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Başkan

Fatmir Sejdiu ile söyleşi
Bu yayın’da:
Kosova, uluslar arası topluluğunun en iyi hikayesidir
SGDK- DCAF (Silahlı Güçlerin Demokratik Kontrolü) Komitesi üyeleri konferansı

2

asi

ASSEMBLY SUPPORT INITIATIVE
N E W S L E T T E R

Kosova için yeni dönem
Meclisi Destek Girişimi (ASI) Kosova Cumhurbaşkanı Fatmir Seydiu ile Kosovadaki yeni gelişmeler hakkında
olduğu gibi Kosova Başkanının yeni sorumlulukları hakkında bir söyleşide bulundu

ASI: Sayın Cumhurbaşkanı, Kosova’daki son
politik gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz
ve başında bulunduğunuz Cumhurbaşkanlığı
Dairesinin rolünü nasıl ifade ederdiniz?
Sn. Fatmir Seydiu: 17 Şubat tarihinde Kosova’nın
bağımsızlığının ilan edilmesi ile yeni ve başlangıç
bir döneme girmiş olduğumuzu söyleyebilirim.
Kosova Anayasasının kabul edilmesi, Kosova’nın
devlet sembolleri olan bayrağın, armanın ve
milli marşın kabul edilmesi ile ve Kosova
açısından yerine getirilmesi zorunlu olan ve
Ahtisari Paketinden kaynaklanan yasaları
olağanüstü dinamik bir şekilde kabul ederek
Kosova’nın devlet olma yönündeki yoğun
faaliyetleri tamamlanmıştır. Bu dönem, Kosova
kurumları ile uluslar arası kurumlar arasında
işbirliğinin yoğun bir şekilde sürdürüldüğü
bir dönemi oluşturmaktadır. Öte yandan, bu
dönem, aynı zamanda parlamentodaki mevcut
politik yelpaze ve ilgili kurumlar arasında da
yoğun bir iç işbirliğinin sürdürüldüğü dönemi
oluşturmaktadır. Bu şekilde geçilen bu sa ada
inkar edilemez başarıların kaydedilmesi,
Kosova’nın ileriye doğru yürümesi için iyi bir
tabanı oluşturmuştur.
İkinci önemli konu ise bizim arzu etmekte
olduğumuz dönüşüm – tranzisyon sürecinin

tamamlanması meselesidir. Bu sırada da
Anayasa’dan sağlanan yetke ile Kosova
kurumlarının sorumluluğu üstlenmeye hazır
oldukları gözden kaçmamalıdır. Bu kapsamda
dönüşüm çerçevesinde yetkilerin UNMIK’ten
mümkün olduğu ve angaje olduğu ölçüde yeni
misyona aktarılması yanı sıra önemli bir ölçüde
Kosova kurumlarına da transfer edilmesinin
ivme kazanması gerekir. Geçtiğimiz bu dönem
içerisinde geçici bir süre için UNMIK’in yeniden
bir oluşumdan geçmesi (rekonﬁgurasyon) ile
ilgili Genel Sekreterin bir girişiminin mevcut
olduğunu biliyoruz. Kendisi tarafından başlatılan
bu girişimi biz gözönünde bulundurmaktayız,
ancak bu sürecin çok hızlı bir şekilde geçmesini
arzu etmekteyiz ve uluslar arası kurumlar olarak
ICO ve EULEX ile kanunun hakimiyetinin
sağlanması ve güvenlik alanında işbirliği
sürdürerek Kosova kurumlarının en önemli bir
rol üstlenmelerinin gerektiği görüşündeyiz.
Diğer yandan, tüm Sırp vatandaşlarının kurumlara
entegre olma süreçlerini kolaylaştırmak yönünde
uluslar arası mekanizmaların hazırlık ifade
etmelerini de biz selamlamaktayiz. Nitekim iki
bağımsız devletler olarak Sırbistan Cumhuriyeti
ile işbirliği süreçlerinin kolaylaşması için de aynı
şey geçelidir. Ne var ki, bu çerçevede Kosova’nın

statüsünün müzakere konusu olmasını öngören
ve bu tür girişimlerin Sırp yönetimine yakın
çevreler ya da onlar ile uzlaşma yanlısı bir tavır
sergileyen taraﬂarca ileri sürülen bu tür istem ve
süreçleri hiç bir zaman kabul etmeyeceğimizi de
belirtmemiz gerekir. Biz şu an yeni bir sa aya
girmiş bulunmaktayız, Birleşmiş Milletler bu
gerçeği kabul ederek Kosova’nın bağımsızlığını
ilan e iğini kabul etmiştir, ve onun parlamentosu
tarafından onaylanan Anayasasını çıkardığını
kabul etmiştir. Bu şekilde şimdiye kadar burada
mevcut olan uluslar arası misyonun başarılı
bir şekilde bu öyküsünü tamamlaması gerekir.
Bana göre, Kosova, uluslar arası planda yatırım
yapılan en başarılı bir örneği oluşturmaktadır.
ASI: Çıkarılan Anayasa ile Anayasal Çerçeve
arasındaki en önemli değişiklikler neledir?
Sn. Fatmir Seydiu: Kosova bağımsız ve
demokratik bir ülkedir, her normal devletin
sahip olduğu özelliklere sahiptir ve Kosova
Anayasasının Kosova kurumları dışında başka
mekanizmaları yoktur. Halkın egemenliğini
Kosova Parlamentosu, diğer kurumlar,
Cumhurbaşkanı, Hükümet, bağımsız bir yargıç
ve bir devleti fonksiyonel (işlevsel) kılan tüm
diğer boyutlar ifade eder. Elbe e ki bizim

asi
geçmişten kalan bazı problemlerden kaynaklanan pratik
sorunlarımız var, ancak bizaat bu yönde kendi görevlerini en
iyi bir şekilde yerine getiren Kosova kurumlarına bu yönde
sorumluluk düşmektedir. Bu yüzden ben (Anaysal) Çerçeveyi
referans almaya ihtiyaç görmüyorum. Bu Çerçeve ile öngörülen
birçok şeyin memnuniyet ile karşılanmamasına yer olabilmesine
rağmen, O, dönüşüm sa asında kendi görevini yerine
getiren bir belge olarak kalacaktır. Onun sayesiyle Kosova’da
fonksiyonel yaşam için önemli bir taban oluşturulmuş,
demokratik süreçlerin oluşmasına hizmet etmiş, uluslar arası
desteğin ve yardımının sağlanmasında yardımcı olmuştur ve
bu olguları biz takdir ile karşılamaktayız.
ASI: Meclis tarafından onaylanan kanunların ilan edilmesi
ile Cumhurbaşkanına tanınan yeni yetkiler gözönünde
bulundurularak, Cumhurbaşkanlığın Kosova Meclisi ile
ilişkileri ne ölçüde değişime uğramıştır?
Sn. Fatmir Seydiu: Yeni yetkiler sözkonusudur. Bu örnek
kuvvetler ayrımının çağdaş bir şekilde fonksiyon etmesinin bir
yansımasıdır. Elbe e ki Cumhurbaşkanı Parlamento tarfından
seçilmektedir, ancak Cumhurbaşkanı parlamento tarafından
kabul edilen kanunları imzalama yetkisine dair kurumsal güce
sahiptir ve kanunları Parlamentoya iade edebilir. Son derece
önemli olan bu yetki genel anlamda yasamanın daha kaliteli
olmasına yardım edeceği görüşündeyim. Aslında bir kanunun
yasama sürecinden Parlamento tarafından onaylanmasına
kadarki süreçte Cumhurbaşkanı tarafından sürecin tamamının
izlenme yükümlülüğü vardır. Ve elbe e ki o önemli bir
aktör olacaktır. Diğer yandan bir kanunun Parlamento
tartışmalarında neleri içermesi gerekir konusunda karar verici
bir unsur olmayacaktır, ancak bir tasarıyı imzalaması sırasında
kendi görüşünü ifade edip onun bu ya da şu şekilde Anayasa
hükümlerine ve Kosova vatandaşlarının çıkarlarına karşı
olabileceği hakkında görüş beyan etme hakkı saklı tutulmaktadır.
Bu yüzden de bu önemli bir boyutu oluşturmaktadır. İkinci bir
unsuru ise Cuhurbaşkanın yasama ile ilgili girişimleri önerme
hakkına sahip olması oluşturmaktadır. Bu da onun bir değerini
oluşturmaktadır ve Cumhurbaşkanı ve Parlamentoya tanınan
yetkiler başka yönde odaklanmaktadır ve bu kuvvet ayrımından
kaynaklanan bir durumu ifade eder.
ASI: Topluluklar ile ilgili Danışma Kurulu’nun
Kosova Cumhurbaşkanı otoritesinde fonksiyon etmesi
öngörülmektedir. Bu Kurulun oluşması ile ilgili hazırlık
saası hakkında bazı bilgiler verebilir misiniz, ve onun
yerine getirmesi gereken rolü nedir?
Sn. Fatmir Seydiu: Bu strüktürün başarılı bir şekilde
oluşturulması yönünde ben daha önce yerli ve ulus arası
uzmanlarla bu konuda istişarelerde bulundum. Gayem, onun
Kosova Anayasası ve Ahtisari projesi ile desteklenecek bir
ilkesel çerçevesini oluşturmaktı. Çok kısa bir zamanda somut
öneriler ile çıkacağım ve başkan Ahtisari Paketi ile öngörülen
temsilciler ile temaslarda bulunacağım. Yapılacak bu ilk görüşme
sırasında, gerçekten fonksiyonel olacak böyle bir organ ile ilgili
kendilerinin ﬁkir ve önerilerinin gelmesini bekliyorum. Bundan
sonra ise bu organın oluşturulması için kararın alınacağı ikinci
bir sa a gelecektir ve bu şekilde mümkün olduğu derecede
onun en iyi bir şekilde çalışmasına destek sunacağım.
Söyleşiyi gerçekleştirenler: Armend Bekaj ve Blerim Vela
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Belçika Temsilcileri ile
Kosova Cumhuriyeti Meclisi:
beş yıllık bilgi teatisi ile işbirliği ardından
Robert MYTTENAERE, Belçika Temsilciler Evi Genel Sekreteri

Bay Jakup Krasniqi, Kosova Meclis Başkanı ve Bay Herman Van Rompuy, Belçika Temsilciler Meclisinin Başkanı görüşmeleri.

Beş yıl önce Fransız Assemblée nationale
Konsorsyumu,
Alman
Bundestagı
Belçika Temsilciler Evi ve Fransa Institut
International de Paris La Défense, Avrupa
İmar Ajansının (EAR) hazırlamış olduğu
‘Kosova Meclisi’ne Destek’ projesi ihalesini
kazandığına dair bilgi bana ulaştığında
Belçika Temsilciler Evi ve Kosova Meclisi
arasındaki işbiliğinin uzun süreli ve ürün
verici olabileceğini tahmin edemedim.
İlk EAR-projesinden sonra 2006 yılının
Ocak ayında ‘Kosova Meclisine daha Fazla
destek’ adını taşıyan ikinci bir proje izledi
ve Slovenya Ulusal Meclis Konsorsyumu ile
genişledi. İkinci proje ile görüşülen konular
Kosova Meclisi’ninin bir olgun parlamentoya
doğru gi iğini göstermektedir. İlk proje
genelde parlamentonun çalışması için
maddi koşulların temin edilmesine

adanmıştı - Kosova’ya mimarlarımız
ve diğer (IC) teknisyenlerimizi olduğu
gibi - meclisin temel örgütlerini
(Yönetmelik, departmanların çalışması,
komisyonların çalışması ), gönderdiğimizi
hatırlıyorum, ikincisi daha incelikli
danışmaların ve araştırmaların yapılmasını
gerektirmekteydi.
Her iki projeden tüm ekip liderlerinin
uzmanlıkları ve hazırlığını saygıyla
kaşılamaya öğrendiğim halde, kilitsel
uzmanlar ve kısa süreli uzmanlar, bu
yazının içeriğinde özel çıkardan olan ve
ben bireysel olarak gurur duyduğumu
belirtmek istediğim. Belçika Temsilciler
Evinin ilk katkısının altını çizmek isterdim.
Birincisi - ve en önemlisi - kişisel idareye
- menancmente ai ir. Eğer milletvekilleri
parlamento kalbi ise onun personel üyeleri

hafızasıdır. Milletvekilleri gi ikleri zaman
personel üyeleri kalmaktadır. Öyle ki genel
olarak parlamento personelinin önemi ve
özellikle de partizanca çalışmalara son
verilip, parlamentoya en iyi personel
gerekmektedir,
ama
onlara
sadece
istikararlı ve özel bir mevkii temin edildiğ
halde onlar başarılı olabilir - onların politik
baskılardan korunmaları onlara deontolojik
görevlerinin var olduğunu hatırlatarak, iyi
bir maaş temin edilerek, daha fazla eğitim
görmeleri için olanakların temin edilmesi,
şeﬀaf bir kariyer ve ilerlemeleri için gerçek
şansların temin edilmesi gerekir. Belçika
uzmanları evrimin yapılmasına katıda
bulunması beni gururlandırmakta onun
hala tamamlanmamış olmasına rağmen
ümit verici olduğunu düşünüyorum.
İki - daha mütevazi - katkımız olarak
Yasal Standardizasyon Ünitesinin temin

asi
edilmesidir. Batı Avrupa’nın her ‘eski‘
parlamentosu şu anda aynı meydan
okumalar ile karşı karşıya gelmektedir:
hızlı bir şekilde değişmekte olan toplumda
yüksek kaliteli yasalar nasıl yapılmalı?
Bir yandan yasal istikrarlık dengesini
sağlanırken uluslar arası kurallar ve
sosyal ile ekonomik gerçek ile uyumun
temin edilmesi ne şekilde sağlanmalıydi?
Milletvekillerinin yasal sonuçlar hakkında
aydınlatılmalar ve kuralların şeﬀaf bir
şekilde ifade edilmesinin geliştirilmesi
amacıyla
yasa hazırlama sürecinde
topluluklara hukuk açısından bilgilendirme
ve öğütlerin verilmesi önemlidir.
Belçika Temsilciler Evinin personel üyesi
olarak sahip olduğum 35 yıldan uzun
bir görgü birikimim ve birçok uluslar
arası parlamento örgütü üyesi olmam,
parlamento ‘kültürünün’ oluşturulmasının
sadece birkaç yılımızı almadığını, çok
yılların gerektiğini biliyorum. Parlamento
demokrasisi bir evlilik gibidir: hiçbir zaman
herşey nihayi olarak ‘gerçekleştirilmiş
değildir’ ve sizin her gün onun üzerinde
çalışmanız gerekmektedir… Konsorsiyum
çalışmaları ne kadar verimli olursa
olsun, o, tüm sorulara cevap vermemiş
nede özel sorunları çözmemiştir. Kosova
Cumhuriyeti Meclisi herhalde ilerideki
aylarda yeni meydan okumalar ile karşı
karşıya gelecektir.
Bu yüzden benim başkanım Herman Van
Rompuy Kosova Cumhuriyeti Meclisi
Başkanlığı
delegasyonunu
Belçika
Temsilciler Evine davet etme girişiminde
bulunmuştur.
Belçika
Temsilciler
Evinin Kosova partnörleri ile işbirliğini
sürdürmeleri için hazır olduğu fırsatını
yakaladım. Genel Sekreter İsmet Krasniçi
ile Memorandumu imzalayarak her iki
administrasyon arasında işbirliğinin ve
irtibatın kurulması için uzlaştığımızı ve
uzmanlar teatisinde bulunmak için hazır
olduğumuzu bir kere daha belir ik. Bu
işbirliğin hem karşılıklı esaslar, hem de hala
tanımlanmamış olan yeni çerçeve içerisinde
olması (işbirliğin partnörlerin yardımı
ve Konsorsiyumun diğer eski üyeleri ile
yapılması) tercih edilmektedir.
Memoranduma göre bizim meclislerimiz
ile işbirliğin 31 Kasım 2009 tarihine kadar
sürmesi planlaştırılmıştır ama inanıyorum
ki bu iki meclis arasındaki arkadaşlık dah
uzun sürecektir!
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Rüşvetin ekonomiye etkisi
30 miyon euroluk rakamı
oluşturmaktadır
Rüşvete Karşı Kosova Ajansı Müdürü Sn Hasan Preteni’nin ,
3 Haziran 2008 tarihli Kosova Meclisi genel kurulu Rüşvete Karşı Kosova
Ajansının yıllık Raporunun görüşüldüğü toplantısında yaptığı konuşmasından
özetler
Ajans,
Kosova’da
görülen
rüşvetin
önlenmesi ve ona karşı savaşın yürütülmesi
mekanizması olan bağımsız bir organ olarak
düşünülmüştür. Ajansın çalışması için
gereken fonlar Kosova Bütçesi tarafından
temin edilmektedir. RKA’da, (rapor edilen
yıl zarfında) organogram ile işe alınması
öngörülen 35 kişiden 15 kişi ile iş ilişkisi
kurulmuştur. UNDP ise 4 müşavir –
danışman temin etmiştir (2 uluslar arası ve
2 yerli).
Ajans, 2004/34 No’lu Rüşvete (Korupsiona)
Karşı Kanun ile öngörülen sorumlulukları
yerine getirir. 17 Temmuz 2006 tarihinde
(müdürün atanması ile) çalışmaya başlayan
bu kurum 12 Şubat 2007 tarihinden itibaren
çalışır vaziyete geçmiştir.
Ajansın çalışması, RKA Kurulu tarafından
denetlenir. Kurul 9 üyeden oluşur ve
onlardan 3’ü Meclis tarafıından seçilirken,
onun oluşumunda, Cumhurbaşkanı Oﬁsi,
Başbakanlık, Yüksek Mahekeme, Kamu Savcı
Dairesi, yerel otorite ve Sivil Toplumdan
birer temsilci yer alır.
Geride kalan yıl içerisinde Ajansın
etiknilikleri üç esas yönde desteklenmiştir:
Kanunların
uygulanması,
güçlenmesi,
rüşvetin – fesatın önlenmesi ya da rüşvet için
nedenlerin ortadan kaldırılması ve eğitim.
Kanunun güçlenmesi
Vatandaşların
Ajansa
getirdikleri
enformasyonlar ile ilgili değişik aktiviteler,
onların araştırılması ve Kosova Kamu
Savcılığına iletilmesi. 2007 yılı zarfında
Ajans tarafından 124 enformasyon ile
ilgili işlemler yapılmıştır. İdare tarafından
yürütülen araştırmalardan sonra, delil
yetersizliği yüzünden onlardan 61’i kapandı,
47 enformasyon ilgili Savcılıklara ulaştırıldı,
16 enformasyon ise henüz araştırma
sa asında bulunmaktadır. Savcılığa iletilen
enformasyonlardan 14’ü Mahkemeye, 13’ü
Hükümete, 11’i Yerel İdareye ve 9 adedi
kamu şirketlere ai ir.

Yürürlükteki kanunlar ve Kosova Ceza
Kanunu hükümlerince devamda belirtilen
olaylar ceza suçlarına düşer:
- Resmi görev ve yetkilerin kötüye
kullanılması -12 olay;
- Resmi görevi yerine getirirken üzerine
zimet geçirmek – 9 olay;
- Rüşvet alma olayları – 10 olay;
- Etkinin sağlanması – 4 olay;
- Kanunlara aykırı mahkeme kararlarının
çıkarılması – 7 olay;
- Kanunlara aykırı bir şekilde ödeme ve
tahsilatların gerçekleşmesi – 2 olay;
- Resmi
belgeler
üzerinde
sahte
düzeltmelerin yapılması – 3 olay.
Rüşvet olayları ile ilgili suç zanlıları
hakkında gereken ceza önlemlerini almak
üzere Savcılıklarda başlatılan işlemlerden
Kosova toplumunun zarar görmesi ve mal
olacak ekonomik sonuçlar 30 miyon euro
cıvarındadır.
Rüşvet ile ilgili Savcılığa gönderilen
enformasyonlar hakkında, onlardan 6
tanesinin kaderi hakkında bize resmi bildiri
gönderildi. Bunlardan 5 enformasyon
mahkeme ile ilgili, 1 örnek ise yerel idare ile
ilgili idi.
Rüşvetin önlenmesi – çıkış nedenlerinin
ortadan kaldırılıması
Mal varlığının denetlenmesi – Kosova’da
ilk kez örgütlenmesine rağmen bu aktiviteye
yetkililein % 98’i katılmıştır. Bu yasal
yükümlülük üç sa ada geçekleşmiştir
ve onun tamamlanmasından sonra 24 üst
görevliye karşı kişisel gelirlerinin % 20
oranında azaltılmasına ilişkin idari önlem
öngörülmüştür, onların işverenlerinden
14 kişinin ise işlerine son verilmesi önlemi
önerilmiştir.
Bize teslim edilen form’ların teknik ve
mantıksal olarak incelenmesinden sonra çok
sayıda yanlışa rastlanmış ve onların ortadan
kaldırılması için yetkililerle birebir temas
sağlanarak onların ortadan kaldırılması için
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ek çaba harcamamız gerekti.

katılmışlardır.

Çıkar çatışmasının önlenmesi – Çıkar
çatışmalarının mevcut olması ile bize ulaşan
enformasyonlardan hareket ederek, Ajans
15 örnekte müdahale etmiştir ve onların
önlenmesini sağlamıştır.

Kosova Eğitim Merkezi ile sürdürdüğümüz
çok başarılı bir işbirliği sonucu, Kosova’nın
10 belediyesinde AGIT ve UNDP ile ortak
bir
şekilde
düzenlenen
seminerlerin
tertiplenmesine aktif bir şekilde katıldık, 2
medya kampanyasını örgütledik, Kosova
Hükümeti oluşumunda bulunan tüm
Bakanlıklara ziyaretler örgütledik, en
büyük üç belediyeyi ziyaret e ik ve oradaki
yetkililere yürülükteki kanun ve rüşvetçiliğe
karşı mekanizmalar hakkında bilgi verdik.

Kosova kurumları tarafından Kamu İhale
Kanun hükümlerinin ihlal edildiği birkaç
örnekte Ajans gereken tedbirleri alarak
ÖGK tarafından başlatılan ihale ve diğer
etkinliklerin iptal edilmesini emretmiş, çünkü
resmi tekliﬂer açılmadan bu işlere girişildiği
için diğer operatörlere ve genellikle ekonomiye
karşı ayrımın yapılması önlenmiştir. İptal
edilen ihallerin önhesapları 7 milyon euro
tutarında bir rakamı oluşturmaktadır.
Eğitim
Meclis tarafından kurulan yeni bir kurum
olarak Ajans, eğitim konusunu iki yönde
sürdürmüştür: Eğitim – Ajans oluşumunda
çalışan personelin profesyonel açıdan
yetenekleşme ve vatandaşların bilincinin
artırılması ereğiyle geniş kamuoyuna yönelik
eğitimin sürdürülmesi.
Ajans çerçevesinde çalışan personel, rapor
edilen yıl zarfında
toplam 35 eğitim,
konferans, çalışma atölyesi ve etüt ziyaretine

Medyalar ile çok iyi bir ilişki sağladık ve onlar
ile işbirliği konusunda kendilerinden gelen
hiç bir istemi reddetmedik.
Ajans tarafından sürdürülen tüm bu
faaliyetler için 336.956,06 euro harcandı ve bu
bize tahsis edilen bütçe araçlarının % 88,11’lik
bölümünü oluşturmaktadır. Mevcut bütçe
araçlarını iyi bir şekilde idare ederek telefon,
yemekler ve akar yakıt için asgari seviyede
araçlar harcanmıştır ve bu şekilde bütçenin
toplamının % 5’lik oranı (peşin para olarak)
gibi asgari bir seviyede harcanmıştır.
Ajansın karşılaştığı Engeller: İstemlere
göre tayin edilmeyen Bütçe; Organogram
ile öngörülenden daha az sayıda personelin
çalıştırılması; Motivasyon sağlamayan düşük

ücretler; Belli alanlarda uzmanların angaje
edilmesi imkansızlığı ve mevcut personelin
uzaklaşması tehlikesi; tahsis edilen mekanın
– binanın küçük ve fonksiyonel olmaması.
RKA bir yıldan daha uzun bir zaman dilimi
içerisinde işlevsel hale gelmiştir ve bu rapor
size sunulan ilk raporu oluşturmaktadır.
Elde edilen sonuçların arzu e iğimizde
çok uzak olduğunun farkındayız ancak
Kosova tarafından oluşurulan bu kurumun
sağlam temelleri vardır. Bu kuruma Kosova
vatandaşlarının güveni giderek artmaktadır.
Merkez kurumlar tarfından yakın bir gelecekte
sunulacak olan yardım sonucu çok daha iyi
başarılar kaydedilecektir.
Mevcut duruma iki cümle ile değinmeme de
izin verin.
Ajansa tahsis edilen bütçe ilk kez talep
edilen miktardadır, çalıştırılacak personel
organogram ile öngörülen şekilde olacaktır,
Ajansın konumunun güçlenmesi yönünde
Meclis somut adımlar atmaktadır ve Savcılık
ile ilişkilerde de bir iyileşme gözlenmektedir.
Rüşfetçilik ile ilgili şimdiye kadar elimize
59 ciddi enformasyon sunulmuştur. Onların
önlenmesi için rüşvet olaylarını bildirilmesi
ile çok yöntem arasında 2’sini ayırmama izin
buyurun.
Birincisi, ihale örneklerinde çok sayıda taciz
örneğine rastlanmaktadır: ihaleler İnternet
ortamında ilan edilmiyor, genel operatörlere
karşı ayrımcılık örneklerine rastlanıyor
kendileri tarafından belirtilen koşullara
kendileri tarafından saygı gösterilmiyor
(sadece son iki haa içerisinde, 3 örnekte, ilan
edilen ihalelere müdahalelerimiz sonucu 2,5
milyon euro tutarının kötüye kullanılması
teşebüsü önlenmiştir).
İkincisi ise yenidir ancak metastaza işaretlerini
taşımaktadır:Uluslar arası müşavirlik yapacak
olan taraﬂarın seçilmesi prosedürleri sırasında,
yerli kurumların kalkınması için uluslar arası
kurumların yardım etmeye hazır olmaları
durumunda, bizim yetkililer kendi yakınlarını
listelere ilave ederek ya da kontratların devam
etmesi için uluslar arası uzmanlardan araba,
işe girme ve diğer şahsi yararlar sağlamayı
talep etmekteler.
Hukuk düzeninin sağlanması, demokrasi
ve insan haklarının korunmsı, iyi idarenin
sağlanması, haysiyetin ve sosyal adaletin
sağlanması, rekabet, ekonomik kalkınma,
kamu kurumlara güvenin artması ve
toplumda ahlaki değerlerin hakim olması
için rüşvetçiliğe karşı savaşın devam etmesi
ve tüm kurumların bu sürece katılması
kaçınılmazdır.
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Haklarımız ve toplumdaki yerimiz için daha fazla
savaşım vermeliyiz
Kosova Meclisi Sırp Milletvekili, Bütçe ve Finansi Komisyonu’nun İkinci Başkan Vekili, Tarımcılık, Ormancılık,
Çevre ve Uzaysal Planlama ve Topluluklar ve Çıkarlar ile Geri Dönüş Komisyonu üyesi Kosara Nikolić ile söyleşi
ASI: Kosova Meclisi yeni oluşumunda Sırp
topluluğu çıkarlarının temsili konusunda
memnun musunuz?
Kosara Nikolic: 2007 yılının Kasım ayındaki
seçimlerden sonra Sırpların yeni oluşum
ile temsil edilmesi Anayasal Çerçeve ile
garanti edilmiş şekilde daha doğrusu,
topluluğumuzdan on temsilcinin olması
şeklinde saptanmış bulunmaktadır. Şimdi bunu
değiştiremayiz, bizim sayımız on ama maalesef
Meclis çalışmalarına on kişi katılmamaktadır.
Meclis çalışmalarına sadece Kendi başına
kurulan Liberal Partisi milletvekilleri, Yeni
Demokrasi ve Gora Yur aşlar Girişimi
milletvekilleri katılmaktadır.
ASI: Şimdiye kadar elde edilen başarılar ile
memnun musunuz ?
K.N.- Düşünceme göre, bizim Kosova
enstitülerinde yer almamız iyi bir şeydir çünkü
bu yörede kalmayı karar vermiş isek o zaman
toplumdaki yerimiz için ve insana yakışır
bir yaşam için savaşım vermemiz gerekir.
Bizim Kosova enstitülerine katılmamızın
Sırp topluluğu yararı konusunda bir sonuç
verip vermediğine bakılırsa, zanımca sonuç
vermiştir ama bu işler biraz yavaş gitmektedir.
Kosova’da işsizliğin çok büyük olduğunu
biliyoruz, yur aşların % 65’inin çalışmadığını
biliyoruz. Bu yüzdelikte sadece Sırp topluluğu
üyelerini değil, Arnavut topluluğu üyelerini da
göz önünde bulundurmaktayım. Ekonominin
çalışmadığı anda her şeyin durduğunu
biliyoruz. Enstitülerde Sırp topluluğunu
temsil edenler olarak bizler, bize Anayasal
Çerçeve ile garanti edileni istiyoruz. Demek
oluyor ki Sırpların % 10 - %12’ sinin Kosova’nın
tüm enstitülerinde ve aleni kurumlarında
işe girmeleri gerekir. Sadece Sırpların başta
bulundukları bakanlıklarda iş bulmaları ile
uzlaşmıyoruz, bunun diğer bakalıklar ve yeni
iş yerlerinin açılması için ihtiyaç duyulan
kamu kuruluşlarında Sırpların işe girmelerini
istiyoruz.
- Eşit olmayan bölgesel gelişime de değinmek
isterdim. Düşünceme göre Liplan ve Mitroviça
gibi diğer cok uluslu belediyelere sahip
olduğumuz için sadece Graçanica’da farklı
projeleri gerçekleştirmemiz gerekmez. Liplanlı
olduğum için Radevo, Lepina, Skulanevo,

Suvi Do , Livace, Dobrotin , Aşağı ve Yukarı
Guşterica ve Stari Grack ile Rabovça gibi çok
uluslu yerlerde hiçbir kalkınma projesinin
olmadığını belitmek isterdim. Özellikle bu
gibi yerlerde kalan insaların yiğit olup burada
kalmaları için bazı projelerin odaklaştırılması
gereklidir çünkü bu projeler onlara kuvvet
verecektir.
ASI: Üyesi olduğunuz Meclis kurullarının
çalışmaları
hakkındaki
düşünceleriniz
nelerdir
KN:- Bu konudaki tecrübemin çok zengin
olmadığını söyleyebilirim çünkü ben ilk
defa olarak Mecliste milletvekiliyim. SLS
milletvekili kulübünün seçmiş olduğu şeﬀaﬂığa
ve yapıcılığa teşekkür ederek ben memnun
olabilirim. Tüm kurullarda düşüncemiz
ve oy hakkımıza karşı son derece saygı
gösterilmektedir, sadece bazan bize tercüme
edecek kişi yok. Bazan teknik yetersizlik
yüzünden bazı dokümanların tercümesi yok,
hüküme en ise her zaman İngilizce, Sırpça ve
Arnavutça olarak üç dil üzere tercüme edilen
dokümanlar gelmektedir. Bu konuda iki-üç

defa uyarıda bulundum ve zamanında bunu
zaman darlığı yüzünden ileri geldiği ile ilgili
açıklamalar ile karşı karşıya gelmekteydim.
Ben bunu anlamaya çalışıyorum çünkü şimdi
tüm kanun tasarılarının getirilmesi gerekir ve
herkesin işlerle boğuştuğundan dolayı herşey
için zaman yok ama bizim meclis kurulları
çalışmalarına katılmamız istendiğine göre bu
dokümanların tercüme edilmesi için zaman
bulunmalıdır.
Ben Bütçe ile Finansi Kurulu, Tarımcılık
ile Kırsal Gelişim Kurulu ve Topluluklar
Çıkarları Kurulu çalışmalarına katılmaktayım.
Ben sıralı olarak bu komisyon toplantılarına
katılmaktayım çünkü kendi topluluğuma
nelerin olduğunu sunabilmek için
tüm
olaylara katılmak istiyorum. Çünkü Sırp
topluluğu kendilerini Kosova Meclisi’nde
temsil edenlerin ne yaptıkları konusunda hâlâ
bilgilendirilmiş değildir. Benim geldiğim
ortamda oﬁsim yoktur ken aşları kabul edip
onlarla görüşecek oﬁsim yoktur. Sadece düğün
ve cenaze merasimlerinde insanları üzen
konular hakkında bilgi alıyor ve bu sorunları
çözmek amacıyla onları milletvekili kulübüne
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aktarıyorum.
Hükümetin yur aşlar –ken aşlar için daha
fazla yapması gerekmektedir. Diğer donatörler
ile birlikte bizim yur aşlar ile toplantı
düzenleyebileceğimizi, düşünce teatisinde
bulunabileceğimizi, hükümet, başkanlık ya da
belediye temsilcilerini kabul edebileceğimiz
bir oﬁs temin etmesi gerekir.
ASI:Kosova siyasetine kadınların katılımı
konusunda ne düşünüyorsunuz ?
K.N.- Kadınların politik yaşama katılımı
konusuna gelince düşünceme göre onların
katılımı henüz yetersizdir.
Avrupa
standardlarına göre politik yaşamda kadınlar
oranı katılımının %30 olması gerekmektedir.
Bana göre ise bu oranın ha a % 40 olması
gerekir. Maalesef bu alanda kadının evde
kalması ve çocuk doğurması düşüncesi hüküm
sürmektedir. Eğer Avrupa ülkelerinden ve
daha geniş olarak diğer ülkelerdeki durumu
göz önünde bulundurursak birçok kadının
çok iyi müdür, ﬁrma yöneticisi ve siyasetçi
olduklarını görebiliriz.
Kendi başına kurulmuş olan Liberal Partideki
kadın katılımında söz iken bizde kadınların
sayısı yeterlidir ama kadınların değişik yerlerde
oturmaları ve oﬁs yetersizliği yüzünden sık
sık görüşme olanağımız olmuyor. Düzenlenen
seçimlerde listemizde % 50 kadın vardı.
Kosova enstitüleri çalışmalarına ne kadar
daha fazla kadını dahil etmek istiyoruz. Şu
anda iki milletvekilimiz var biri Radmila Vujić
ve ben. Öyle ki şimdi bizim sıralarımızdan iki
erkek ve iki kadın milletvekili var. Toplumdaki
haklarımız ve yerimiz için mücadele vermemiz
gerekmektedir.
ASI:Okurlarımız ve Kosova’da yaşamakta
olan Sırp topluluğu temsilcilerine ne
önerirdiniz?
K.N.Benim Sıp halkına mesajım kısa
olacaktır. Yüzllıllarca bu topraklarda yaşayan
dedelerimizin yaşadıkları alanda kalmamızı
kararlaştırırken bunu sadece Kosova’da var
olan tüm strüktürlere katılarak çalışmakla
başarabileceğimizi belirtmeliyim.Eğer Kosova
enstitülerine katılmassak hiç kimse bizim
için düşünmez, bize neyin gerekli olduğunu
bilmeyecektir. Kosova enstitülerine katılarak
tüm haklarımızı elde etmek için moral
hakkımız olacaktır. Çaba harcamanın sonucu
olarak neyi kazanacağımızı göreceğiz.
Söyleşi,Mario Maglov, Topluluklar Enformasyonu
Merkezi Koordinatörü , DPI UNMIK, AGIT
Kosova Misyonu işbirliği ile gerçekleştirilmiştir

BERLİN’DE DÜZENLENEN NATO
PARLAMENTO MECLİSİ’NDE
KOSOVA GÜNDEM SIRASINDA
Ruxandra Popa,
Güvenlik Komisyonu Sivil Boyutu Müdürü , NATO PA
NATO Parlamento Meclisi yılda iki
kere kendi üyelerini bir araya getirerek
günün kilitsel güvenlik konularını
görüşmektedir. Son olarak onlar
– NATO PA, 23-27 Mayıs tarihleri
arasında Berlin’in göbeğinde bulunan
tarihi Reichstag’te bir araya geldiler.
Meclis üyeleri füze korunumu, Rusya
Federasyonu ile ilişkiler, Afganistan’daki
eylemleri olduğu gibi Kosova’nın
geleceğini de görüştüler.
NATO PA güvenlik konularını tartışmak
için tüm İ ifak parlamento üyelerini
bir araya getiren interparlamento
örgütüdür. Her toplantıya Kuzey
Amerika ve Avrupa Parlamento üyeleri
katılmaktadır. Toplantıya aynı zamanda
süren diyalog çerçevesinde Rusya,
Ukrayna ve Gürcistan gibi partnör
ülkeler de katılmaktadır. Kosova Meclisi
2002 yılından beri sıralı olarak Meclis
toplantılarına ve seminerlerine ad hoc
Parlamento Gözlemcisi olarak davet
edilmektedir. Berlin toplantısına çok
partilerden ve çok etnisitelerden oluşan
yüksek düzeyde bir delegasyon katıldı.
Xhavit Haliti (Kosova Demokratik Partisi
– PDK), Naim Maloku (Kosova’nın
Geleceği İ ifakı – AAK) ve Slobodan
Petrovic (Bağımsız Liberal Parti – SLS),
Kosova Meclisi Başkanlığının üç üyesi
NATO PA üyeleri ile görüş teatisinde
bulunma fırsatını yakaladılar.
Kosova’nın geleceği
NATO PA‘nın
gündem sırasındaydı. Beş Komisondan
birkaçı
(Güveliğin Sivil Boyutu ,
Savunma ve Güvenlik , Ekonomi ve
Güvenlik , Politik, ile Bilim ve Teknoloji
) Kosova’nın geleceği ile ilgili konuları
görüşerek bölgeyi ziyaret e i. Savunma
ile Güvenlik Komisyonu (DSC) ve
Güvenliğin Sivil Boyutu Komisyonu
(CDS) delegasyonu 23-24 Nisan tarihleri
arasında Priştine’ye gelerek en yüksek
Kosova yetkilileri ile olduğu gibi uluslar

arası topluluk temsilcileriyle bir araya
geldi.
2007 yılından itibaren CDS komisyonu
Kosova’da gelişmelerin gözlemlenmesi
için baş rolü üstlenmiş bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra Komisyonun Genel
muhabiri Vitalino Canas (Portekiz)
tarafından iki rapor hazırlanmıştır.
Berlin’de Sn Canas ‘Kosova ile Balkan
Güvenliğinin Geleceği’ adlı 2008 yılına
ait kendi rapor tasarısını sundu. Bu
rapora göre Kosova bağımsızlığının kırk
ülke tarafından tanınmasına rağmen
Priştine’nin, Belgrad ile uluslar arası
toplulukla çok sayıda açık sorununun
olduğu
vurgulanmaktadır.
Kendi
sunumunda Sn Canas iki zor konuyu
vurguladı: Kosova Sırp halkının
belirsiz geleceği; Kosova’da uluslar
arası varlığının problematik yeniden
şekillendirilmesi
“reconﬁguration”.
15 Haziran’da Kosova Anayasasının
yürürlüğe girmesi şimdiki durumu
daha bileşik kılacaktır.
Rapor sunumu Komisyonda canlı
tartışmalara neden oldu. Kosova Meclisi
delegasyonu adına konuşan Sn Haliti
Kosova enstitülerinin konsolidasyonu
doğrultusunda – Kosova Meclisi de
dahil - Ahtisaari Planı prensipleri ile
ilkelerinin
Kanuna dönüştürülmesi
doğrultusunda Şubat ayından beri birçok
adımın atıldığını belir i. Tartışmalar
süresince aynı zamanda Kosova’nın
geleceği ile ilgili Belgrad ile Priştine
arasında var olan geniş boşluğun altını
da çizdi. Sırp milletvekilleri Kosova
ile ilgili kendi teritoriyel istemlerinden
hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini
tekrarladılar. Onlar herhangi bir
sorumluluğun UNMIK’ten EULEX’
aktarılmasına karşı gelerek Kosova’nın
gelecekteki
savunma
kurumlarına
NATO’nun karışmamamasını uyardılar.
Konuşmasına son verirken Sn Canas tüm

asi

taraﬂarın geniş ifadelerden çekinmelerini
ve Belgrad ile Priştine arasında ortak
çıkardan olan konular üzere diyalogun
başlatılmasını davet e i.

ikinci ve son tasarı NATO PA‘nın 1417 Kasım tarihleri arasında İspanya’nın
Valensiya kentinde onaylanması için CDS
Komisyonuna sunulacaktır.

Canas raporu çeşitli ulusal delegasyonlar
yorumları esasınca güncelleştirilerek

NATO PA için daha fazla bilgi : www.
nato-pa.int sitesine girebilirsiniz
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Vitalino Canas’ın ‘ Kosova ve Balkan
Güvenliği’
CDS
Komisyonu
için
hazırlamış olduğu raporuna ulaşmak için
şu siteye girebilirsiniz:
h p://www.nato-pa.int/Default.asp?SHORTCUT=1480

Bay Xhavit Haliti, Kosova Meclisi Başkanlık üyesi, Berlin'de toplanan NATO Parlamenterler Meclisi'nin buluşması.
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Düzeltilmesi gerekli olan anomaliler ile tarihi bir
Anayasa
Kosova Meclisi üyesi Sn Hydajet Hyseni ile söyleşi
Bir dilde olan verziyonda Arnavutlar bir
topluluk olarak ifade edilirken diğer bir dilde
olan verziyonda ise onların bir topluk olmadığı
ve aslında ne olduğu açık olarak ifade edilmiyor.
Tüm metnin devamında ise bu konu belirsiz ve
karışık olarak kalmaktadır. Kosova’nın % 90’ının
bir mille en - etnisiteden oluşmasına rağmen
Kosova toplumu çok uluslu bir toplum olarak
ilan edilmiştir. Ama metnin devamında herşey
etnik çizgisine endekslenmektedir. Bu, eşi ve
benzeri görülmemiş olan ve etnik esasları üzere
ayrımın yapılması ha a Mahkeme Konseyi ve
Seçim Komisyonu’na kadar devam etmektedir,
ha a mevcut tek uluslu belediyelerin dağıtılıp
parçalanmasına gidilmektedir. Devamda da
suni, doğal olmayan ve özellikle de mono
etnik belediyelerin ortaya atılması ve yerel
idarenin örgütlenmesinde ısrar aslında Avrupa
Beyannamesinin ihlaline örnek oluşturmaktadır.
UNESCO prensiplerine dayanarak ama onlarla
çatışarak, dini inançlar ile dini anıtlar arasında
farklı ve ha a diskriminatör bir tutum takınılmış
bulunmaktadır. Kosova’da var olan Sırp
topluluğuna karşı pozitif bir ayrımcılık adına
Kosovadaki etnik ve dini topluluklar arasında
olumsuz bir diskriminasyon uygulanmıştır.

ASI: Düşüncenize göre Anayasal süreçte
Kosova Meclisinin oynaması gereken rol ne
olmalıdır?
Hydajet Hyseni: Çok önemli - karar verici
bir rolde bulunmalıdır diyebilirim. Sürecin
başlangıcında ve AGİT tarafında ögütlenen
konferanslarda alınan kararlara göre Kosova
Meclisi’nin kilitsel bir aktör ve anayasa tasarlama
sürecinin koordinatörü olarak kendi rolünü
oynamasını bekledim, çünkü bu Anayasanın
tasarlanmasında
demokratik
pratiklerin
çizgisindedir. Bunun dahilinde Kosova Meclisi
anayasal bir meclistir ve böyle çalışması
gerekmektedir.
Kosova Meclisi ilk mandatında Anayasal
değişmeleri
tasarlamış
ve
onaylamış
bulunmaktadır…Kosova Meclisi aynı zamanda
yeni Anayasanın tasarlanması kararıyla da
ilgilenmiştir. Yasama, Adliye ve Anayasal
Çerçeve Komisyonu Başkanı olarak Anayasanın
tasarlanması sürecinde içeriğin ve strüktürün
saptanması girişiminde bulundum. Birlik
Ekibinin kurulmasından sonra Yasama
Komisyonunun kenarda bırakılması nedenlerini
bilmiyorum. Nedenler her ne olursa olsun bunun
yanlış olduğunu söylemek isterdim. Bu süreçte
Meclisin kenarda bırakılması özellikle de empoze
edilen ve demokratik olmayan ve parlamento dışı
olan bir süreçte Anayasa ile Kanunlar paketinin
onaylanması tüm süreci olduğu gibi Anayasa
kalitesini ve yeni Kosova’nın temel yasamasını
hasara uğratmıştır.
ASI: Bu süreçteki sınırlandırmaları göz önünde
bulundurularak kamuoyunun bu süreçte en
kilitsel rolde bulunması için şansı var mıydı?
HH: Tabii gerekirdi, Anayasanın tasarlanması
tüm toplum için en önemli bir çalışmadır,
öyle ki toplumun tüm ilgili segmentlerine ve
özellikle de uzmanlar, akademisyenler ve bu
alanda uzman olan kişilere daha geniş bir yerin
verilmesi gerekirdi. Bu durumda Kosova’ ya
bazı kısıtlamalar kurnazca yapılarak, sadece
prosedürel ihlaller değil aynı zamanda ilkesel,
önemli, mantıksal, dil ve fonksiyonel ihllalerin
ortaya çıkmasına yol açmıştır. Uluslararası
kısıtlamalar (çoğu zaman lüzumsuz ve gereksiz)
genelde insan hakları ve topluluklar hakları
düzeyi ya da uluslar arası katılım ilişkileri olarak
gerekçe olarak gösterilmesine rağmen, aslında bu
segmentler hiç bir zaman bir yadırgama konusu
olmamıştır. Bu istekler konusunda kamuoyu
yüksek bir olgunluk sergiledi ve eğer imkan
sağlanmış olsaydı Anayasanın tasarlanmasında
da daha aktif rol alırdı. Bu çerçevede anti
demokratik ve anti Avrupa sistemine karşı
olan yanlış içerik ve formülasyonlara karşı

olunacağı gibi bir kimsenin aracı haline gelmek,
ablukalar için araç olmak, gerginliklerin tekrar
tırmandırılması ya da ilerde yeni bölünme
ve ayrımlara yol açma girişimlerine de karşı
gelinirdi, çünkü bunların ardından zincirleme
olarak gelecek tansiyonların artması ve
gerginliğin tırmandırılması öngörmek imkansız
bir hal almış olurdu.
ASI: Bir Anayasa yazılırken yasal ile
politik kısıtlamaları ne şekilde dengede
tutulmalıdır?
HH:Üretici olmayan etkilere sahip, absürd ve
fonksiyonel olmayan formülleri önlememiz
gerekiyordu. Eğer Anayasa şöyle başlarsa “Biz
Kosova halkı...” ve devamda diğer bir dil ve ifade
olarak “Biz Kosova yur aşları” tanımlaması ile
devam ederse, oysa metnin devamında ne birinci
ne de ikinci seçeneğe referenas yapılmazsa bu
durum bir dengeyi değil, bir pusuyu oluşturur.

Azınlıkta olan topluluklar yaşamakta oldukları
yerler için karar verme hakkına sahiptirler,
ama bu hak çoğunluğu oluşturmakta olan
Arnavut halkı için geçerli değildir. Arnavutlara
yabancı olan adlar verilerek Arnavutların
hakları çiğnenmekte ki bu önceki baskıcı rejim
tarafından bile yapılmış değildir.
Öne sürdüğüm anomalilere benzer çok
anomaliler vardır, ki bu anomaliler örgütleme
ve demokratik çalışmaların özünü ciddi olarak
hasara uğratmakta ve onların düzeltilmesi,
durumun normalleştirilmesi, barışın temin
edilmesi, demokratizasyon ve Kosova’nın
Avrupalaştırılması girişimleri için yardım
edecektir.
Her şeye rağmen Kosova Anayasası tarihi bir
yasayı oluşturmaktadır ve Kosova ve onun
yur aşları için çok önemlidir. Onun etkili
olarak gerçekleştirilmesi , özellikle de haklar
ve özgürlüklerin gerçekleştirilmesi toplumun
tüm segmentleri için temel bir görev olmalıdır
ve düşünceme göre var olan boşluklar ve
anomalilerin zamanla demokratik bir dünya ile
işbirliği yapmakla düzeltileceğine inanıyorum.
Artan Canhasi
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Kosova Meclisi Kadın milletvekilleri Informal Grubu
– Planlar ve meydan okumalar
Kosova Meclisi Kadın Milletvekilleri Informal Grup Başkanı Sn Flora Brovina ile söyleşi
ASI: Geçen dönemde Kadın milletvekilleri
tarafından oluşan informal grubun şimdiye
kadar elde eiği başarıları nelerdir?
Flora Brovina: Böyle bir grubun kurulması
ile ilgili isteğin ilk dönemde gerçekleşmemesi
yüzünden, ilkbaşta, Kosova Meclisi Kadın
Milletvekilleri İnformal Grubun çalışmaya
başlaması zorluklarla başladı. Ama ikinci
dönemin ortalarında ilk sırada UDE-NDI, AGİT
ve diğer uluslar arası partnörlere teşekkür
ederek kadın milletvekillerinden oluşan bu
grup çalışmaya başladı. Düşünceme göre bu
dönem içerisinde iktidarda olan partiler ve
muhalefe e olan partiler arasında olduğu gibi
çeşitli partiler ve tüm topluluklardan oluşan
kadın milletvekilleri arasında diyalogu kurmayı
başardık. Kosova Meclisi’nde kadınların
durumunun iyiye doğru gi iğini söyleyenler
olabilir ama bu bizim burada bulunmamızın
sebebi değildir. Biz geçmişte de kadınların iş
bulmaları, eğitimi, kadınalara sosyal koşulların
temin edilmesi gibi konuları görüşmekte başarılı
olmuşuzdur. Geçmişte Sırp topluluğuna mensup
olan kadınlar bile bu grubun gücünü anlamış ve
o zamanlarda onların iş arkadaşları tarafından
karara karşı sürdürülen enstitüsel boykota
rağmen, onlar sosyal sorunların görüşülmesine
katılmaya kararlaştırmıştı. Bir başarıya daha
değinmek isterdim. Kadın milletvekillerinden
oluşan Grup, Birlik Ekibinin kurulmasından önce
kurulmuştur ve düşünceme göre biz bu Ekibin
atalarıyız. Alanda yapmış olduğumuz ziyaretler
süresince yur aşlar ile kurmuş olduğumuz
irtibat dışında Makedonya ile Arnavutluk
Kadın milletvekilleri ile istişare ve işbirliğinde
bulunmak için bölgesel bağ kurduğumuzu da
belitmek isterdim.
ASI: Bugün Kosova toplumunda kadınların
durumu ve rolü hakkında neler söylerdiniz?
F.B: İster siyaset ister de ortak yaşamda
olsun Kosova’da kadınların durumu komşu
ülkelerdeki kadınların durumundan farklı
değildir. Kadınların siyasete daha fazla katılıp
güçlendirilmeleri, Cinsiyet Eşitliği Kanunu’nun
gerçekleştirilmesi yanı sıra geçiş döneminde
olan toplumların karşılaşmakta oldukları çok
sayıda diğer sorun ve endişelerin görüşülmesi
için kapsamlı bir istem vardır. Düşünceme göre
karar getirme enstitülerinde kadınların daha
da güçlendirilmesiyle her toplumda kadının
durumu değişebilir çünkü bilindiği gibi bir kadın,

edilen korunmanın temin edilmesi konusunda
sadece küçük sayıda bir kadın grubunun yasaları
bildiği ve onların girişimde bulunmaları için
çok az yasalara veya herhangi bir yasal desteğe
yanaşma fırsatı olduğunu keşfe ik.
Önümüzdeki aylarda kadın milletvekilleri için
sürekli bir bölgesel işbirliği ve stratejik kapasite
yapılanması olduğu gibi onların gerektiği gibi
temsil edilip politik partilerde güç kazanmaları
en önemli görevler arasında yer almaktadır.

kadınlar için en iyisini yapma olanağındadır.
Karar getirme sürecinde kadınların katılımlarını
temin etmek için Cinsiyet Eşitliğine değin
Kanun ve enstitülerde en azından kadınların
% 40 oranında katılmalarına değin kontenjanın
gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışmalarımızı
devam edeceğimizi ümit etmeketeyim.
ASI: Gelecekte Kadın Grubunun öncellikleri
nelerdir?
F.B: Gelecekte Kadınlardan oluşan Parlamento
Grubu şu önemli konulara odaklanacaktır:
gereken şekilde gerçekleştirilmeyen pozitif
yasalar konusunda yur aşlar, sivil toplum ve
diğer taraﬂar ile işbirliğin yapılmasına. Cinsiyet
Eşitliğine değin Kanun, Miras Kanunu, Çalışma
Kanunu v.b. gündem sırasının sadece birkaç
konusudur. Yapmış olduğumuz araştırmalar
ister çalışma, aile ilişkileri veya yasa ile garanti

ASI: Bölgede buna benzer gruplar ile nasıl bir
istişarede bulundunuz?
F.B: Böldede ve daha geniş bir çapta buna benzer
iyi ilişkilerimiz mevcu ur. İstikrarlık Paktı
girişimleri ile komşu ülkelerde çeşitli konferanslar
ve toplantılara katıldık. AGİT ile işbirliği sonucu
olarak, geçen yıl Yöresel Konferans düzenledik.
Bu Konferansta kadın milletvekilleri Kosova
Meclisi üyeleri ile görgü teatisinde bulundular.
Şimdi Makedonya ve Arnavutluk milletvekilleri
ile sürekli olarak istişarede bulunuyor ve diğer
Parlamentolar ile de işbirliğinde bulunmaktayız.
Burada İsviçre Büyükelçiliği, Amerika, İsveç,
Alman,Yunan Oﬁsinin bize sunmuş oldukları
yardım, ister yapmış olduğumuz ziyaretler ister
de proje ile eğitim derslerinin düzenlenmesi
bakımından sunmuş oldukları desteğin altını
çizmek isterdim. En sonunda Kosova politik
alanında kadın milletvekilleri rolünün ve
durumunun
güçlendirilmesi
konusunda
AGİT’in sunmuş olduğu lojistik destek ve uluslar
arası uzmanların sunmuş oldukları yardım için
kendilerine teşekkür etmeme izin buyurun.
Bujar Maxhuni
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Parlamentonun engelsiz olarak denetlenmesi
için ihtiyaç var
Kosova Meclisi İç İlişkiler ve Güvenlik Komisyonu Birinci ve İkinci Başkan vekilleri Milletvekilleri
Shkumbin Demaliaj ve Bojan Stojanoviç ile söyeşi
anda öyle denilen Ahtisaari Kanunlarına
göre
bizim
rolümüz
sınırlandırılmış
bulunmaktadır.
ASI: Bu görgülere dayanarak güvenlik
alanında bölgesel parlamento işbirliği
olanağı olarak neyi görüyorsunuz?
Sh.D.: Özellikle bu bölge ülkelerinin
karşılaşmakta olduğu ortak güvenlik meydan
okumaları alanında yöresel parlamento
işbirliğini güçlendirmek gerekir.
B.S.: Ben her çeşit bölgesel parlamento
işbirliği etkinliğini desteklerdim. Bu sadece
uzun süreli inanç yaratma önlemlerini değil,
aynı zamanda ortak meydan okumaları ve
endişeler
hakkında en iyi pratiklerin ve
enformasyon teatisinin yapılması için en iyi
araçtır.

Komisyon üyeler DCAF konferans’ta.

Cenevre’nin Silahlı Güçlerin Demokratik
Kontrolü, (DCAF) 2 - 4 Haziran tarihinde,
Cenevre’de,
Parlamento
Denetimi
ile
ilgili Yöresel Yuvarlak Masa toplantısını
örgütleyerek
ev
sahipliğini
üstlendi.
Dolayısıyla , DCAF Kosova İç İlişkiler
ve Güvenlik Komisyonu üyelerini de bu
toplantıya davet e i. Olayın örgütlenmesine
yardımda bulunan AGİT Kosova Misyonu da
davet edildi.
Aşağıda İç İşleri ve Güvenlik Komisyonu
üyelerinin bazı düşüncelerini ve yorumlarını
bulabilirsiniz.
ASI: Kosova Meclisi İç İşleri ve Güvenlik
Komisyonu üyeleri olarak sizin bu
yuvarlak masa toplantısı hakkındaki genel
izlenimleriniz nelerdir?
Shkumbin Demaliaj: Bu yuvarlak masa
toplantısını çok ilginç buldum ve huzurlu bir
çalışma ortamda ve aynı zamanda profesyonel
bir şekilde gerçekleşen toplantı havası hoşuma
gi i. Şunu da söyleyebilirim ki, tüm konuları
tartışmak için yeterince zamanımız vardı.
Güvenlik mekanizmalarına karşı kıyaslamalı
ve bölgesel yaklaşım çok faydalıydı.
Bojan Stojanović: Yuvarlak masa toplantısı
zaman ve profesyonel açısından olarak
çok iyi örgütlenmişti . Tartışılan konular
da Kosova’nın güvenlik sektörü reformu

alanında şimdiki ve gelecekteki meydan
okumaları ışığında olduğunu belirtebilirm.
ASI: Genel olarak bakıldığında Kosova’da
güvenlik sektörüne ilişkin en önemli
konular nelerdir?
Sh.D.:
Kosova’da
Güvenlik
Sektörü
Reformunun bileşikliği ve genişliği yüzünden
özel bir konuyu belirtemediğim halde,
güvenlik sektörünün denetlenmesi önemini
vurgulamak isterdim . Çünkü yur aşlarımızın
güvenliği tehlikededir.
B.S.: Düşünceme göre bugün sorumlu ve
demokratik istihbarat hizmetinin kurulması
onun güçlerin politik dengesine karışması
yüzünden çok hassas bir konudur .
ASI: Gelecekte Güvenlik Sektörünün
reformu ve gelişiminde parlamentonun rolü
nedir?
Sh.D.: Bu alanı düzenleyen kanunumuzu biz
uyumlaştırma sürecinde bulunuyoruz . Bunu
söylerken ve İç İşleri ile Güvenlik Komisyonu
Başkan Yardımcısı olarak bu Komisyonun
Kosova’da güvenlik sektörünün ilerideki
gelişiminde tam kapasite ile çalışacağını
belirtmek isterdim.
B.S.: İç İşleri ve Güvenlik Komisyonunun
sürekli olarak denetimde bulunması çok
önemlidir. Şunun da bilinmesi gerekir ki şu

ASI: AGİT Kosova Misyonunun bu
Komisyona yapmış olduğu desteği nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Sh.D.: AGİT’in, bizim kurumsal ve kurumsal
olmayan strüktürlerin demokratikleşmesine
katkıda bulunduğu bir gerçektir. Bunun
devam etmesi gerekir ve düşünceme göre
AGİT Kosova için büyük bir oyuncu ve
güvenliği temin eden ana etmendir.
B.S.: AGİT’in bu Komisyona desteği çok
önemli ve değerlidir. Bunun eskiden olduğu
gibi gelecekte de böyle olacağını ümit
etmekteyim.
ASI:
Komisyon
çerçevesi
içerisinde
gelişmenin temin edilebileceği alanları
saptayıp ve dışarıdan gelen partnörlerörgütler tarafından desteklenebileceğini
belirleyebilir misiniz?
Sh.D.: Komisyonumuz güvenlik ile ilgili tüm
alanlarda çalışmalıdır. Kosova‘daki güvenlik
sektörü durumu göz önünde bulundurularak
özellikle kapasite yapılanması ve teknik
yardım olarak uluslar arası partnörlerden
gelen her çeşit yardım bizim için çok faydalıdır.
Bu destek Kosova Güvenlik Ajansının ve
Kosova Güvenlik Güçlerinin hazırlanması
için gerekir.
B.S: Şu anda bize gerekli olan bir çeşit
Profesyonel Gelişme Programı olduğu gibi
daha pratik görgülerle tanışmamız faydalı
olabilir.
Luis Moratinos Munoz
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Kosova’da Güvenlik Sektörü Reformu … dönüm noktasında
“Güvenlik reformu, şeffaﬂığın, hukuk düzeni ve bilgili tartışmaların yapılması, güvenlik sistemlerinin gereken şekilde denetiminin
yapılması için yasama kapasitesinin güçlendirilmesi.”OCDE DAC rehberi : Şiddetli çatışmanın önlenmesi doğrultusunda yardımın yapılması, 2001.

Güvenlik sektörü reformu (GSR-SSR), ile
geniş bir transformasyon sürecinin yapılması
hakkında konuşulduğu zaman güvenlik
aktör ve mekanizmalarının tümünün
yeniden tanımlanması için çatışma sonrası
toplumların tümünün bu süreçten geçmesi
gerekitiği düşünülmektedir. Yeni üretilmiş
bir “şişe” misali bu yeni güvenlik sistemi
yeni, yasal ve sorumluluk ‘şarabını’ içermesi
öngörülüp iyi idare, şeﬀaﬂık ve hukuk
düzenine saygı içermesi doğrultusunda
hazırlanmıştır. Bu olgudan hareket ederek
GSR-SSR raison d’être uzun süreli güvenlik
ve demokratik çevrenin konsolidasyonu
olarak hazırlanmıştır.
GSR- SSR’nin çok farklı şekilde tanımlandığı
belirtilmelidir.
Bizim
örneğimizde,
Kosova’nın geçiş döneminde olan bir toplum
olması yüzünden, GSR-SSR, güvenlik sektörü
alanının ilgili prensipleri içermesi için ortak
bir yol olarak tanımlanması gerekir.
Kosova güvenlik sisteminin geçmişinin, şu
anki durumunun ve geleceğinin göz önünde
bulundurulması, Kosova’da GSR - SSR’nın şu
anda dönüm noktasında olduğu embrionsel
güvenlik sisteminin demokratik kuruluşunun
gelecekteki politik ve güvenliğin gelişmesi
için önemi büyüktür.
Çatışma sonrası durumunda olan bir
toplumda mevcut ihtiyaçlar ile real olarak
kanun üstünlüğüne saygının gösterilmesi
arsında bir istikrarın gözlendiği söylenemez.
Buna
rağmen
Kosova’da
güvenlik

sisteminin sürekli olarak transofr edilmesini
beklenilenden daha ileriye gi iği ve
halihazırdaki durumda içerik olarak daha
eleştirisel bir yapıyla – demokratik iktidar
biçimi ile karşılaştığı saptanabilir.
Ve aslında bu kritik noktada AGİT’in önemli
rolünü devam etmesi büyük bir önem arz
etmektedir.
AGİT Kosova Misyonunun (OMiK), kendi
mandatı ve güvenlik sektörünün demokratik
denetimi prensipleri çizgisinde, İç İlişkiler
Bakanlığı ve Kosova Polis Hizmetinin
etkili parlamento denetimini geliştirmiş
bulunduğunu hatırlamamız gerekir.
Demokratik idare perspektiﬂeri göz
önünde bulundurularak diğer herhangi bir
kamu enstitüsü olarak polis hizmetlerinin
sorumluluk, şeﬀalık ve katılım olarak
bazı temel ama esas prensipler konusu
olması gerektiği gerekir. Şeﬀaf ve etkili
bir parlamento demokratik sisteminin
kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla,
AGİT, parlamento denetimini geliştirmeyi
kararlaştırmıştır.
Kosova Meclisine daha doğrusu İç İşleri ve
Güvenlik Komisyonuna bütçe devri, yasama
süreçleri ile politik gelişme konusuna
yardımda bulunmak için, AGİT, kendi
önemli görevini tamamlamış bulunmaktadır.
Diğerleri arasında , Parlamento Güvenlik
Denetimi konusunda Profesyonel bir Gelişme
Programının başlatılmasıyla, AGİT Misyonu,
güvenlik ile kamu güvenliği alanında

denetim rolünün güçlendirilmesine büyük
bir katkıda bulunmuştur. (Kosova Meclisi
Güvenlik Komisyonu’nun eski Başkanı
Naim Maloku ile 26 Şubat 2007 tarihinde ASI
Bülteninde yapılan söyleşiye ve 23 Haziran
2006 tarihinde ASI Bülteninin Özel sayısına
bakınız)
Buna rağmen ve Kosova’da daha doğrusu
güvenlik sisteminde etkili ve efektif bir
güvenlik sisteminin gerçekleştirilmesinde
elde edilen başarılara rağmen, güvenlik
sektörü,
demokratik transformasyon
sürecinde yeni ve daha karar verici bir
sa a ile karşılaşmaktadır. Çok önemli
olan bu sa ada, GSR - SSR’nın tüm
bileşikliği sürecinde uzun süreli bir strateji
ile demokratik idarenin derin kültürünü
geliştirerek GSR- SSR’nın tüm sürecini acil
olarak anlamak gerekir.
Önümüzde duran bi sürü meydan okumalar
arasında sisteme ve onu unsurlarına karşı
güven duymamızın gereği belirtilmelidir. Bu
kapsamda güvenlik aktörlerinin hesap verme
ve şeﬀaf olmaları yönünde keydedecekleri
ilerleme ve güvenliğin denetlenmesinde
kilitsel bir faktör olan sivil toplumun
rollerine de güvenin artması özel önem arz
etmetkedir.
Kosova toplumunu kültürel değişikliklere
götürecek olan demokratik şartların
yaratılmasının zamanıdır.
Luis Moratinos - Munoz
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17 Şubattan önce ve sonra Kosova Sırplarının Meclise
katılımları istikrarlı bir şekilde sürmektedir
Kosova Sırplarının, Kosova Meclisi ve 2007
(yerel)
seçimlerini boykot etmeleri topluluğun asgari olarak
temsil edilmesine neden olmuştur. Kosova Sırp Topluluğu,
Kosova Meclisi’nde ayrılan on sandalyeden Bağımsız
Liberal Parti (Sırpça: Samostalna Liberalna Stranka, SLS)
Kosova Sırpları çıkarlarının savunan politik oluşumlardır.
17 Şuba an sonra süren boyko an sonra SLS Partisi kendi

üyelerinin tüm kapasite ile Meclise yeniden döneceklerini
ve tüm düzeylerde: genel kurul toplantıları, başkanlık ve
komisyonlar katılacaklarını belir i. Kosova Sırplarının
karar getirme süreçlerine katılmaları topluluk endişelerinin
ve ihtiyaçlarının dile getirilmesi konusunda olumlu bir
belirti olarak görülmektedir.

Meclis Başkanı Krasniçi gazetecilere yemek verdi
13 Haziran 2008 tarihinde, Meclis Başkanı Yakup Krasniçi,
haziran bayramları öncesinde ve Kosova Cumhuriyeti
Anayasası’nın yürürlüğe girmesi arifesinde Kosova Meclisi
çalışmalarını izleyen gazeteci, kameraman, foto muhabir ve
medya sahiplerine bir yemek verdi. Bu fırsatla gazeteciler
ile yapılan sohbet süresince ülkenin kalkınması, Kosova
devletinin yeniden inşaa edilmesi ve kalkınmasında
Parlamentonun rolü ve Meclis çalışmalarının şeﬀaf olması
ve onlara erişim sağlanması işlevinde medya temsilcileri ile
işbirliği şekil ve konuları ele alındı.
Kosova Meclisinde şeﬀalığın daha da artırılması
uğruna, oylama sonuçlarının Meclis internet sayfasında
yayınlanmaya başladı. Burada her milletvekilin yasalar
ve diğer konular hakkında ne tür oy kullandığı hakkında
verilere rastlamak mümkündür.

Kosova Meclisı için yeni Yönetmelik
Mandat, Dokunmazlık ve Yönetmeliğe değin Meclis
Komisyonu yürürlükte olan Yönetmeliğin tamamlanması
için Meclise ait olan yeni kuralların getirilmesi girişiminde
bulundu. Kosova Meclisi’nde mandatının başlangıcında
Yönetmeliği hazırlayan Komisyonun yeni kurallar tasarısını
hazırlaması ve Meclisin görüşmesi ve kabul etmesi
için Meclise sunması pratiği vardır. Anayasanın kabul
edilmesinden sonra Sn Ahmet Isuﬁ başkanlığında Yönetmelik
Komisyonu Meclis için yeni Yönetmeliği hazırlamaya

başladı. Prosedür çalışmalarının kolaylaştırılması amacıyla
komisyon yedi üyeden oluşan çalışma grubunu kurdu. Bu
çalışma grubunda her parlamento grubu bir üyeden temsil
edilerek Anayasa ile uyumlu olacak olan Yönetmeliğin
ilk tasarısının hazırlanması ile yükümlü olacaktır. Bu
yönetmelik daha sonra tüm komisyonlar tarafından
gözden geçirilecektir. Fonksiyonel, demokratik ve etkili bir
Yönetmeliğe sahip olmak için AGİT, Komisyona yardıma
bulunmayı kararlaştırmış bulunmaktadır.
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Kosova Meclisi’nde Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin Amaçları
Kosova Meclisi’nde Binyıl Kalkınma Hedeﬂeri’nin o * Kosova’nın genel çapında ise sivil toplum ile Kosova
Devleti yetkilileri, Kosova’ya ait–İyi Yönetim Hedeﬂeri
Amaçları’nın sorumluluğu–mutluluk ve sağlık içinde
diye dokuzuncu noktayı da getirmişlerdir.
yaşama ve bunun gelişme sürecinin denetlemesi
mekanizması–UNKT tarafınca sponsor edilen BKH
Global seviye durumunda bu hedeﬂerin gerçekleştirilmesi
projesinin uygulanmasıyla başlamıştır.
doğrultusunda
ilerlemeler
varken,
Kosova
bu
BKH Projesi ile Kosova Meclisi, Binyıl Kalkınma süreçte kapsanılmamıştır ve bu doğrultuda ilerleme
Hedeﬂeri’nin gerçekleştirilmesi doğrultusunda doğrudan sağlayamamıştır. Geçmiş son on yıl içerisinde Kosova’da
doğruya katkıda bulunmasıyla berber onun hergünkü çatışma, şiddet ve belirsizlik, yurdumuzda sağlık içinde
haya a geçirilmesine yanı sıra, Kosova Meclisi’ndeki yaşama doğrultusundaki gelişmeleri olumsuz yönde
genel stratejinin de uygulanmasını hedeﬂemektedir. BKH etkilemiştir. Statünün belirlenmesi doğrultusunda yeni
Deklarasyonu iç ve global plan olarak sekiz noktadan gelişmelerle beraber Kosova, BM’nın 189 ülkesi olduğu gibi
tüm hedeﬂerin tamamıyla gerçekleştirilmesinde kararlıdır.
oluşmaktadır ve şunları gerçekleşmeyi hedeﬂetmektedir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Açlık ve aşırı fakirliği ortadan kaldırmak
Herkes için İlkokul öğrenimini sağlamak
Cinsiyet eşitliliğini ve kadın hakklarını güçlendirmek
Yeni doğan bebeklerin ölümlerini azaltmak
Annelerin sağlık durumlarını düzeltmek
HIV/AIDS, Tüberküloz ve diğer bulaşıcı hastalıklara
karşı gelmek
7. Çevrenin dengeleşmesini sağlamak
8. Kalkınma doğrultusunda global bir ortaklığı yaratmak

Kosova Enstütüleri ile uluslararası partnörler Kosova’da
yüksek bir kertede insan refasına kavuşmasıyla berber herbir
birer ya da grup için yaşam için daha da elverişli koşulların
sağlanılması doğrultusunda bir çevre sağlayacağına kesin
kararlıdır.

Nora Sahatciu–Proje Menaceri
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Paylaşılan Hayal
Filip Pavloviç, Fractal STÖ Başkanı

“Kargaşaların hüküm sürdüğü zamanda, en
büyük tehlike kargaşanın kendisinden ileri
gelmez, ve böyle bir şey dünkü mantığa göre
davranmaktan ileri gelir.” Peter Drucker
Kosova’nın ve ha a daha geniş çapta Batı
Balkan yöresinin gelişmesi için mevcut olası
senaryolara baktığımız zaman, kısa süreli
meydan okumalara odaklanma yüzünden
uzun süreli perspektiﬂerin kurban gitmesi
işten bile değildir. Düşünceme göre bu
yanlış ha a çok tehlikeli bir mantıktır.
Galiba bu yeni bir fenomen değildir. Bu,
daha fazla bu yörenin zengin tarihinden
kaynaklanan, içiçe olan ve kargaşalar ile
sarmaş dolaş olan bir modeldir. Bu, hırçın
bir şekilde ortaya çıkıp : meydan okumalar
yüzünden yur aşlar ve topluluklar bunu
gözlerinin
önüne
getirmediklerinden
dolayı ha a uzun süreli bir ilerlemeye
inanmayarak, uzun süreli bir vizyon için
yatırım yapmayarak katılım karmaşık
ve istikrarsız kalmaktadır. İstikrarsız
bir katılımdan istikrarlı bir gelecek
vizyonuna odaklanmak olanaksız olarak
görünmektedir.
Böyle bir labirint içerisinde kendi yolumuzu
bulmamız kolay değildir, çünkü geçmişin
sesleri içten gelerek şimdi ve gelecek
perspektiﬂeri ile karışıktır. Düşünmek için
sakin ve uzak bir yerimiz olsaydı daha
kolay olurdu. Ama gerçek şudur ki böyel
bir yer yoktur ve süren yaşam ile tarihten
gelen vakum ve barınak yoktur. Tabii
ki bu kilitsel zorluklardan biridir, yeni
konular ve çatışmalar eski ve ele alınıp
görüşülmeyen konuların yıkıntıları ve
küllerinden doğmaktadır. Her yeni katman
ve devirde çatışma özünün kırılması
daha da zorlaşmaktadır, önyargılar

tazdik edilmeye başlar ve gerçekler ve bu
labirin en çıkış giderek daha erişilmez
bir hal alır. Bunun aksine tarihte belirli
noktaların tekrarlanması antagonizmların
sona erdirilmesi ve her zaman için kötü
devrin sona erdirilmesi motivasyonunu
tetikte tutacaktır. Gerçek olan şudur ki, bu
uzun süren bir yolculuk olmakla birlikte,
büyük bir çabayı gerektiren zor bir süreçtir
ve aynı zamanda, samimiyet ve toplumlar
içerisinde kritik bir kitleyi gerektirir. Bügünün
sınırlarını aşmak ve uzun süreli vizyonu
saptamak için gücün bulunması sayesiyle
bu yönde somut adımların ve önlemlerin
alınması doğrultusunda tüm bu elemanlar
gerekir.
Memnuniyet ile yürütmekte olduğum örgüt
ve ekib - Fractal STÖ - değişik geçmişlere
sahip olan kişler arasında irtibatın, güvenin ve
işbirliğinin geliştirilmesi misyonunu üstlenmiş
bulunmaktadır. Bu misyon özellikle etnik
olarak yapılan içeriklere meydan okumakta
çünkü o, barışa çağrışım yapmaktadır, ve
bize göre barış dayanıklı bir barışma durumu
olarak tanımlanabilir. Barışma bir olay değil
sürekli bir yönelimdir; bu yön irtibatın
birçok düzeyini ve izini gerektirmekte
olduğu gibi aynı zamanda tüm topluluklar
ile insanlar arasında işbirliğin yapılması
için somut kanalları ve alanları gerektirir.
Daha aydın bir geleceğin temin edilmesi
için onun derinliği ve öneminin sosyal
değişim, ekonomik gelişme için bir adımı
daha oluşturacağına derinden inanıyrum.
Diğerleri arasında Fractal STÖ’nün de yer
aldığı sivil toplum örgütü kökleri, sınır
dışı ve topluluklar arasında partnörlüğün
sağlanması doğrultusunda kilitsel aktörler
ve piyonerler olarak sayılmaktadır.
Girişimci olmak önemli, ama yeterli

değildir. Böyle tarihi bir yolculuğa
toplumun tüm ilgili fatörleri ve taraﬂarın
katılımı sağlanmalı: medya, dini liderler,
politik ve kültürel çevre, akademi, ama ilk
sırada - yur aşlar katımalıdır. Yur aşlara
bu gibi bir merkezi rolün temin edilmesi
bizim sosyal içeriğimizde derin değişikliğin
yapılmasının önemli bir göstergesi ve kanıtı
olacaktır.
Topluluklar arasındaki partnörlük ise
sadece ortak ve özel hedeﬂerin paylaşılan
vizyonu ve anlayışı, hedeﬂeri, korkuları
ve endişeleri, geleceği ve mümkün olan
çıkarları temin edilebilir.
Daha ileriye giderek farklı topluluklardan
gelen partnörler tarafından rizikonun
paylaşılmasını önerirdim. Ortak rizikolar ile
rizikoların paylaşılması, taraﬂarın yatırım
yapmaları ve partnörler arasında “masanın”;
paylaşılması şu anda beklenilenden daha
büyük inancı doğurabilir.
Eğer böyle bir süreç saptanırsa o süreç
önümüzdeki
yıllar
içerisinde
nasıl
gelişebilir-değişebilir?
Benim bu soruya cevabımın ‘çok hoşgörür’
olduğu için eleştirilebilir olduğuna rağmen
şu gerçek çok ayan ve düşünceme göre
mümkündür – Yörede daha aydın bir
perspektiﬁn temin edilmesinde yeni bir
değer ha a gelecekte ortak bölgesel kimliğin
önemli bir molekülü, paylaşılan hayal – Böyle
bir örneği Fransız - Alman ilişkilerinde ya
da AB - Barış Projesi adını taşıyan modern
efsane büyüklüğündeki politik değerler
belkemiğini oluşturmaktadır.
www.ngofractal.org
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Merkezi düzeyde daraltılmış şeffaflık:
parlamento ve hükümet
Alban Bokshi Demokratikleşme ve Kamuoyu Bütünleşmesi Oﬁsi Şeﬁ – ÇOHU! Demokrasi, Rüşvetçiliğe karşı ve Şeref Örgütü
2006 yılının Mart ayında Parlamento
Başkanı ve Başbakan olarak Nexhat Daci
ve Bajram Kosumi görevlerinden alındılar.
Bu değişmeler o dönemki Kosova Merkez
kurumlarının demokrasi, şeﬀaﬂık
ve
sorumluluğunun artırılması amacıyla
yapılmıştır. Agim Çeku Kosova’nın
yeni Başbakanı Kolë Berisha ise Kosova
Meclisi’nin yeni Başkanı seçildi. Bu
değişikliklerin Kosova enstitülerine bir enerji
vermesi ve onların Kosova yur aşlarına
yaha yakın olması, daha doğrusu onların
temel görevini yapmasına yardımcı olması
bekleniyordu. Bir yıl sonra ikinci cep
telefonu operatörü tenderi-ihalesi çok sayıda
ihllalerin nerede meydana geldiğini saptadı
ve bu da ÇOHU Örgütünün kurulmasına
neden oldu! Bazı medyalar da bu tenderi –
ihale olayına fesat karıştığı görüşündeydi.
Hükümet her şeyin yürürlükte olan
Kosova kanunları ve kuralları ile geçtiğini,
diğer yandan parlamento tender ile ilgili
rüşvetşilik iddiaları hakkında konuşmanın
uygun olmadığını belir i. Hükümet
ve onun ajanslarının sorumlu olmasını
isteyen bir kurum olarak Parlamentodan
yasaların uygulanması ve ilk sırada Kosova
vatandaşının
çıkarlarının
korunması
amacıyla ÇOHU Örgütü her parlamento
üyesine cep telefonu operatörü ihalesinde
meydana gelen ihllaler ile ilgili bir paket
evrak hazırladı. Keşfe iğimiz şey de onun
seçmenlerin
parlamentosu
olduğunu
iddia eden parlamentonun aslında

kendi seçmenlerine kapalı olması idi. Bu
dokümanlar, Parlamento Başkanlığı veya
onun Sekreterliği tarafından reddedilmedi,
girişte olan güvenlik personeli tarafından
reddedildi ve bu olgu bizi çileden çıkardı.
Birkaç saat güvenlik memurları ile geçen
mücadeleden sonra sekreterlik tarafından
bir görevli ile görüşme talebimiz de
reddedildi. Bu evraklar, parlamentonun bu
evrakları reddetmesi nedeniyle medyanın
yapmış olduğu baskı ve muhalefe e olan
bazı milletvekilleri tarafından bu sorunun
gündeme getirmesinden sonra iki gün
sonra parlamento tarafından kabul edildi .
Bu yazıyı eski ve şimdiki parlamento
arasında kıyaslama yapmak ve Kosova
enstitülerinin şeﬀaﬂığı ve sorumluluğu
nasıl algıladıkları ile ilgili sonuca varmak
için yazıyorum. Onlar kendi rolleri ve
öneminin ne demek olduğunu ve ilk
sırada onlar kendi görevlerini biliyorlar
mı? Galiba şeﬀaﬂık yeni meclis ve yeni
hükümet için olduğu gibi önceki meclis
ve hükümet için de kamuoyuna açık olan
toplantılar düzenlemek ve RTK televizyon
kanalı yardımıyla
doğrudan doğruya
yur aşlara naklen yayın yapmak olarak
algılanmaktadır. Galiba onlar şeﬀaﬂığı çok
dar bir şekilde anlayarak yurtaşların kendi
endişelerini TV monitorleri yardımıyla
milletvekillerine
sunamayacaklarının
farkında değiller. Önceki oluşumdaki
meclis yur aşların kendi milletvekilleri ile

doğrudan doğruya irtiba a bulunmaları
için bölgesel oﬁsleri açmaya başladı ama
şu anda bu pratik uygulanmamaktadır.
Mayıs ayında Resmi Belgelere Erişim
Kanunu (LAOD) ile ilgili IREX/Media
tarafından
düzenlenen
toplantıda
Kosova hükümetinin bir yüksek görevlisi
istatistiklere dayanarak şu anki hükümet
tarafından
yasaların gerektiği gibi
uygulanmadığını göstermiştir. Yüksek
görevli tartışmalara katılan gazeteci ve
diğerlerinin bugünden itibaren gelecekte
istedikleri evrakı yasa ile öngörüldüğü
gibi 15 gün içerisinde değil, yedi gün
içerisinde alabilecekleri sözünü verdi!
Devamında bu hükümetin şimdiye
kadarki hükümetlere kıyasla en şeﬀaf
bir hükümet olduğunu belir i! Kosova
merkezi enstitüleri tarafından şeﬀaﬂığın ne
kadar dar bir şekilde anlaşıldığını ve bazan
da bilerek dar bir şekilde belirtildiğinin
ayan bir belirtisidir. Sınırlandırılmış olan
dar anlayış yanı sıra şeﬀaﬂık yeterince
uygulanmamaktadır. LAOD başvurularının
gazeteciler tarafından test edilmesi, IREX
tarafında yönetilmesi
61 dilekçeden
yarısının 9 Kosova hükümet bakanlığına
teslim edildiği, resmi evraklara başarılı
erişim oranında bir düşüşün olduğunu
göstermektedir. 2007 yılında
Resmi
evraklara erişim oranı %o 23.5 olurken
2008 ‘de bu erişim oranı % 14.75 ‘e düşmüş
bulunmaktadır.
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Daha etkili bir parlamento için
Meclis çalışmalarının genel olarak değerlendirilmesi projesi başladı
Çalışma
verimliliğinin
artırılması,
demokratik
yasamanın
çalışması
için,
uluslar arası standardların
yerine getirilmesi amacıyla
Kosova Meclisi’nin örgütlenmesi ve çalışması ile ilgili genel
değerlendirmenin geliştirilmesi
amacıyla Ulusal Demokratik Enstitüsü (NDI) ve AGİT
Kosova Misyonu girişimde
bulunmuştur. Geçiş süreçten
geçen ve Kosova’nın karşılaşmış
olduğu benzer sorunlar ve
meydan okumalar ile karşılaştığı
göz önünde bulundurarak
bu amaç için Slovenya’dan iki
uzman görevlendirilmiştir. 12
yıl Parlamentoda Daimi Sekreter
olarak görev yapan uzmanlar
Milan Cvikel ve Jozica Velisçek,
Slovenya
parlamentosunda
geniş bir görgüye sahip olarak
buna benzer değerlendirmeleri
Hırvatistan, Bosna Herseg,
Makedonya ve Karadag’da da
yerine getirmişlerdir. Politik ve
adminisratif alanları kapsamayı
hedeﬂediği için sözü geçen
değerlendirme Meclis Başkanı
ve Genel Sekreter himayesinde
yapılmıştır.
Yapılan
değerlendirmenin
hedeﬁ, Mecliste tüm politik organların örgütlenmsi
ve çalışması olduğu gibi
onun
administrasyonunun özel departmanları ve
seksiyonlarındaki
şimdiki
durumunun gözden geçirilmesidir. Yapılacak değerlendirme
özellikle
gözden
geçirme,
yasa tasarılarının değişmesi
ve onaylanması Başkanlık,
parlamento
komisyonları
ve genel kurul
toplantıları
çalışmalarının
örgütlenmesi
ile ilgili gözetleme sürecinde
boşlukların belirlenmesi, yasa
tasarılarının değiştirilip kabul
edilmesi, insancıl ile ﬁnansi

yedeklerinin idare edilmesi,
Meclis bütçesinin kabul edilmesi, idare kolunun denetim
görevinin yapılması, parlamento gruplarının çalışması ve
seçmenler ile sürekli işbirliğinin
geliştirilmesine odaklanacaktır.
Slovenya
uzmanlarının
yapmış oldukları ilk ziyaret
ile sürecin ilk sa ası Haziran
ayının ilk haasında başladı.
Dolayısıyla Meclis Başkanı,
Başkanlık üyeleri, parlamento
grupları başkanları, parlamento komisyonları, Daimi
Sekreter, ana departman şeﬂeri
ve Meclis administrasyonunun
özel bölümleri ile toplantılar
yapıldı. Hükümetin bazı üye-

leri ve Meclis çalışmalarını
destekleyen temsilciler ile özel
toplantılar yapıldı. Uzmanların
ziyareti parlamento başkanlığı
ve administrasyon görevlileri tarafından selamlandı.
Toplantılar süresince Meclisteki
durum olduğu gibi Meclis üyeleri ile onun adminstrasyonu
tarafından karşılaşılan meydan
okumalar ve sorunlar hakkında
tartışmalar yapıldı.
Ziyaret ile NDI ve AGİT görevlileri arasında yapılan sürekli
danışmalarda olduğu gibi
Meclis Başkanı ve Genel Sekreter
arasında yapılan tartışmalar
esasınca Slovenya uzmanlarının
değerlendirme, tasarı raporunu

hazırlamaları
beklenmektedir. Rapor, Kosova Meclisinin
tüm düzeylerinde durumun
gözden geçirilmesini kapsayarak ana sorunlar ve meydan
okumaların üzerinde duracak
ve somut çözümleri sunacaktır.
Bunun hedeﬁ, Meclis organları
ile administrasyonun eﬁkasitesinin artırılmasıdır. Bu rapor
önümüzdeki aylar içerisinde
tasarlanacaktır. Nihayi tasarının
Eylül ayının başlangıcında
Meclis Başkanına sunulması
beklenmektedir.
Yeni bir yasama organı olarak
Kosova Meclisi reforma sürecinden geçmiştir ama bu
genelde ad hoc esasları üzere

Kosova Meclis Başkanı toplantısı Slovenya uzman ile.
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İnsan Hakları ve demokratik standardlar
güvenliğin tüm yönlerinde olmalı
Kosova’da aktif olan uluslar
arası örgütler ve enstitüler
desteği ile yapılmıştır. Bunun
sonucu olarak Meclis, tek
uyumlaştırılmış
sisteme
düşmeyen farklı ülkelerin parlamento pratiklerini kurmuştur,
bu ise duraklamaya ve karışıklığa
neden olmuştur. Değerlendirme
raporundan çıkan önerilere
dayanarak, hedef, şu anki
sorunların görüşülmesi ve
ortadan kaldırılması , çalışma
verimliliğinin
artırılması ve
Meclis itibarının
artırılması
için Kosova Meclisine ait olan
uzun süreli stratejik planının
tasarlanmasıdır.
Rapordan
çıkan öneriler ve gözlemler çok
önemlidir ve Meclisin kendi
Yönetmeliğini – İç Tüzüğünü
tasarladığı süreçte kullanılabilir.
Bu plan ile Meclis gelecek yıla
ait olan öncellikleri saptayarak
Meclise destek sunan yabancı
yardımların rehberini yapabilir.
Stratejik Plan, özel nesnelerin
gerçekleştirilmesi, ilgili bütçe
ve potansiyel bağışların temin
edilmesi için zaman çerçevelerini kapsayacaktır.
Kosova
Cumhuriyeti
Anayasası’nın
yürürlüğe
girmesiyle,
Meclis
yasa
hazırlama
yetkisine
sahip
yur aşların oyu ile doğrudan
doğruya seçilen bir organ
olarak kendi Anayasal görevlerini
yapma
olanağında
olacaktır. Meclis başkanlığının
politik isteği ile olduğu gibi
Meclis Sekreterliğinin çabaları
ve
partnör
enstitülerinin
desteği ile reform sürecinde
etkili bir parlamento olma ve
yörede demokratik parlamentolar düzeyine ulaşma yolu
hedeeﬂenmektedir.
Rinor Beka, Ulusal Demokratik
Enstitüsü (NDI)

2-4 Haziran 2008 tarihleri arasında Cenevre’de düzenlenen Güvenliğin Parlamento
tarafından denetlenmesne değin Yuvarlak masa toplantısının tamamlanmasına ilişkin Rapor
Esas yeri Cenevrede olan Demokratik Kontrol ve
Silahlı Güçler Merkezi (DCAF) 2-4 Haziran 2008
tarihleri arasında Cenevre’de parlamento denetimi
ile ilgili bölgesel yuvarlak masa toplantısını
düzenledi. Bu olayın gerçekleştirilmesinde büyük
bir yardımda bulunan Kosova Misyonu da bu
yuvarlak masa toplantısına davetliydi. Bu önemli
olaya katılması amacıya DCAF, Kosova Meclisi İç
İşleri ve Güvenlik Komisyonu üyelerini de davet
e i. Gündeminin DCAF ve İsviçre yetkilileri ile
ayrı ayrı uyuşması ve yuvarlak masa toplantısı
ile paralel olmasına rağmen İç İşleri Bakanı Sn
Zenun Pajaziti de yuvarlak masa toplantısının ilk
bölümüne katıldı.
Yuvarlak masa toplantısı DCAF Özel Diplomatik
Müşaviri Ambasador Gregor Zore tarafından
açıldı. Güvenlik Sektörü Reformu (GSR) ve
denetimde parlamentonun rolü konuları
üzerine kapsamlı sunumlar yapıldı. Siyaset ile
demokratik standardlar ile ilgili sunumlara
ilişkin daha fazla raporlar sunuldu. Lublana
DCAF‘tan gelen Sn Anton Travner yeni güvenlik
paradigması ve onun Balkanlarda uygulanması
ile ilgili bazı ilginç ﬁkirleri ileri sürdü. Kendisi
komünist döneminden kalan güvenliğin bir yana
bırakılıp ortak anlayışa doğru gidilmesi gereğini
savunarak “ordunun sınırda olmasının artık
kabul edilir olmadığını, onun geçmişte kalan bir
şey olduğunu” belirterek işbirliği ile kollektif bir
güvenlik ihtiyacının olduğunu belir i. Kendi
argümanlarını perçinleştirmek için kendisi
şu anki AB Sınır Pratikleri olmak üzere ortak
devriyeler, eğitim, ders görme, koordinasyon
oﬁsleri, veri alişverişi v.b. gibi
konulara
işaret e i. Güney- Doğu Avrupa bölgesinde
bazı AB programlarının ve karşılıklı işbirliği
programlarının gerçekleştirilmeye başlandığını
ama bu yönde daha fazla çabanın harcanması
gerektiğini belir i.

toplantısında bulundukları toplantı gelişmeleri
ile olduğu gibi Raporun içeriği hakkında kaliteli
önerilerde bulunma olanağına sahip oldular.
Özel güvenlik şirketlere ait yasa tasarısının ayrıntılı
olarak ele alınmasının ve onunla ilgili tartışmaların
yapılması çok önemliydiı. Sözü geçen yuvarlak
masa toplantısı milletvekillerinin yasa tasarısı
hakkında bazı değişmeleri sunmaları ve onların
onaylanması için Meclise gitmelerinden önce gerçek
yasa tasarısına dahil edilmesi için geniş olanakları
temin e i.
Demokratik siyaset konusunda ilginç bir tartışma
gerçekleşti. Macaristan Uluslararası Eğitim Merkezi
Adliye ile Yasanın Güçlendirilmesi Müdürü Albay
Jozsef Boda, demokratik siyaset prensiplerinin her
zaman şunlar olması gerektiğini belir i: Profesyonel
Davranış Kodu, İnsan şereﬁ ve insan haklarına karşı
saygı, o topluluğa karşı saygı gösterilerek sözü
geçen topluluğa hizmetin sunulması. Milletvekili
Bojan Stojanović güvenlik sektörünün her zaman
yur aşların hizmetinde olması görüşünden hareket
e i.

İç İşleri ve Güvenlik Komisyonu üyelerinin çabaları
ile yapıcı yaklaşım olaya ışık tutu ve dinamizim saçtı.
Milletvekili Gani Geci güvenlik sektöründe tarafsız
ve partizan dışı davranışın idare edilmesinde
oldukça dirençli davranarak, ki bu ﬁkir siyase e
demokratik ve insan hakları standardlarının
ilerletilmesine katkıda bulunan sunumlar ile
desteklenmiş bulunmaktadır. Milletvekili Naim
Maloku, güvenlik ile ilgili hazırlanacak olan kanunlar
hakkında çok titiz olan gözlemleri ile müdahale
ederek onların gerçekleştirilmesinde doğru ve
dürüst bir yaklaşımın olması gerektiğini belir i. SSR
ile cinsiyet konularına gelince milletvekili Melihate
Tërmkolli kamuoyunu Kosova Enstitülerinde
kadın kontenjanı hakkında bilgi verdi. Bu alanda
büyük bir ilerlemenin elde edilmesine rağmen hala
DKSG-DCAF’ı ziyaret eden uzman Sn Teodora kadınların yeterince temsil edilmediğinden yakındı.
Fuiorf güvenlik ile demokrasi arasında görülen Bu, yörenin diğer ülkelerinden önce 2002 yılında
potansiyel gerginlikten ortaya çıkan meydan Kosova’da geçen Cinsiyet Eşitliği Kanunun’un
okumaları hatırlatarak, ”öncekisi şiddet, disiplin yeterince uygulanmadığını göstermektedir.
kurallara saygı göstermeye diğeri ise kalite ve
kanun kurallarına dayanmaktadır” dedi. Kendisi Üç gün süren ve yoğun geçen bir yuvarlak masa
silahli güçlerin demokratik kontrolü teorisini toplantısından sonra Komisyon üyeleri ve personeli
açıklayarak onun DCAF çalışmalarının rehberi Cenevre’de bulunan Güvenlik Siyaseti Merkezi’ni
olduğunu, güvenlik sektörünün sadece yur aşlar ziyaret etmeye davet edildi. Onlar aynıca geceleri
tarafından kontrol edilip denetlenmemesi yuvarlak masa toplantısında geçen konular
gerektiğini, bu sektörün demokratik kontrolü hakkında tartışma olanağını buldular. Örnek
olarak DCAF Müdürü Ambasador Dr. Theodor
olması gerektiğini vurgulamaktadır.
H.Winkler’in Komisyon üyeleri onuruna vermiş
DKSG-DCAF Danışmanı Sn Peter Vanhou e, olduğu akşam yemeği sırasında yuvarlak masada
Kosova Polis Müfe işliğinin (PIK) 2007 yılında görüşülen konular da tartışıldı.
aldığı eğitim ve alıştırmaları hakkında konuştu.
Armend Bekaj
Komisyon üyeleri, Bakan Payaziti ile gensoru
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Kosova’da polik partilere fonların temin edilmesi

Nadia Cannata

Güçlü bir demokratik sistem
politik partilerin iyi bir şekilde
çalışmasını
gerektirmekte
ve bunun gerçekleştirilmesi
amacıyla strüktürün çalıştırılmsı,
yur aşların temsil edilmesi,
seçimlere katılım, tartışmalara
katkıda bulunma için yedekleri
gerektirmektedir. Politika için
para gerekmektedir.
Para ile politika konuları uzun

zamandır tartışılmakta ve politik
partilere ﬁnansmanın temin
edilmesi hala bileşik bir sorunu
oluşturmaktadır ve birçok Batı
ülkesinde de bu sorun ciddi
bir meseleyi oluşturmaktadır.
Çatışma
sonrası
ülkelerin
gelişmesinde politik partilere
ﬁnansi araçların temin edilmesi
konusu dayanıklı bir demokratik
sistemin gelişmesine sıkı bir
şekilde bağlıdır.

Politikaların ﬁnansman alanında
iyi pratikleri yönetmeyi hedeﬂeyen
uluslar arası standardlar sayısı
artmaktadır. Avrupa Konseyi
politik partilere fonların temin
edilmsi doğrultusunda ortak
kuralların sağlanması ve fonların
tahsis edilmesi ve kullanılmasında
rüşfetçilikten
kaçınılması
amacıyla çaba harcamaktadır.
2001 yılında Avrupa Konseyi
Venedik Komisyonu
“Politik
partilere ﬁnansi araçlarının temin
edilmesi Rehberini kabul e i”. Bu
rehber, Avrupa Konseyi yöresi
içerisinde partilere özel olarak
araçların temin edilmesi için
genel prensipleri belirlemektedir.
Bu rehber Kosova’da da referans
olarak
kullanılmaktadır.
Kosova’da
durum
nasıldır?
Politik partilere fonların temin
edilmesi ne şekilde düzenlenir?
1999 yılından bu güne kadar ne
tür gelişmeler kaydedilmiştir?
Kosova’da politik partilere özel
olarak fonların temin edilmesi
BM Misyonunun kurulmasından
sonra ayarlanmıştır ( 2000/16
Kural). Politik partilere kamu

fonlarının temin edilmesi ile ilgili
ilk politik anlaşma 2003 yılında en
büyük partiler arasında yapılmıştı.
“Demokratikleşmeyi
Destek
Planı” (DSF) Kosova Konsolide
Bütçesinde “Subvansiyon ve
Transfer”
kategorisi
olarak
merkezi düzye seçilen politik
partilerin desteklenmesi için
adanmış blunmaktadır (ayrılan
koltuklar ve belediye meclisleri
bunun
dışındadır).
Politik
partilere kamuoyu tarafından
fonların ayarlanması ile ilgili
ilk girişim ayrılan sandalyelere
ﬁnansi desteğin temin edilmesi
gibi
çözümlenmemiş
olan
konuları bırakmıştır
(azınlık
toplulukları temsil eden partileri
doğrudan doğruya etkileyen
durum gibi) ya da yerel düzeyde
temsil edilen politik partilere
ﬁnansi araçların temin edilmesi
gibi. AGİT Kosova Misyonu,
Kosova’da politik partilere kamu
fonlarının temin edilmesine ilişkin
Meclise müşavirlik yapmakta
önemli bir rolde bulunmuştur ve
“demokrtikleşmeyi destekleme
fonunun dağıtımı ile ilgili rehberi”

TEMSİL EDİLME – MİLLETVEKİLLERİN TEMEL GÖREVİ
Milletvekili-vatandaş daimi temas ihtiyaç vurgulamak
İstog Belediye Meclisinde sallı
günleri diğer iş günleri gibi
başlamaktadır. Koridorlar sırada
bekleyen ken aşlar ve ken aşların
kendi
dilekçelerini
nereye
veremeleri gerektiğini yönelten
administrasyon çalışanları ile
dolludur.
Istog
ken aşlarının
ve
belediyede çalışanların en önemli
görevlerinden biri
merkezi
enstitüler sorumluluğuna düşen
konulardır. Bu gibi durumlarda
ken aşların Priştine’ye gitmeleri
ve merkezi yetkililer ile yapılan
sıralı istişarelerde bu konuları
görüşmeleri istenmektedir.
Lubojde köyünden gelen ve
birkaç aydır sosyal yardım
almayan Ali’nin de durumu
böyleydi. Belediye Merkezi Sosyal
Çalışma Enstitüsüne yapmış
olduğu birkaç girişimden sonra

Ali bu sorununu Belediye Meclis
Binasında milletvekili Donika
Kaday-Bujupi’ye
başvurmayı
kararlaştırdı. Milletvekili Buyupi,
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı
ile
işbirliğinde
bulunarak
Ali’nin bu sorunu
çözmek
amacıyla incelemeleri başlatmış
bulunmaktadır.
“Kosova yur aşı ve parti üyesi
olarak
Kosova
Meclisi’nin
tüm
çalışmalarını
yakından
izlemekteyim
ve onun bazı
zayıﬂıkları - boşluklarının olduğun
farkındayım. Temel sorunlardan
biri seçilmiş olan temsilcilerin
yeterince çaba harcamamalarıdır”
– diyor milletvekili Kadaj.
“Dünyada temsil edilme tüm
demokratik
Parlamentoların
temel görevidir. Yur aşlarına
karşı sorumlu olmayan bir
Parlamento sözü geçen ülkenin

idaresinin demokratik niteliğini
gölgelemektedir. Başlangıç eğitim
derslerinde benim iş arkadaşlarım,
Gjylnaze Syla ile Fehmi Mujota’nın
yeni milletvekillerine kendilerinin
yur aşlar ile ilgili irtibatların
kurulması
alanında
yapmış
oldukları çalışmaları ile ilgili
konuşmalarını dikkatle izledim ve
ben de İstog belediyemde aynısını
yapmaya kararlaştırdım.
Sallı günleri olduğu gibi diğer
çalışma günlerinde de saat 10-13
arası Istog’da olacağım. Belediye
administrasyonunun bir işçisi sallı
randevuları için sorumlu olacaktır.
Milletvekillerinin
dairede
çalışması onun zamanının daha
rasyonel olarak kullanmasına
yardım
etmektedir”,
diyor
milletvekili Kaday.
Milletvekillerinin yur aşlar ile
ir iba a bulunmalarını dört

ana
sorun
engellemektedir.
Bir, milletvekillerinin Meclis
çalışmalarının
zamanı
ve
doğası hakkında doğru bir
enformasyonunun olmamasıdır.
Diğer sözlerle yıllık takvim
ile genel kurul toplantıları ve
komisyon toplantıları tarrihlerinin
zamanında
belirtilmemesidir.
İkinci sorun da , ki onların
dilekçeleri sık sık milletvekillerinin
sorumluluklarının dışında olduğu
için milletvekilleri yur aşlarla
görüşmeden çekinmektedirler. Üç,
bu gibi bir girişim için enstitüsel
destek yoktur ve dördüncü
sorun ise seçim sistemidir. Seçim
Sistemi ve Seçimlere değin
Kanun Kosova’nın bir seçim
birimi olarak saymaktadır ki bu
milletvekillerinin kendi seçmenleri
ile
işbirliğinde
bulunmaları
motivasyonunu azaltmaktadır”.

asi
temsil edip Venedik Komisyonu
tarafından onaylanan prensiplere
göre tasarlanan rehberi sunmuş
bulunmaktadır.
2004
yılında,
“Kosova’da
politik partilerin kayıtlanmaları
ve çalışmalarına değin yeni
kural” (2004/11) ilan edilip
politik
partilere
kamuoyu
fonlarının tahsis edilmesi ile
ilgili genel prensipleri sağlamış
bulunmaktadır.
Bu
kurala
dayanarak
Kosova
Meclisi
‘Kosova Politik Partilerine Finansi
araçlarının temin edilmesi‘ ile
ilgili 2004/41 Sayılı Kanunu
hazırlayıp onayladı. Ama bunun
Avrupa Konseyi rehberi ile
2004/11 Sayılı Kural ile uyum
içinde olmadığı kabul edilerek
hiçbir zaman ilan edilmedi. Yeni
bir Kanun da hala ilan edilmiş
değildir
ve sadece 2004/11
Sayılı Yasa uygulanmaktadır. Bu
yasama politik partilerin kamu
ve özel olark fon temin etmelerini
ayarlamakta ve AGİT Politik
Partilerin Kayıtlanmaları Oﬁsine
ﬁnansi raporları denetlemesi (çi
yıllık ﬁnansi raporları), uyum

sağlanmadığı durumda cezaları
öngörmesi ve seçimlere katılan
partilerden ﬁnansi raporların
denetlemeleri
sorumluluğunu
vermektedir. Bu yetkiler yakında
yerel enstitülere aktarılacaktır.
Politik partilere kamu tarafından
fonların temin edilmesi konusuna
gelince fonlar şimdi orantılı
olarak Meclis’te temsil edilen
tüm partilere dağıtılmaktadır
(belediye
meclisleri
bunun
dışındadır).
Fonlar,
sadece
seçim döneminde değil
tüm
mandat süresince dağıtılmakta
ve politik partiler aynı zamanda
medyada serbest alan konusunda
seçimlerden önce yardım desteği
almaktadırlar.
Özel olarak
fonların temin edilmesi konusuna
gelince partilerin kurumlardan
değil sadece bireylerden fon
almaları öngörülmektedir ve bu
yardımların bir yıl içerisinde 20
000 Euroyu geçmemesi gerekir;
politik partilerin aynı zamanda
herhangi bir ticari ile kazanç
etkinliğinde bulunmasına izin
verilmemektedir.

DSF ile ilgili paraların tahsis
edilmesi ve yasal zorlamaya değin
Kanunun olmaması Mecliste
temsil edilen politik oluşumlar
arasında tartışmaların açılmasına
neden olmuştur (2004/11 Kural
politik partilere fonların temin
edilmesi ile ilgili kanunun
onaylanmasına değin çerçeveyi
temin etmesi öngörülmekteydi
ama
onun
onaylanmaması
yüzünden Kosova’da partilere
fonların
temin
edilmesinin
ayarlanması için bir esas olarak
kullanılmıştır).
Uygun bir yasamanın olmaması
yüzünden görüşülemeyecek olan
birçok konu ortaya atılmıştır.
Bir, DSF, elde edilen sandalye
sayısına göre tüm politik partilere
orantılı olarak fon tahsis etmiştir.
Parti içindeki çatışma yüzünden
Meclis’te temsil edilen parti
dağılmıştır. Dağılan grupun da
aynı zamanda DSF’den pay alıp
almaması gereği konusunda
tartışmalar ortaya atıldı. Şimdiye
kadar fonlar sadece
dağılan
grupa ya da yeni kurulmuş olan
partiye değil önceki seçimlere

Bu dönem içerisinde milletvekilleri
- yur aşlar arasında irtibat sürekli
ve karşılıklı olmalıdır. Seçimler
kişinin –milletvekilinin ülkenin
en yüksek kurumuna ulaşmasını
temin etmektedir ve onunu görevi
burada
sona
ermemektedir.
Sadece milletvekilleri istediği
zaman ve yur aşların çıkarları
ve ihtiyaçlarını dikkate aldığı
zaman demokrasi çalışmaktadır.
Aynı
zamanda
yur aşların
–ken aşların kendi ihtiyaçları
ve çıkarlarını seçilmiş olan
temsilcilere aktarmaları için hazır
olmaları gerekir. Milletvekilinin
mandatı sonunda yur aşlar kendi
temsilcisini cezalamak ya da
ödüllendirmek olanağına sahiptir.
Arben Kelmendi, Ulusal Demokratik
Enstitüsü (NDI)
Seçmenlerin büro faaliyetler
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katılan politik oluşuma tahsis
edilmiştir.
İki, bazı durumlarda parlamento
üyelerinin bir partiden diğer bir
partiye geçmeleri ya da bağımsız
bir aday olarak kendi mandatlarını
sürdürmeler gibi durumlar vardır.
DSF yararlarından faydalanma
ya da faydalanmama da aynı
zamanda ayarlanmış değildir.
Üç, genel olarak Kosova’da politik
partilere kamu tarafından fonların
temin edilmesini ayarlayan Kanun
yoktur.
2004/11 No’lu Kural
sadece politik partilere ﬁnansi
araçların temin edilmesine değin
yasanın onaylanması gerekli olan
genel çerçeveyi temin etmektedir.
Politik Partilerin bu sorunları
görüşmeleri
ve
uzlaşmaya
varmaları için şansları vardır.
Bu uzlaşma, Meclis tarafından
politik partilere ﬁnansi araçlarının
temin edilmesine ilişkin yasanın
kabul edilmesi ve bu yasanın
politik partilere fonların temin
edilmesine ilişkin uluslar arası
standardlar çizgisinde olmasını
temin edilebilir.
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Sivil memurun verimliliği – performansı,
profesionalizm ile desteklenmelidir
Kosova Meclis Yönetiminden kavrama.
Değişik türde etüt ziyaretleri, eğitim, seminer,
çalışma atölyeleri ve iş yerinde yapılan
eğitim çalışmaları kendi ürünlerini vermeye
başlamıştır.

Kamu idare strüktürü açısından bakıldığında
her zaman normativ bir belgeye ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu belge ile sivil memurların
oluşumu, kariyeri ve mesleki açıdan gelişmeleri
ile ilgili kurallar saptanmış olup, bu sayede
çağdaş idare mekanizmasının fonksiyon
etmesine katkı sunmaktadır.
1999 yılından sonraki dönemde yasama ile
sağlanan normatif taban, idarede değişik
görevleri üstlenen bireyin bağımsızlığı,
bütünlüğü ve profesiyonalizminin istikrara
kavuşmasını sağladı ki, kamu yönetimde
çalışan
personelin
hukuki
ilişkilerini
düzenleyen kurallar da bunları öngörmektedir.
Meclis Administrasyonu ile ilgili normatif
belgelerin tasarlanması sırasında ne kadar
daha fonksiyonal olan bir yönetmelik
platformunu oluşturarak çalışan personelin –
sivil memurların hak, görev ve statüslerindeki
gelişmelerini
sağlayacak
elemanların
oluşmasından yola çıktık. Bu kurallar ile sivil
memurların işe alınmaları sırasındaki kural
ve kaideleri daha ayan bir şekilde belirtmeleri
yanı sıra personelin hak ve görevlerini de
düzenlemekte, ayrıca sivil administrasyonun
– idarenin şeması ve sivil memurlar ile
Meclis İdaresi arasındanki hukuki ilişkileri de
düznelenmektedir.
Meclis sivil hizmetleri birkaç ilkeye
dayanmaktadır. Onlar idarede çalışmanın
esasını oluşturduklarına göre entegrasyonun
sağlanması işlevinde olan normativ – ahlaki
esasları içermekte ve sürekli gelişme için imkan
sağlamaktadır. Daha somut olmak gerekirse,
sivil memurun çalışması ve verimi – perform
ansı,profesiyonalizm, bütünlük, bağımsızlık,
politik açıdan tarafsızlık, şeﬀaﬂık, sorumluluk,
dürüstlük, karierde süregenlik v.b. esaslarına
dayanmalıdır. Meclis idaresinde görevli her
personel yukarıda belirtilen bu esas ilkeleri
yerine getirmek durumundadır.
Kosova Meclisi Başkanlığı, Kosova Meclisi
Administrasyon – İdare reformu ile ilgili
normatif belgeler paketini kabul etmiştir. İşbu
paket “Kosova Meclisine Destek” adından
Avrupa’da bu alanda reformalara özel önem
veren dört ülkenin parlamentoları tarafından
desteklenmiştir (Almanya, Fransa, Belçika,
Slovenya).
Bu yeni örgütlenme ile Meclis Administrasyonu
çerçevesinde mevcut organizayson birimleri
arasında daha iyi fonksionel ve hierarşi ile
sorumluluk temin edilmektedir.
Yeni örgütlenme şunları içermektedir:
- Öteden beri kurulması sabırsızlıkla beklenen

-

-

-

- Kanun Standardizasyonu, Uyumu ve
Hukuk Danışmanlığı Biriminin (KSUHDB)
kurulması
Arşiv ve Kütüphene Biriminin genişlemesine
gidilerek, oluşturulması planlaştırılan
Araştırma, Arşiv ve Kütüphane Birimi,
gerektiği tagdirde ilgili belge ve verilere hızlı
bir şekilde ulaşarak onları diğer Kütüphane,
Belge ve Araştırma Merkezlerine erişimi
sağlayacak konuma gelecektir.
Meclis tutanak ve genel kurul toplantıları
ses kayıtlarını – transkriptin olulşması için
sorumlu olacak bir birimin kurulması,
Protokol ve Uluslararası İlişkiler, İletişim
ve Milletvekillerine Destek Divizionunun
kendi ayaklarında durması ve tamamen
yönetilmesine ihtiyaç var,
Medya ve Halkla İlişkiler Seksiyonunun
– Biriminin güçlenmesi,
Doğrudan Administrasyon – İdare Sekreteri
önünde sorumlu olan iç denetimci –
müﬀetiş ve sertiﬁka görevlisi iş yerlerinin
oluşturulması.

Administrasyonda – idarede yapılacak olan
reformlar idare ile ilgili tüm süreçlerin daha iyi
olmasını sağlaması yanı sıra, yeni iş yerleri için
örgütlemenin yapılması, aktivite ve değişik
türde eğitimlerin artması ve onların daha
uygun bir şekilde saptanması için koşullar da
sağlamış olacaktır.
Administrasyon – İdare Departamanı kendi
görevlerinin yeniden yapılanması ve bir bütün
olarak Meclis Administrasyonu görevlerinin
yeniden belirlenmesine sürekli destek
sunmuştur. Yeni Standart ve Yönetmelikler
kabul edilmiştir.

Kosova
Cumhuriyeti
Meclis
Administrasyonunun – İdaresinin amaçları
şunlardır:
- Kosova
Cumhuriyeti
Meclisi
administrasyonunun
dayanıklı
bir
kapasitesinin
artırılması
ve
bunun
profesyonel ve verimli bir içerik ile
tamamlanması sonucu onun bağımsız, aktif
ve şefaﬂığı sağlanacaktır.
- Administrasyon – İdare, onun bölümleri ve
diğer ilgili birimlerinde mevcut profesyonel
kapasitelerin ve onların teknik becerilerinin
ar ırılması.
- Meclis milletvekillerine ve milletvekillere
destek sunan diğer hizmetlere, özellikle
de yasama sürecinde kendilerine düşen
ödevleri yerine getirmekte destek olmalı,
özellikle de AB’nin aquis ile uyum sürecinde
bu yardımın sunulması.
- Meclis Administrasyonunda – İdarede
çalışan personelin profesyonel ve teknik
becerilerinin önemli ölçüde artması
sağlanmalıdır.
Avrupa’nın
diğer
demokratik
Parlamentolarında olduğu gibi Meclis
Administrasyonu – İdaresinde çalışan
personelden istenen özel sorumluluklardan
hareket ederek, Mecliste çalışan personel için
özel kuralların oluşturulması bir gereksinim
halini almıştır. Şöyle ki onların ilk sırada
daha esnek olmaları, iç hareketlikte ivme
kazanarak dinamik olmaları ve Meclis İdaresi
çerçevesinde kendi kariyerlerini sağlamaları
için bir perspektive sahip olmaları gerekir.
Diğer yandan tarafsızlık, diskresiyon ve resmi
sırların korunması yönünde sorumluluğun
artması ve Parlamentoda görevli tüm
personelin – sivil memurların çalışma azminin
artırılması da gerekmektedir.
Bu kurallar Mecliste çalışan sivil – memurların
profesyonel ve deontolojik sorumluluğunu
daha da güçlü kılması yanı sıra bu kapsamda
onların aldıkları ücretlerin seviyesi ve
karierleri için perspektiﬁn sağlanması da
yer almaktadır. Bu kurallar, Mecliste çalışan
personelin muhtemel politik etkiler altına
düşmelerinde onları muhafaza etmektedir
ve günlük ödev ve görevlerini daha başarılı
bir şekilde yerine getirmelerinde onlara
motivasyon sağlamaktadır.
Isa Neziri – Kosova Meclisi İdare Müdürü
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Negotiations process
and Kosovo status proposal

Report of U.N.Special Envoy on Kosovo status
Kosovo deserves clarity about its future
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Interview with the new President
of the Assembly of Kosovo
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Interview with

President Fatmir Sejdiu
Also in this edition:
Director of Anti Corruption Agency addresses the Assembly
Women Caucus of the Assembly makes a new start
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Sivil memurun verimliliği – performansı, profesion22
alizm ile desteklenmelidir
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ASI Mission Statement
Meclis’i Destek Girişimi (ASI) Kosova Meclisini güçlendirmek ve
profesyonelleştirmek için destek sunan demokratizasyon programlarının inter – ajans koordinasyon mekanizmasıdır. ASİ’nin
çalışmaları, demokratik yönetmeliklerinin tanınması ve onlara karşı
saygının gösterilmesi, şeﬀaﬂık ve kamuoyuna karşı sorumlu dav-ranma,
yasal gündem sıralarının geliştirilip gerçekleştirilmesi, çok dilliliğe
karşı saygının gösterilmesi ve yöresel ile inter parlamento irtibatlarına
dayanan demokratik politik kültürde odaklanmaktadır.
ASI partnörleri, kaynakları biriktirmek, bilgileri paylaşmak ve Meclis ile doğrudan doğruya yapılan bir interaksiyonda ihtiyaçların
belirlenmesinde programları koordine etmektedir. ASI’nin sıralı Bülteni,
Kosova Meclisi’ndeki son gelişmeler hakkında geniş bir yerel ve uluslar
arası kamuoyuna olduğu gibi ASI destek programları hakkında bilgi
vermektedir.
Bu sayıdan itibaren ASİ Gazetesi Kosova Meclisi tarafından
yayınlanacaktır
Şu anda ASİ’ye katılanlar :
Friedrich Ebert Stiung (FES), Friedrich Naumann Stiung (FNSt.)
Konrad Adenauer Stiung (KAS), Doğu Batı Parlamento Pratiği Projesi
(DBPPP ), Avrupa İmar Ajansı (AIA) Fransa, Almanya , Belçika, Slovenya
parlamentoları Konsortiumu ve International de Paris la Defense Enstitüsü , ABD Uluslar arası Gelişme Acentesi (USAID) işbirliğiyle olduğu
gibi Ulusal Demokratik Enstitüsü (UDE), Birleşmiş Milletler Gelişme
Programı (BMGP) İnter Parlamento Birliği (IPB), AGİT Kosova Misyonu
ve Kosova Meclis’i işbirliğiyle.
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