bu konuyla 
ilgili de gayet önemli tekliß er 
yapõldõ. Nitekim katõlõmcõlarõn 
bir bölümü kurulacak olan 
mekanizmanõn geniș yetkilere 
sahip gayet merkeziyetçi bir 
mekanizmanõn hedeß endiği izle-
nimlerini gizlemedi. 
Bunun yanõ sõra, kanun ta- 
sarõsõnõn hazõrlanan ilk metninde 
sadece Ticaret Odasõ�ndan söz 
edilmekteydi, onun görüșülmesi 
sõrasõnda ise daha kapsamlõ 
olmasõ ereğiyle kanun tasarõsõnõn 
değișmesinin gereğine ișaret 
edildi. Kanun tasarõsõnõn hazõr-
lanmasõ sõrasõnda iș adamlarõnõn 
Þ kirlerinin son derece yararlõ 
olduğunu ileri süren Sayõn 

Rexhepi, șunlarõ vurguladõ: 
�Onlar rekabete karșõ kapõlarõ 
kapamadõklarõ yanõ sõra, bilakis 
böyle bir șey için kapõlarõn 
açõlmasõnõ tercih ett iler.� 
�Bu yasa ile sadece Ticaret Odasõ 
değil, iș çevrelerinin diğer der-
nekleri de düzenlenmelidir.� 
Þ krini ifade ederek șunu vur-
guladõ: �Daha bașka sözlerle, 
Oda�nõn bir tekeli elinde bu- 
lundurmasõna izin verilmem-
lidir.� 
Kanun tasarõsõ șimdi de tekrar 
görüșülmek üzere Komisyona 
sunulduğu zaman yasa konu-
sunda iș çevrelerinin sunduklarõ 
öneriler de kapsanmalõdõr. �Ga-
yemiz bu yasayõ daha trans-
paran, demokratik ve iș çevre-
lerine daha uygun bir șekle 
getirmektt ir� dedi bașkan yar-
dõmcõsõ. 
Aslõna bakõlõrsa, kanun tasa- 
rõlarõyla ilgili düzenlenen kamu 
dinletiler, kanunlarõn hazõrlama 
süreçlerinin Meclis çalõșmala- 
rõnõn daha bașarõlõ olmasõ için 
bir önkoșul olduğunu göster-

miștir. Çõkarlarõnõn yasa ile dü- 
zenlendiği tarafõn Þ kir ve öner-
ilerin değiș tokușunu sağ- 
lamakla, Komisyon, onlarõn 
daha heryönlü takdim edilme-
lerine de fõrsat sağlamaktadõr. 
�Bu kamu dinlenti sayesiyle 
politikanõn etkisinden kurtul-
maya bașardõk. Daha bașka 
ifadeyle, politikayõ, onun örgü-
tlemesinden uzak kalmasõnõ 
sağladõk.� 
Kanun tasarõsõnda bazõ önemli 
değișikliklerin yapõlmasõ ihti-
mallerine rağmen, Bașkan yar-
dõmcõsõ tüm katõlõmcõlara hitab 
ederek nihayet kararõ milletveki-
lerinin alacaklarõnõ hatõrlatt õ. 
�Meclis milletvekilleri olarak 
bizler mutlaka bu yolda devam 
ederek ne denli demokrat ol- 
duklarõmõzõ tasdõklamalõyõz. Ba- 
kanlõk tarafõndan hazõrlanana 
karșõ gelebileceği durumda da 
bu yönde kararlõ olmalõyõz.� 
Eninde sonunda �Kanun Mec-
lis�e aitt ir� diye tamamladõ Sayõn 
Rexhepi.

Jeff Bieley, AGİT sözcü yardõmcõsõ 

Fatmir Rexhepi
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Ekim 2004 tarihine kadar Kosova�da 
yasama stratejisi

Kosova Bașbakanlõğõ�nõn en önemli görevlerden biri nihai yasal çerçevenin hazõrlanmasõdõr. Bu sayede Kosova�da normal  çalõșma 
ve yașam koșullarõ temin edilecektir. 2002 yõlõ bașõnda Meclis tarafõndan onaylanan Hükümetin yasama programõ bu arada önemli 
değișikliklere uğramõștõr. Kanunlarõn bir bölümü Hükümet tarafõndan hazõrlanõp Melise henüz sunulmamõștõr. Ancak beklenilenden daha 
erken gerçekleșen bazõ program yönelimlerinin olduğunu da iyi örnek olarak vurgulamalõyõz. Bu yõl içerisinde yetkilerin önemli bir 
bölümünün Geçici Özyönetim Organlarõ�na geçmesi yüzünden yeni bir yasama stratejisinin belirlenmesi kaçõnõlmaz bir hal almõștõr. 
Hükümetin onaylanan Ekim 2003 � Ekim 2004 dönemi  yasama stratejisi, Hükümetin son zamanlarda kabul etiği en önemli belgelerden 

birini olușturmaktadõr.  

Bu önemli belgenin hazõrlan-
masõ girișimi Bașbakanlõk tara-
fõndan 12 Eylül 2003 tarihinde 
Bakanlar Kuruluna tagdim 
edilmiștir. Önerge, 17 Eylül 2003 
tarihinde düzenlenen Bakanlar 
Kurulu toplantõsõnda kabul 
edildi. Stratejiyi belirleyecek 
çalõșma grubunun olușturulma-
sõna dair 69/4 No�lu  ve 22 Eylül 
tarihli Kararnameyi  Kosova 
Bașbakanõ imzaladõ. Kosova�da 
yasama politikalarõnõn belirlen-
mesinde kilitsel faktörler olan-
lar (Bașbakanlõk, bakanlõklar, 
Meclis ve sivil toplum temsilci-
leri) çalõșma grubu üyeleri tayin 
edildiler. Yoğun bir çalõșmadan 
sonra hazõrladõklarõ bu belgede 
Bakanlar Kurulu�nun 15 Ekim 
tarihli toplantõsõnda kabul edil- 
di. Sözü edilen dönemde, Hü- 
kümetin yasama stratejisi kap-
samõnda hazõrlayacağõ 119 ka- 
nun çerçevesi, Kosova�nõn yasa- 
ma öncelikleri, değișik aktörlere 
düșen görevler ve bu önce-
liklerin gerçekleșmesine ilișkin 
takvim yer almaktadõr. Bu strate-
jinin gayet esnek olduğunu özel-
likle vurgulamak gerekir. Diğer 
sözlerle, Kosova yasama mer-
cihlerinin ihtiyaç duyduklarõ ve 
zaruri olduğu durumlarda diğer 
kanunlarõ çõkarma girișimleri 
engellenmiyor. Nitekim son 
zamanlarda Bakanlar Kuru- 
lu�nun, önceden belirlenip onay- 
lanan stratejiyle öngörülmeyen 
üç kanunun çõkartõlmasõ ișlem-
lerini bașlatmasõ da bu kap- 
samda sayõlabilir. En belirgin 
örneği ise Uluslar Arasõ Bağõș- 

lara ait Kanun Tasarõsõ oluștur-
maktadõr.  
Kosova hükümeti açõsõndan bu 
yasama stratejilerinin hazõrlan-
masõ gereksinimini özürleyen 
birkaç neden vardõr. Bakanlar 
Kurulu çalõșmalarõnõn gözden 
geçirilmesi sõrasõnda, Meclis 
tarafõndan kabul edilen yasama 
programõ süresinin 31 Ekim 2003 
tarihinde dolacağõ belirlendi. 
Hükümetin ilk yasama prog-
ramõ, birkaç elementi açõsõndan 
değerlendiği zaman, bazõ eksik-
lerin varolduğu görülmüștür. 
Hükümet Programõ, özellikle 
yasamadan söz edilen bölüm, 
bu belgenin ivedi bir șekilde 
hazõrlandõğõnõ açõkça göster-
mektedir. Geçici Özyönetim 
Enstitüleri o zamanlar henüz 
acemilik günlerini yașõyorlardõ. 
O günlerde yerli uzman sayõsõ 
çok azdõ. Kosova�da șimdiki 
durum ise bir hayli değișiktir: 
bu yüzden de yasama alanõnda 
önceliklerin belirlenmesi günü-
müzün ihtiyacõ halini almõștõr.    
Kosova Geçici Özyönetimi Ana-
yasal Çerçevesi ile öngörüldüğü 
șekilde ve yetkilerin daha ivedi 
bir șekilde aktarõlmasõ ereğiyle, 
hali hazõrdaki durumda Kosova 
BM Misyonu yetkisinde olan 
yasama enfrastrüktürünün ta- 
mamlanmasõ zaruri bir hal 
almõștõr. 
Ekim 2003 � Ekim 2004 dönemi 
Kosova yasama stratejisinin çok 
ve değișik etkilerinin olmasõ 
beklenilmektedir. Bu stratejinin 
içereceği önemli etkilerin bazõ-

larõnõ devamda ge-
tiriyoruz: 

Birinci � Hüküme-
tin yasama stra- 
tejisi ile öncelik 
tanõdõğõ yasalar 
saye-siyle, Kosova, 
toplumsal yașamõn 
değișik alanlarõnda 
ilișkileri düzen-
lemeye muvafak 
olacaktõr;   

İkincisi � 
Çõkarõlacak olan bu 
yasalar hukuk ala-
nõnda gözlenen bir- 
çok boșluklarõ dol-
durup, Kosova ter-
itorisinde artõk Sõr-
bistan ve eski Yu- 
goslavya�nõn bi 
sürü kanunlarõn 
uygulanmasõna da 
gerek kalmayacak-
tõr;         

Üçüncü � AB�de geçerli olan 
standartlara göre hazõrlanacak 
bu yasalar, AB üye ülkelerindeki 
yasa ve genel anlamda uluslar 
arasõ standartlara uyacağõ için, 
Kosova�nõn Avrupa ve daha 
geniș bir olușuma entegrasy-
onunu kolaylaștõrõcõ bir nitelik 
tașõmaktadõr; 

Dördüncü � Bunlarõn dördüncü 
boyutu politik nitelikte olacaktõr, 
çünkü sözü geçen yasalar 
Kosova�nõn arzu edilen hedefe 
ulașmasõnda rehberlik yapaca-
ktõr; 

Beșinci � Bu yasalar Kosova 
vatandașlarõnõn çõkarlarõ açõsõn-
dan da önem tașõmaktadõr, 
çünkü onlar ilk kez olarak, 
bunlarõ kendi kanunlarõ olarak 
kabul edeceklerdir; 

Altõncõ � Bu yasalar Kosova�da 
bireysel ve kolektif ihtiyaçlarõn 
karșõlanmasõ açõsõndan koșullar 
sağlayacaklardõr. Çünkü onlarõn 
sayesiyle Kosova�daki yașamõn 
çok önemli alanlarõnõn düzen-
lenmesi sağlanacaktõr ki bunlar 
arasõnda ekonomik, sosyal, 
çevre gibi sorunlar da düzen-
lenecektir. 

Azem Hajdari,  Bakanlar Kurulu Sekreteri 

Bașbakan Bajram Rexhepi
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Belçika ve Avrupa Parlamentosu etüd 
ziyaretleri

2003 yõlõ Aralõk ayõnõn ikinci haft asõnda, Meclisin iki  üyesi  ve Kosova Meclisi Sekreterlik personelinin beș üyesinden olușan karma bir 
delegasyon Belçika�nõn Temsilciler Meclisi ve Brüksel�deki Avrupa Parlamentosu�nu ziyaret ett iller. Bu etüd ziyaretinin temel hedeÞ , çok 
- dillin kanõtlanõldõğõ bir parlamentoda elektronik belge menacment siteminin (BMS) pratikte nasõl uygulandõğõ hakkõnda incelemelerde 
bulunmaktõ. Gerçekleșen ziyaret katõlõmcõlarõn, parlamento kültürü, felsefesi, çalõșma ortamõ ve uygulanan pratikleri hakkõnda ayrõntõlõ 

bilgi almalarõ ve   Belçika Parlamentosu ile Sekreterlik personeli arasõndaki ilișkileri yerinde görme ve inceleme fõrsatõ  sağladõ. 

Delegasyon, geçenlerde yeni se- 
çilen Belçika Temsilciler Meclisi 
Genel Sekreteri,  Sayõn  Robert 
Mytt enaere tarafõndan sõcak kar-
șõlandõ. Etüd ziyareti sõrasõnda 
Sayõn Mytt enaere ve onun per-
soneli, Kosova Parlamento Ele-
kronik Arșivlerinin  (SPEAK) 
Desteği Projesi çerçevesi içer-
isinde Kosova delegasyonunun 
ihtiyaçlarõna hitap edecek  bir 
programõ hazõrlamalarõ çerçeves-
inde elinden gelen yardõmõ sun-
dular. Belçika Parlamentosunda 
düzenlenen toplantõlar arasõnda 
yapõlan geziler delegasyon için 
iyi bir tecrübe örneğiydi. Tem-
silciler Meclisi ve Senatoyu bağ-
layan çok sayõdaki holler ve 
odalar 1830 yõlõnda kurulan Par-
lamento tarihini de dahil etmek 
üzere Belçika�nõn zengin kültürel 
varlõğõnõ sergilemektedir. Bu yer-
leri çok sayõda büyük tapiseriler, 
yağlõ boyalõ resimleri, heykeller 
ve antik eșya süslemekteydi. 
Program öyle bir șekilde ha- 
zõrlanmõștõ ki Kosova delegasy-
onunun tüm üyeleri faydalõ bilg-
ilere sahip olma ve parlamen-
tonun �elektronik bir dünyada� 
nasõl çalõștõğõna ilișkin pratik 
bilgiler öğrenme ve Belçika Par-
lamento Evrak Yönetimi Sistem-
inin nasõl ișlediği konusunda 
bilgilere sahip olmușlardõr. 

Birinci Gün
Belçika yasama sistemi ve onun 
prosedürleri ile ilgili sunumu 
izledikten sonra, delegasyon Bel-
çika Parlamento Kütüphanesini 

gezdi. Orada, evrak 
menacmenti, mikro Þ lm-
lerin çekimi ve verilerin 
hazõrlanmasõna değin 
evraklarõn inceden inceye 
tetiği ile tanõșma 
olanağõndan yararlandõ-
lar. Öğleden sonra del-
egasyona yasama süre- 
cinde enformasyon tekno-
lojisinin rolü ile ilgili bir 
sunum tertiplendi. Ayrõca    
Bilim Siyaseti Bakanlõğõ 
parlamento Çalõșma Gru- 
bunun canlõ toplantõsõ 
izlendi. Bakanlõk, geçen- 
lerde kamu oyu tara-
fõndan aleni elektronik 
oylamanõn kabulu ile ilgili 
ulusal inceleme-anket hakkõnda 
çok olumlu veriler sundular.  
Gün, kanun tasarõlarõna ilișkin 
tüm administratif görüșler, yasal 
girișimler ve yasal değișikliklere 
ilișkin sunumlarla sona erdi.

İkinci Gün
Sabah, șu anda gelișmekte olan 
çalõșmalara da değinilerek Par-
lamento dokümanlarõ ve Arșiv 
Bölümü ile ilgili sunum çalõș-
malarõ ile bașladõ. Bu oturum 
Kosova kütüphanesi memure-
leri Sayõn Memishi ve Sayõn  
Shukriu için olduğu gibi, arșiv 
bilgilerine-geçmișine sahip olan 
Parlamento Üyeleri için de son 
derece yararlõydõ. Bu oturumu 
arșiv ve parlamento doküman-
larõnõn sayõlmalarõ ve dĳ ital 
ortamda muhafaza edilmeleri 
ile ilgili toplantõyla devam ett i. 

Öğlenden sonra tutanağõn dĳ i-
tal çizim ile gerçekleșmesi konu-
sunda bilgilerin verilmesi yanõ 
sõra, Komisyon toplantõlarõnõn 
kaydedilmesi amacõyla  Digivox 
sisteminin kullanõmõ hakkõnda 
da enformasyonlar sunuldu. En 
sonunda Belçika Parlamentosu 
basõn evine bir ziyaret gerçek-
lești.

Üçüncü Gün
Delegasyona, parlamento dokü-
manlarõnõn tercüme edilmesinde 
IT� nin kullanõlmasõ  ve Belçika 
Yasamalarõnõn tüm görüșlerine 
saygõ göstererek bir Bilgi ve Veri 
Bankasõ verilerinden yararla-
nõlmaya değin yardõmcõ bir 
sunum hakkõnda bilgi verildi. 
Öğlenden sonra yapõlan oru-
rumda yasama toplantõlarõna 
dair metinlerin tasarlanmasõ ve 

bu tasarlama çalõșmasõnda ku- 
llanõlan administratif enstrü- 
manlara ilișkin metot ve yön-
temler incelikli bir șekilde göz-
den geçirildi. Katõlõmcõlara bu 
çalõșmalarõn Belçika Parlamento 
personeli tarafõndan bilgisayar 
vasõtasõyla nasõl yerine getirildiği 
konusunda bilgi verildi.  

Dördüncü Gün
Belçika Temsilciler Meclisi, fed-
eral ve devlet düzeyinde olan 
Belçika bakanlarõ tarafõndan öne-
rilen yasa tasarõlarõnõn yasal olup 
olmadõğõnõ denetleyen Belçika 
Bakanlar Kurulu ile ortak bir 
özel sabah toplantõsõ tertiplendi.  
İnter-Parlamenter Birliği ile 
sağlanan ișbirliği sonucu öğ- 
lenden sonra Avrupa Parla-
mentosu�na delegasyonun özel 
bir ziyaret tertiplemesi sağlandõ. 

Roger F. Roy, 
Proje Manajeri, Kosova Meclisi Desteğinde SPEAK Projesi, Inter-Parlamento Birliği/UNDP-Kosovo

Kosova Delegasyonu Brüksel�deki Belçika Parlamentosuna yapmõș olduğu ziyareti esnasõnda.
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Meclis Komisyonlarõ Sarayova�daki 
iș arkadașlarõnõ ziyaret etti

Yöresel parlamento değiștokușu programõnõn bir parçasõ olarak, Friedrich Ebert Stift ung (FES), 
Kosova Meclisi  Çalõșma ve Sosyal Güvenlik Komisyonu ile birlikte,  Sarayova�ya bir çalõșma 
ziyareti örgütledi. Bu ziyaret Bosna ve Hersek�te özelleștirme sürecinin yeniden görüșülmekte olduğu 
bir dönem içerisinde 29 Kasõm-3 Aralõk 2003 tarihleri arasõnda yapõldõ. Delegasyonu profesyonel bir 

șekilde komisyon bașkanõ Stoyanka Petkoviç yönett i. 

Kosova�daki ekonomik, siyasi 
ve sosyal durum, bazõ yönleri 
ile, Bosna Hersek�teki durumla 
bir hayli benzerlik gösterme-
ktedir. Birincisi, eski Yugos-
lavya�da ortak bir tarihleri 
vardõ. Her ikisinde değișik 
etnik gruplar yașadõğõ için, ida- 
renin dengeli olmasõnõ gözö-
nünde bulundurmak mecburi-
yetindeler. Bosna Hersek bazõ 
reformlarõ gerçekleștirmekte 
birtakõm ilerlemeler kaydetme-
sine rağmen, istihdam, sosyal 
sistem ve ekonomik alandaki 
ilișkilerde benzerlik gözlenme-
ktedir. Üç etnik topluluk temsil-
cilerinin  yasama ișlerinde elde 
ett ikleri deneylerin Kosova par-
lamento üyelerine aktarõlmasõ,  
paylașmak istediğimiz önemli 
bir elemandõ. Bosna Hersek 
de ülkenin siyasi yașamõ ve 
yönetiminin Birleșmiș Milletler 
tarafõndan gerçekleșmesi 
safh asõndan geçmiș olmasõ, 
benzer uygulamanõn Kosova�da 
da ișleyebileceğini grup üyeleri 
tarafõndan anlașmasõna neden 
oldu. 

FES, düșüncemize göre Kosova 
delegasyonu için çok değerli 
olabilecek bu toplantõlarõ dü-
zenlemek için biz uzun bir süre 
Bosna Hersek Parlamentosu ile 
ișbirliğinde bulundu. Delegasy-
onun yapõsõ orantõlõ bir parti 
ve etnik temsiline göreydi. 
Grup, 8 Parlamento üyesi,  ter-
cüman ve FES�in Priștine koor-
dinatöründen olușmaktaydõ..

Bu ziyaretin isabetli olmasõ ere-
ğiyle, bu fõrsatt a Çalõșma ve 
Sosyal Komisyonu temsilciler-
inin, Sarayova�nõn iki komisy-
onuyla, Çalõșma, Sağlõk ve 
Sosyal Güvence Komisyonu ve 
Engelliler, Savaș Gazileri ve 
Kaybolan Kișiler Komisyonlarõ  
çalõșmalarõ ile kõyaslamayõ ka- 
rarlaștõrdõk.

Sarayova�ya gelișimiz, komis- 
yonlarõn Bosna Hersek�te öze- 
lleștirme sürecinin yeniden 
görüșülmekte olduğu bir za-
mana tesadüf etmiști. Dele-
gasyon, komisyon bașkanlarõ 
ve bu komisyonlarõn üyeleriyle  
toplantõlar yaptõ. Delegasyon 
aynõ zamanda , üç gece del-
egasyonla birlikte düzenlenen 
diyalog ve incelemeler etkin 
bir șekilde katõlan  Parlamento 
Bașkanõ Sayõn Muhammed 
İbrahimoviç�in çağrõsõ üzere 
genel kurul toplantõlarõna katõ-
lma fõrsatõnõ da buldu. Bosnalõ 
iș arkadașlar belli alanlarõn 
uzmanlarõ olarak Kosova del-
egasyonuna yardõm etmeya 
hazõr olduklarõnõ ifade etttiler. 

Bosna Hersek Çalõșma ve Sos-
yal Güvenlik Bakan Vekili de 
Kosova delegasyonunu kabul 
ederek, ișbulma, sosyal șema, 
emekli maașlarõ ve diğer konu-
lar ile ilgili durum hakkõnda  
bilgiler verdi. Diğer önemli bir 
toplantõ  ise Fakirliğin Azal-
tõlmasõ Çalõșma Grubu�nun  
Hükümet nezdindeki Bakan-
lar Konseyi temsilcileri ile dü- 

zenledikleri toplantõ da sayõ-
labilir. Bu toplantõ eski Çalõșma 
Bakanõ Sayõn Haris Mesinoviç 
önaçõklamalarda bulundu.  

Delegasyona, yukarõda adõ ge- 
çen strateji tasarõsõ dahil olmak 
üzere  Federal Parlamento ve 
ziyaret etmiș olduklarõ bakan-
lõklardan çok sayõda malzeme-
ler verildi.  Șu anda Kosova 
parlamento üyelerinin, okuma 
ve kõyaslama yapmalarõ için 
Bosna�nõn bu alandaki tüm yasa 
düzenlemeleri mevcutt ur. 

Grubu, Geri Dönüș Koalisy-
onu temsilcisi Sayõn Stoyanka 
Petkoviç yönett i. Etnik içerikli 
konușmalardan çekinerek, o, 
profesyonel konular üzere 
anlamlõ tartõșmalarõ körük- 
leyerek delegasyonu çok iyi 
bir șekilde yönett i. Aynõ 
zamanda  komisyonunun çalõș-
malarõ, karșõlaștõğõ sorunlar, 
elde ett iği bașarõlar ve hede-
ß enen amaçlar hakkõnda doyu-
rucu bilgiler sundu. Bir raslantõ 
eseri, grup genelde kadõnlardan 
olușmaktaydõ. Öyle ki ziyaretin 
pozitif- olumlu olarak geçmes-
inde cinsiyet faktörünün de 
rolü önemliydi.

Priștine ve Sarayova parla-
mento üyeleri,  ișbirliği sürdü- 
mek için hazõr olduklarõnõ  ve 
ziyaretin FES içeriğinin her 
iki tarafça profesyonel olarak 
değerlendirildiği ve bu yöndeki 
içeriğin sürdürülmesinin de- 
ğerli olacağõna ișaret ett i.

Besa Luzha,  Kosova�ya ait FES program Koordinatörü.

Avrupa Parlamento üyesi ol-
mayan Ulusal Parlamentolar ve 
Meclisler ile ilișkiler Bölümü 
Genel Müdürü tarafõndan ko- 
nuyla ilgili önaçõklamalar ya- 
põldõ. Diğer toplantõlarda  Sekre- 
terlik Bürosu çalõșmalarõ hak-
kõnda bilgiler verildi, ayrõca Par-
lamento Belgesel Merkezine de 
bir ziyaret gerçeklești. Öğlenden 
sonra düzenlenen toplantõ çok 
canlõ bir șekilde geçti. Bu 
toplantõya Güney-Doğu Avrupa 
Bürosu yetkililerinden Sayõn 
Geoff rey Harris ve Sayõn Sabina 
Mazzi-Zissis katõldõlar. Koso-
va�daki durum hakkõnda incelikli 
ve dürüst bir toplantõ düzenle-
nerek Kosova Bașkanlõk Kurulu 
üyesi Parlamento milletvekili 
Fatmir Sejdiu ve Kosova Meclisi 
milletvekili Sayõn Edi Shukriu 
tarafõndan Kosova hakkõnda 
yapõlan çok bașarõlõ bir sunum 
ile sonuçlandõ. 

Belgeler ve sunum 
Brüksel�e yapõlan etüt ziyareti 
sonucu Fransõz ve İngiliz dilinde 
bi sürü önemli ve yararlõ belge-
ler alõnarak getirilmiștir. Tüm 
bu malzemeler Belçika Temsil-
ciler Meclisi, Belçika Senatosu 
ve Avrupa Birliği yetkililerinin 
de önerilerine internet sayfala-
rõndaki belli sayfalarõn ince-
lenmesi ile gözden geçirilip 
ișlenmektedir. 
Kendi kapanõș konușmasõ sõra-
sõnda, Genel Kurul Toplantõlarõ 
ve Prosedürler Sektörü Bașkanõ 
Sayõn Sali Rexhepi, Brüksel ziya-
retiyle ilgili kõsa ve özetli bir 
değerlendirme yaparak șunlarõ 
söyledi: �Bu ziyaret sõrasõnda 
Belçika Temsilciler Meclisi�nin 
fonksion etmesi konusunda 
değerli ve önemli bilgilere sahip 
olmamõz yanõ sõra, yasalarõn 
çõkmasõnda geçtikleri süreçler ve 
yasalarõn hazõrlanmasõ, düzel-
tilmesi ve parlamento belge-
lerinin dağõtõmõ konusunda da 
enformasyon teknolojilerinden 
yararlanma açõsõndan faydalõ 
bilgiler edindik.� 
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Meclis yönetmenliği: haberler
Të gjithë anëtarët e një organi ligjvënës duhet ta kuptojnë rregulloren sipas së cilës vepron dhoma në mënyrë që çdo organ ligjvë-
nës të jetë i efektshëm. Pa rregullore të qartë dhe të përgjithshme, organi ligjëvënës do të përballet me shumë procedura dhe, 

eventualisht, beteja politike. 

Herhangi bir yasamanõn bașarõlõ 
olarak yerine getirilmesi için, 
oradaki mevcut tüm üyelerin 
o odanõn nasõl çalõștõğõna dair 
kurallarõ iyice bilmelidirler. Ayan 
ve genel olarak anlașõlan kura- 
llarsõz yasama mekanizmasõ  ilk 
sõrada prosedürel olan ve daha 
sonra  politik savașlara dönüșen 
güçlüklerle karșõ karșõya gele-
cektir.
Kosova Meclisi, Kasõm 2001 
seçimlerinden hemen sonra 
kuruldu. Meclisin kuruluș 
toplantõsõna yardõmda bulun-
mak amacõyla, UNMİK, Meclis 
tarafõndan kullanõlacak olan 
Geçici Yönetmenlik tasarõsõnõ 
hazõrlamõștõ. Bu Yönetmenlik, 
Meclis�in yeni ve düzeltilmiș ver-
sionu hazõrlamasõ için zaman 
bulacağõ süreye kadar kulla-
nõlmda olacaktõ. Elbete ki Kosova 
Meclisi�nin sadece kõsa bir dö- 
nem için bu yönetmenliği kulla-
nacağõ daha ilk günden belliydi. 
2002 yõlõ yaz aylarõnda, Meclis, 
yeni Yönetmenliği hazõrlayacak 
milletvekiller grubunu tayin ett i. 

Fatmir Sejdiu, Nekibe Kelmendi, 
Bajram Kosumi, Muhamet Kel-
mendi ve Dragișa Krstović tara- 
fõndan olușan bu grubun baș- 
kanlõğõnõ Arsim Bayrami yaptõ. 
Bu çalõșma grubunun görevi 
Geçici Yönetmenlik kurallarõnõ 
yeniden yazmak değil, kura-
llarõn Anayasal Çerçeve ile uyu- 
mlaștõrõlmasõnõ sağladõktan son- 
ra Yönetmenliği düzeltmekten 
ibarett i.
Ulusal Demokratik Enstitüsü 
(NDI), 2001 yõlõnõn sonlarõna 
doğru Kosova Meclisi�nin kurul- 
masõndan beri onunla çalõș-
maktadõr. Meclis Destek Girișimi  
(ASI) ve USAID yardõmõyla, Ulus-
lararasõ Demokratik Enstitüsü, 
yeni Yönetmenliğin yazõlmasõ 
sõrasõnda çalõșma grubuna teknik 
yardõmlarda bulunmuștur. 
2002 yõlõnõn  ikinci bölümünde, 
Yönetmenlikte yapõlacak deği-
șiklikleri tartõșmak üzere çalõșma 
grubu sürekli olarak bir araya 
geldi. Parlamento üyelerini en 
çok ilgilendiren șey Kosova 
yurtt așlarõnõn ya açõk toplantõlar 
yoluyla ya da petisyonlarõ su- 
narak yasama sürecine katõl-
malarõnõ sağlamktõ. Kurallarõn 
görüșülmesi ișlemi Aralõk 2002 
yõlõnda tamamlanarak, düzel-
tilen  tasarõ metni 2003 yõlõnõn 
Ocak ayõnda Meclise teslim 
edildi.  Ocak 2003 tarihinde 
Meclis genel kurul toplantõsõnda 
Yönetmenliğin düzeltilmiș ver-
zionu kabul edildi.

Yönetmenlikte yapõlan temel 
değișiklikler șunlardõr:

• Müstesna durumlar hariç Ko-
misyon toplantõlarõnõn kamuo-
yuna açõk olmasõ öngörülme-
ktedir

Kevin Deveaux, 
Ulusal Demokratik Enstitüsü (NDI)

• Hükümetin özel kararlarõ ve 
politikalar konusunda  mec-
buri açõklama yapmasõ için 
üyelerin soru sorma haklarõ 
vardõr 

• Tercümelerin zamanõnda yapõ-
labilmesi için Meclise belge ve 
önerilerin sunulmasõ süreleri 
saptanmaktadõr 

• Komisyonlar ve bireyler ka-
nunlar tasarõlarõnõ hazõrlayõp 
görüșülmek üzere Meclise tes-
lim etme hakkõna sahiptir

• Parlamento gruplarõnõn daha 
fazla yetkisi ve sorumluluğu 
vardõr

• Komisyon toplantõsõna bir ba- 
kanõn katõlõp șahitlik etmesi 
mecburiyeti getirilmektedir 

• Özel konularõ araștõrmak için 
ad - hoc komisyonlar kurula-
bilir

• Tüm komisyonlarõn mandat-
larõ Yönetmenlikte ayrõntõlõ 
belirtilmektedir 

Kosova Meclisi Yönetmenlik bel- 
gesini bir iç belge olarak saydõğõ 
için GSÖT onayõnõn gerekmediği 
Þ krindedir. Ama, bu konu 
hakkõnda UNMIK�in değișik dü- 
șüncesi vardõr ve 2003 yõlõnõn 
Șubat ayõnda UNMİK�in düzel-
tilen Yönetmenlik hakkõnda yedi 
uyarõsõ vardõ. Bu yedi de- ğișiklik 
yapõlõncaya kadar, UNMİK,  
düzeltilen Yönetmenlik belge-
sini onaylamaya hazõr değil. 
UNMIK, Anayasal Çerçeve�nin 
ihlal edilebileceği endișesiyle  bu  
düzeltiler hakkõnda tedirginli-
ğini ifade etmiștir. 
2003 yõlõnõn Mart ayõnda, 

UNMIK�in Hukuk İșleri OÞ si 
(OLA) ve Meclis içinden çõkõlmaz 
durum ile ilgili durumu gö- 
rüșmek ereğiyle bir araya geldi. 
Bu toplantõda ilerleme kayde-
dilerek yedi konudan dördü 
çözüme kavuștu. Meclis bu yedi 
meseleyi yeniden görüșecek ve 
yeniden görüșülmüș olan de- 
ğiștirilșmiș Yönetmenlikte daha 
bașka değișiklikleri yapacak ça- 
lõșma grubunun yeniden kurul-
masõ yönünde uzlașmaya vardõ. 
Çalõșma grubu Bașkanlõğa ve 
Meclise  Ekim 2003 tarihinde 
yeniden rapor sundu. Meclis, 
UNMİK�in ișaret etmiș olduğu 
noktalar üzerine Yönetmenlikte 
yapõlmõș olan değișmeleri 
onayladõ. 
Yine de UNMIK�in ișaret etmiș 
olduğu tüm sorulara cevap veril-
medi. Bu yüzden de düzeltilmiș 
Yönetmenlik GSÖT tarafõndan 
hala onaylanmõș değidir. Meclis, 
çalõșmalarõnõ gerçekleștirirken 
düzeltilen Yönetmenlik kuralla- 
rõndan hareket etmektedir.  İçin-
den çõkõlmaz olan bu duruma 
neden olan karmașanõn yakõn 
bir gelecekte giderileceği  ümit 
edilmektedir.
Ulusal Demokratik Enstitüsü 
düzeltilen Yönetmenlik hak-
kõnda her parlamento grubuna 
eğitim sağlamak amacõyla iler-
deki birkaç ay içerisinde eğitim 
düzenleyecektir. Tüm parla-
mento gruplarõna verilecek  olan 
desteğin onlarõn Kosova Meclisi 
içerisinde daha etkili olacak-
larõna yardõm edeceğine inan-
arak, karșõlõk olarak da, Mecli-
sin kendi çalõșmalarõnõ Yönet-
menliğe göre düzenlemesi ve 
daha daha bașarõlõ olmasõ sağ-
lanacaktõr. 

Kevin Deveaux
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Friedrich Naumann Vakfõ Avusturya Parla-
mentosuna bir çalõșma ziyareti örgütledi

Maliye ve Ekonomi, Ticaret, Endüstri ve Bütçe Komisyonlarõ bașkanlarõndan ve komisyonlarõndan olușan Kosova Meclisi delegasyonu, 
9 Aralõk 2003 tarihinde Avusturya�yõ ziyaret ett i. Ziyaret, Friedrich Naumann Vakfõ - Priștine OÞ si  tarafõndan örgütlendi. Delegasyon, 
Avusturya Komisyonlarõnda çalõșmakta olan iș arkadașlarõyla olduğu gibi, Avusturya Parlamento Bașkan Yardõmcõsõ, Sayõn Heinz 

Fischer, AGİT Viyana temsilcisiyle ve danõșma örgütleriyle görüșme fõrsatõnda bulundular.

Kosova Parlamento Üyelerinden 
olușan grup Avusturya Parla-
mentosu strüktürü, çalõșmalarõ 
ve tarihi ile ilgili daha yakõndan 
tanõșma fõsatõnõ buldu. Daha 
sonra Kosova Meclisi Del-
egasyonu, Bütçe Komisyonu, 
Ekonomi Komisyonu ve Ticaret 
Komisyonu da dahil olmak 
üzere, Avusturya Parlamentosu 
Komisyonunda çalõșmakta olan 
iș arkadașlarõyla ayrõ ayrõ 
toplantõlar düzenlediler.
Tüm bu toplantõlar çerçevesi 
içerisinde, Avusturya Parla- 
mento üyeleri, Avusturya�da 
edinilen görgüleri, onlarõn hiz- 
metine sunmak ve aynõ zamanda 
Priștine�de resmi ilișkilerin ya- 
põlmasõ doğrultusunda Kosovalõ 
iș arkadașlarõyla toplanmalarõ 
sürdürmek için hazõr olduklarõnõ 
ifade ett iler. Avusturya Parla-
mento üyeleri ile yapõlan tar-
tõșmalarõn Kosova�daki değișik 
ekonomik alanlarõnda  Avus-
turya yatõrõmlarõnõn daha fazla 
katõlõmõ olanaklarõnõn araștõrõl-
masõ  olgusuna dayanmasõ  da 
anõlmaya değer bir șeydir.  
Kosova Meclisi  komisyonlar 
temsilcileri Avusturya Parla- 
mentosu iș arkadașlarõyla gö- 
rüștü.  
Yõllarca Avusturya Parlamen-
tosu Bașkanõ ve șimdi de Bașkan 
Yardõmcõsõ olan Sayõn Heinz 
Fischer, ile görüșme özel bir 
ağõrlõk tașõyordu. Konușmasõnõn 
bașlangõcõnda Sayõn Fischer, 
Kosova Meclisi ve AGİT�in 
çağrõsõ üzere 2002 yõlõnda 
Kosova�ya yapmõș olduğu ziya-

retinden söz ett i. Kosovadaki 
șimdiki durumu bildiğini söyl-
edi. Yapõlan danõșmalar ve bilgi 
teatisi yanõ sõra, Sayõn Fischer, 
Kosova�nõn Avrupa Birliği üyesi 
olmasõ șansõ ile  ilgili bir Kosova 
parlamento üyesinin sormuș 
olduğu sorusunu yanõtladõ. 
Onun sözlerine göre Kosova�nõn 
Avrupa Birliğine üye olmasõ 
onun nihayi statüsüne bağlõdõr. 
Sayõn Fischer bu konunun 
barõșçõl ve dürüst bir șekilde 
çözümlenmesi temennisini ifade 
ett i. Avrupa Birliği�ne üye olma 
ile ilgili son așamaya değin 
nihayi mesajõ sunarken, Sayõn 
Fischer Kosova�nõn � bazõ komșu 
ülkelerle birlikte  � Avrupa Bir- 
liği�ne girme listesinde yer 
almalarõ gerektiğini belirtt i. Top-
lantõnõn sonunda, Sayõn Fischer 
ve  Sayõn Haki Shatri ziyaretin 
rolü ve önemine ilișkin Avustu-
rya Haber Ajansõna bir demeç 
verdiler. 
Bu toplantõlara ek olarak Kosova 
Meclisi delegasyonu, Eğitim, 
Bilim ve Kültür Bakanlõğõ�nõ 
ziyaret ett i. Bu toplantõ sayesi-

yle, delegasyon 
üyeleri, Avus-
turya�nõn tarihi 
ve șimdiki sis-
temi ile olduğu 
gibi diğerleri ara-
sõnda eğitim sis-
temini daha iyi 
tanõma fõrsatõnõ 
da buldu.

V i y a n a �d a k i 
AGİT kararga-
hõnda da Kosova 
parlamento üye-
lerine güzel bir 

kabul düzenlendi. Fõrsatt an ya- 
rarlanarak Kosova delegas- 
yonu bu örgütün strüktürüyle 
�Kosova�da  ve bu yöredeki 
AGİT etkinlikleri özellikle 
vurgulandõ. AGİT�in Aleni Ta- 
nõtõm memuru Sayõn Alexander 
Nitzsche, son parlamento seçim-
leri ve Kosova�da düzenlenecek 
olan seçimlere değinerek Võ- 
çõtõrõn�daki Polis Okulunun 
çalõșmalarõna AGİT�in sunmuș 
olduğu yardõmõ  ve katõlõmõna 
değindi.

AGİT�in Daimi Konseyi Mis-
yonu�nda yer alan Federal Alma- 
nya Cumhuriyeti siyasi memuru 
Sayõn Margaretha Uebber, Al- 
manya�nõn AGİT� teki rolu ve 
sunmuș olduğu çabalarõ hak-
kõnda bir sunum sundu. 

Avusturya Parlamentosu iș 
arkadașlarõyla yapõlan toplan- 
tõlar arasõnda, Avusturya uz- 
manlarõ ile enerji konusunda 
yapõlan toplantõ oldukça ya- 
rarlõydõ. Diğer toplantõlarda 
olduğu gibi bu toplantõda da, 
Kosova delegasyonu, Avus-

turya�nõn yetkili danõșmanlarõ 
ile profesyonel Þ kir ve görgü 
teatisinde bulunma olanağõn-
daydõ. Bu toplantõda șimdiki 
duruma değinilerek, özellikle 
Kosova�da elektrik enerjisine 
ilișkin enerji gelișimi ihtiyaçlarõ 
ve olanaklarõna değinildi. Bu 
konu diğer komșu ülkelerde 
enerji durumu ile kõyaslanarak 
tartõșõldõ. Bu toplantõ çerçevesi 
içerisinde Kosova�daki genel 
durum hakkõnda bilgiye sahip 
olan Avusturya enerji uzmanõ 
Dr. Volker Kier ile de fakir değiș 
tokușunda bulunduldu. 
Bu ziyaretin içeriği � teori ve 
pratiğin birleștirilmesi � Mecli-
sin kurulușundan beri Fried-
erich Naumann Vakfõ�nõn ilgili 
komisyonlara sunmuș olduğu 
yardõmõn bir devamõ olarak tüm 
katõlõmcõlar tarafõndan olumlu 
olarak değerlendirildi.
Kosova Meclisi komisyonlarõnõn 
Avusturya�da edinmiș olduğu 
bilgileri ve görgüleri, onlarõn  
Kosova�ya hemen dönmeler-
inden sonra göstermiș olduklarõ 
çalõșmalarõnda belirgin olmuș- 
tur. Ticaret Odasõnõn rolü, gö- 
revleri ve ödevlerine ilișkin açõk 
toplantõ Ocak�ta düzenlenerek, 
diğerleri arasõnda enerjiye değin 
kanunun getirilmesi de bek- 
lenmektedir.
Priștine�de bulunmakta olan  
Friedrich Naumann Vakfõ OÞ si 
demokratik enstitülerinin kurul-
masõnda olduğu gibi AB �Acquis 
Communautaire� kriterilerine 
dayalõ olan gelișmiș bir ekono-
miyi yaratmak için çabalarõnõ ve 
yardõmlarõnõ sürdürecektir.

 Haki Shatri ve Minire Çitaku

Kosova Meclisi komisyonlarõnõn temsilcileri Avustu-
rya Parlamentosu iș arkadașlarõ ile bir araya geldiler
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Meclis�e destek etkinlikleri

Alman Parlamento üyeleri, parlamentoda karar alma 
sürecini Kosovalõ siyasetçilerle görüștü 
 Friedrich Ebert Stift ung Vakfõ (FES), Alman Bundestag�õ Parla-
mento Üyesi Sayõn Karsten Schoenfeld�i Kosovalõ siyasetçilerle 
görüșmek üzere 29 ve 30 Kasõm 2003 tarihinde Yakova�ya gelmesini 
temin ett i. Görüșmenin amacõ politik gruplar içerisinde ve onlarõn 
arasõnda karar verme süreçleri hakkõnmda Þ kir değiș tokușunda 
bulunmaktõ. Kosova Meclisi�nden gelen katõlõmcõlar arasõnda 
Fatmir Sejdiu, Hydajet Hyseni ve Naim Maloku yer alõrken bel-
ediye düzeyinde siyasetçiler ve partilerin gençlik forumlarõ temsil-
cileri de bulumaktaydõ.
Sayõn Schoenfeld, kendi politik grubu çerçevesinde genç par-
lamento üyelerinden olușan grubun örgütlenmesinde edinmiș 
olduklarõ görgüler ile ilgili bir açõklamada bulundu. Parti liderl-
erini bașlangõçta ilgilendiren konularõn, daha ilerdeki safh alarda iç 
karar verme mekanizmalarõn iyileșmesinin, iç tartõșmalarõnda Þ kir 
birliğin sağlanmasõndan ileri geldiğini belirtt i. Daha sonra grup 
onun görgülerinin Kosova�daki politik duruma uyup uymadõğõ 
konusunu ele alõp, eğitim, çevre, ekonomik gelișme, kanuna riayet 
edilmesi ve Avrupa Birliğine üyelik gibi konulara politik çözüm-
lerin bulunmasõ meselesini görüștü.  

Meclis, web-sitesini kuruyor
Kosova Meclisi Medya ve Yayõnlar Bölümünün 2004 yõlõ Șubat 
ayõ içersinde Kosova Meclisi Web sitesini kurmasõ beklenmek-
tedir.  Bu GÖE tarafõndan kurulan ilk resmi web site olacaktõr.  
Web site Meclis üyeleri ile ilgili bilgileri olduğu gibi Meclis strük-
türleri ve sekreterliği hakkõnda olan malzemeleri içermektedir. 
Meclis tarafõndan șimdiye kadar kabul edilen �onaylanan kanun-
lar olduğu gibi Meclis�in șimdiki etkinliklerine değin takvim de bu 
siteye dahil edilecektir. Bu web site ile Kosova Meclisini  görme 
imkanõ ve șeff aß õğõnõn artõrõlmasõ hedeß enmektedir. Web site  
�Rrota Interactive� yerel șirketi tarafõndan hazõrlanmõștõr. Proje, 
AGİT Demokratikleșme Bölümü tarafõndan desteklenmiștir.

2003 yõlõnda Meclis çalõșmalarõ hakkõnda TV 
programlarõ
Geçen yõl içerisinde Kosova Meclisi tarafõndan getirilen en önemli 
kararlar hangileriydi ? Meclis  çalõșmalarõnõ  neler geliștirebilir? 
Meclis üyeleri Meclis çalõșmalarõ hakkõnda ne kadar eleștiriseldir? 
Üyeler kendi çalõșmalarõnda neyi en stresli görüyorlar, onlarõn 
itirazlarõ nelerdir?
Bu, Kosova Meclisi milletvekillerine sorulan ve sõrasõyla ücüncü 
olan 3o dakkikalõk bir TV programõydõ. Bu program  RTK, KTV 
ve  Bota Sot gazetecileri tarafõndan hazõrlanõp, RTV Slovenyalõ 
eğitmeni Sayõn Ljerka Bizilj rehberliğinde  gerçeklești. Programda, 
seçmenlerin istemleri göz önünde bulundurularak  kamu oyu 
veya politik uzmanlar  tarafõndan Meclis çalõșmalarõnõn nasõl 
değerlendirildiği, eleștirildiği veya doğrulandõğõ örnekleri dile 
getirildi. 
İlk iki program  daha çok Meclisin haft alõk  çalõșmalarõna odaklaștõ, 

üçüncü ve son bölüm ise Kosova Meclisi�nin yõllõk çalõșmalarõ ile 
ilgili analitik bir içeriğe sahipti. Programlar AGİT Demokratikleșme 
Bölümü Medya Desteği ve Merkezi Yönetim Desteği ișbirliği ile 
gerçeklești. Bu projenõn hedeÞ  Meclis çalõșmalarõnõ izleyen gazeteci-
lerin bu öndeki bilgilerinin artõrõlmasõ  ve çeșitli politik parti-
lerinin görüșlerini ortaya atan dengeli programlarõ hazõrlamalarõ 
yolunda kendilerine yardõm sunmaktõr. Proje aynõ zamanda, 
Kosova Meclisini izleyen gazetecilerin Slovenya RTV�sini gözlem-
lemeleri ve Sloven Parlamentosunun nasõl kapsandõğõnõ görmeleri 
amacõyla Kosovalõ gazetecilerin Slovenya�yõ da ziyaret etmelerini 
kapsamaktaydõ.. Kendi görgülerini zenginleștirmeleri açõsõndan 
Ekim ayõnda Slovenya�ya yapõlan bu etüd ziyareti gazeteciler için 
çok faydalõydõ.
Bu projenin temel hedeÞ , Meclis çalõșmalarõnõn medya tarafõndan 
daha objektif bir șekilde kapsanmasõna katkõda bulunmak ve aynõ 
zamanda Kosova ahalisinin politik sahnedeki gelișmelerle daha 
iyi bir șekilde tanõtõlmasõ olduğu gibi seçmen gözlerinde Meclis 
șeff aß õğõnõn artõrõlmasõydõ. ( Lizabeta Paloka)

Resmi Evraklara Ulașma Kanunu�nun uygulanmasõ 
hazõrlõklarõ
Resmi Evraklara Ulașma Kanunu 2003 yõlõnõn Kasõm ayõnda GSÖT 
tarafõndan ilan edildi. Bu Kanun tüm Kosovalõlarõn GÖE, beledi-
yeler ve çok sayõda diğer hükümet enstitülerinin elinde olan aleni 
evraklara ulașmalarõnõ sağlayacaktõr. Ulusal Demokratik Enstitüsü 
(NDI), bu kanun tasarõsõnõn hazõrlanõp Meclise sunulmasõ için 
Bașbakan OÞ siyle olduğu gibi, IREX dahil olmak üzere diğer 
STÖ�lerle de sõkõ bir șekilde çalõșmõștõr. Kanun Tasarõsõ hakkõnda 
kamu yoklamalarõnõ gerçekleștirmek amacõyla Ulusal Demokratik 
Enstitüsü (NDI), Kamu Hizmetler Komisyonu ile de çalõșmõștõr.
Bu kanunun onaylandõğõ için, UDE-NDI  kanunun gerektiği bir 
șekilde yerine getirilip getirilmediğini sağlama bağlamak amacõyla 
aleni � sivil  ișçilere, Parlamento üyelerine ve belediye personeline  
eğitim sağlayacaktõr. Bu eğitim  16-20 Șubat  2004 tarihleri arasõnda 
düzenlenecektir. Diğer STÖ�ler  2004 yõlõnda gazetecilere ve diğer 
ilgili gruplara eğitim sağlayacaktõr.

Priștine�de yerel ofislere 2004 seçimleri hakkõnda 
bilgiler verildi 
15 Aralõk 2003 tarihinde OMİK Karargahõnda yerel oÞ s temsil-
cileri ile bir danõșma toplantõsõ düzenlendi. Bu fõsatla, Büyükelçi  
Pascal Fieschi somut bir seçim tarihinin hala saptanmadõğõnõ 
hatõrlatarak, 2004 Meclis seçimlerinin hazõrlanmasõna ilișkin kayd-
edilen ilerlemeler hakkõnda bilgi verdi. Seçimler Bölümü, MSK 
Sekreterliği�nin kurulmuș olmasõnõ hatõrlatarak seçim eylemleri 
sorumluluklarõnõn yeni kurulan ve bağõmsõz olan bu organa teslim 
edilmesine ilișkin ikircimliklerini belirtt i. Merkezi İdare Destek 
Ekibi,  destek etkinliklerinin ana hatlarõnõ çizerek,  Meclisin 
çalõșmaya bașlamasõndan beri bunun yapõldõğõnõ belirtt i ve 2004  
yõlõ için öngörülen öncelliklere değindi. Bu öncellikler arasõnda, 
Meclis Destek Girișimi (ASİ) çerçevesinde Kosova Meclisi�ne sunu-
lacak olan uluslararasõ yardõm programlarõnõn koordinasyonu en 
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önemli bir role sahipti. ASI partnör örgütleri  Meclis�i destekleme-
kte 2004 yõlõna ait olan öncelliklerini temsil ederek yerel oÞ s temsil-
cileriyle  çeșili siyasi konularõ ele alõp görüștü. Bu konular arasõnda, 
içinde bulunduğumuz  seçim yõlõnda yönetm bölümünün Meclis 
tarafõndan görüșülmesi ereğiyle yoğun bir yasama programõnõ 
öngördüğünü, ve bunun altõndan kalkmasõ amacõyla Meclise ek 
yardõm ve  elverișli uluslararasõ destek programlarõnõn getirilm-
esini gerektirmektedir.

Sarayova Konferansõ�na ait nihayi rapor yayõnlanõyor 
2-4 Ekim 2003  tarihleri arasõnda, Kosova Meclisi de dahil olmak 
üzere, Güney � Doğu Avrupa 11 parlamento üyeleri, fakirliğin 
azaltõlmasõ ve ekonomik gelișme konularõnõ görüșmek ereğiyle 
Sarayova�da bir araya geldiler. AGİT�in bu konferansõ ile ilgili 
nihayi rapor İngilizce, Sõrpça-Hõrvatça-Boșnakça, Arnavutça ve 
Makedonca  yayõnlanarak Kosova AGİT Misyonu da dahil olmak 
üzere șimdi Güney �Doğu Avrupa�nõn tüm AGİT Misyonlarõnda 
temin edilebilir.

Kamu toplantõlarõ el kitabõ yayõnlanõyor
Geçen yõl içerisinde ASİ�nin birkaç partnörü,  Meclis komisyonlarõ 
tarafõndan örgütlenen kamu toplantõlarõnõn örgütlenmesini etkin 
bir șekilde cesaratlendirip katkõda bulundu. UDE (NDI), diğer 
örgütlerin bilgilerinden de yararlanarak kamuya açõk bu toplantõlar 
hakkõnda el kitabõnõ hazõrladõ.  El kitabõ en iyi pratikleri olduğu 
gibi, açõk toplantõlarõn tertiplenmesi örnek ve biçimlerini ve bu 
tür toplantõlar için pratik tavsiyeleri içermektedir. İnilizce, Arna-
vutça ve Sõrpça  olarak yayõnlanan el kitabõ UDE (NDİ) ve AGİT�ten 
temin edilebilir.

Yeni iș arkadașlarõ Meclis�i destekliyor
Meclis ile çalõșmakta olan örgütlere çok sayõda yeni üyeler 
katõlmõștõr. Sayõn Doina Ghimici (Romanya) ve Sayõn Uli Steinle 
(Almaya), AGİT�in Demokratikleșme Bölümü çerçevesi içerisinde 
Merkezi İdare Destek Ekibine katõldõ. Sayõn Patrick R. Cadle 
(ABD),  UDE çerçevesi içerisinde Yasama Destek Program Müdürü 
tayin edildi. Meclisin daha bașarõlõ olmasõ için onlarla çalõșmayõ 
sabõrsõzlõkla bekliyoruz. 

Civic Herald Bülteni 
ASI Bülteni, elektronik medya projesi olarak  Civic Herald adlõ 
ikizinin ilk elektronik sayõsõnõn çõkõșõnõ memnuniyetlikle kabul 
etmektedir. OMİK Demokratikleșme Bölümü , Özgürlük Evi Vakfõ 
ve Rockeff eler Kardeșler Fonu tarafõndan desteklenen bu sivil diy-
alog projesi Priștine  Theresa  Ana Cemiyeti  ve Novi Sad  Yöresel-
lik Merkezi tarafõndan  gerçekleștirilmiștir.
Civic Herald, Kosova ile Sõrbistana odaklașarak, GDA yöresindeki 
kamuoyunu yurtt aș diyalogunun geliștirilmesi hakkõnda tanõtmayõ 
hedeß emektedir. Civic Herald İngilizce, Arnavutça ve Sõrpça olmak 
üzere üç dilde ayda iki kere  çõkacaktõr. Civic Herald bültenine  
www.osce.org/kosovo ve yakõnda olușturulacak olan Sivil Diya-
logu projesi web sitesinde: www.civil-dialogue.org. ulașabilirsiniz  
Yorumlarõnõz ve abone olmak için lütfen : mario.maglov@omik.org 
ile irtibat  kurun.

Enerji Düzenleyici Organõna de- 
ğin Kanun, herhalde en önemli 
kanunlardan biridir. Bu Kanun,  
objektif, șeff af  ve ayrõmcõlõktan 
uzak olan ilkelere dayanarak 
Kosova�da enerji üretimi ve 
tedariği için ruhsat verecek ve 
sorumlu olacak  bağõmsõz bir 
düzenleyici organõnõn kurul-
masõnõ sağlayacaktõr. Enerji Dü-
zenleyici Organ, evlerdeki tüket-
icilere enerjinin verilmesi ve 
onlara uygulanacak olan tarife-
lerin belirlenmesinden sorumlu 
olacaktõr. Böyle bir durum makul 
bir Þ yatlarla sabit ve istikrarlõ bir 
enerji temin edecektir. 
Diğer iki kanun da paketin bir 
parçasõdõr: Enerji Kanunu ve Ele-
ktrik Enerjisine değin Kanun. 
Enerji Kanunu en önemli ilke-
leri blirleyerek Kosova enerji 
sistemi staratejisi ve program-
larõnõn saptanmasõnda değișik 
taraß arõn rolünü saptamaktadõr. 
Bu kanun, enerjinin bașarõlõ ola- 
rak kullanõlmasõ politikalarõnõ 
belirleyip, tekrar tekrar üretimde 
kullanõlabilecek kaynaklarõn ku- 
llanõlmasõ sorununu da düzen- 
lemektedir. 
Elektrik Enerjisine değin Kanun, 
elektrik enerjisinin üretimi, ile-
timi, distribusyonu ve tedariği 
kural ve koșullarõnõ düzenler 
ve elektrik enerji piyasasõ koșu-
llarõnõ belirler. Genel olarak bu 
iki kanun enerji sektörünün daha 
iyi çalõșmasõ için koșullarõ sağ-
layarak  daha yüksek bir kali-
tede ve tüm ilgililer için daha 
güvenli bir enerji tedariğini 
sağlanmasõ koșullarõnõ düzen-
ler. Planlarõmõzõ ve çabalarõmõzõ 
gerçekleștirmekte diğer ensti- 
tülerin de bize katõlacağõnõ yü-
rekten inanõyoruz. Bunun bir 
süreç olduğunu ve gerçekleșmesi 
için zamana ihtiyaç olacağõnõnõn 
farkõnda olduğumuzu  söyle-
mek zanõmca yeterdir. Ama 
yukarõda belirtilen  kanunlarõn 
șeff af bir șekilde uygulanmasõyla 
enerji sektöründeki sorunlarõn 
her zaman için çözümleneceğine 
inanõyorum. 

vijimi i faqës 15
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Kosova Meclisi�ni desteklemeyi amaclayan 
demokratiklestirme programlarinin  koordina-
toru olan Meclis Destek Girișimi (MDG), Kosova 
Meclisi�ni, mümkün olan en kõsa zamanda, huku-
kun üstünlüğü ilkesine bagli, tüm topluluk ve 
vatandașlarõn eșitliğine saygõli, istikrarli, ișlevsel 
ve üretken bir yasama organi  haline gelebilm-
esi  için, beceril geliștirme yoluyla destekleyerek 
güçlendirmek ve profesiyonelleștirmek icin caba 
gostermektedir. 

MDG uyeleri, bu amac doğrultusunda, kay-
naklarõ ortak bir hazinede bir araya getirmek 
icin calisacaklardir. MDG�nin cabalari, demokra-
tik yontem kurallarinin bilgisine dayali ve bu 
kurallara saygili bir demokratik siyasi kultur, 
saydamlik ve kamuya karsi sorumluluk, bir 
yasama gundeminin gelistirilmesi ve uygulan-
masi, Yurutme�nin denetimi ve Meclis�in cok-
dilliligine saygi gibi konulara odaklanacaktir. 

Asagida adlari yazili kuruluslarin koordinatoru 
olarak MDG, konferanslar ve eğitim amaçlõ sem-
inerler duzenleyerek, Komiteler ile eğitim pro-
gramlari düzenleyerek, yasama surecine iliskin 
teknik danismanlik hizmeti sunarak, Bașkanlõk 
Divani, Komite Bașkanlarõ ve Meclis üyelerine 
tavsiyelerde bulunarak, cesitli ulkeler ve onlarin 
meclislerine mesleki ziyaretler düzenleyerek, 
yasama personeli ve Meclisin tercüman kadrosu 
için eğitim programlarõ düzenleyerek altyapõ 
desteği sunmaktadõr. Danõșman ve müșavirlerin 
Meclis ve komitelere yönelik çalõșmalarõ da 
MDG-koordinasyonunun bir parçasõdõr

MDG� nde rol alan kurulușlar: 

Friedrich Ebert Vakfi (FEV), Friedrich Naumann 
Vakfi (FNV), Konrad Adenauer Vakfi, Doğu 
-Batõ Parlamento Pratiği  Projesi (Danimarka), 
Avrupa Yeniden Yapõlanma Ajansi (EAR), ABD 
Uluslararasõ Kalkõnma Ajansi (USAID) Ulusal 
Demokrasi Enstitüsü ișbirliğiyle (NDI), Birleșmiș 
Milletler Kalkinma Programõ (UNDP) ile Par- 
lamentolararasi Birlik (IPU), AGİT Demok-
ratikleștirme Bölümü, Bașbakanlõk�in etkin des-
teğiyle birlikte Meclis Sekreterliği, UNMIK�in  IV 
kolu  (AB)  Avusturya, Belçika, Almanya, Italya, 
Danimarka, İsviçre, Birleșik Krallõk ve Amerika 
Birleșik Devletlerinin Priștine�deki  temsilcilik-
leri.
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Onarõlan  Meclis holünden bir görüntü


