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REPUBLIKA E KOSOVËS – PRESIDENTI 
REPUBLIC OF KOSOVO – THE PRESIDENT 

REPUBLIKA KOSOVO – PREDSEDNIK 

 

 

Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 
 

Kosova Cumhuriyeti Anayasasının 84 (4) maddesine, Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı için 

03/L-094 sayılı Yasa’nın 6. maddesine (RG, No. 47, 25 Ocak 2009), Kosova’nın Uluslararası 

Bağımsızlık Denetimine Son Verilmesi ile İlgili Yasaların Değişme ve Tamamlamalarına İlişkin 

04/L-115 sayılı Yasa’sının 15. maddesi ile değiştirilen ve tamamlanan (RG, no.25, 7 Eylül 2012), 

Kosova Cumhuriyeti’nde Toplulukların ve Topluluk Mensuplarının Haklarının Korunması ve 

Teşvik Edilmesine İlişkin 03/L-047 sayılı Yasa’nın 12 (2) maddesi (RG, no.28, 4 Haziran 2008) 

ve  Kosova Cumhuriyetinde Topluluklar ile Topluluk Mensupları Haklarının Korunması ve 

Geliştirilmesi  için 03/L-047 sayılı Yasa’nın değiştirilmesi ve tamamlanması için 04/L-020 sayılı 

Yasa (RG, no. 29, 27 Aralık 2011) ve Cumhurbaşkanlı Ofisin organizasyonel yapısına ilişkin 

02/2016 sayılı (P) Yönetmenliğin 3 (4) maddesine dayanarak, çıkartır: 
 
 
 
 
 

TOPLULUKLAR DANIŞMA KONSEYİ TÜZÜĞÜ 
 
 
 
 

 BÖLÜM I -  GENEL HÜKÜMLER 
 

 
Madde 1 

Amaç 
 

 
Bu tüzük ile, Topluluklar için Danışma Konseyin organizasyonu, işleyişi ve sorumlulukları 

tanımlanır. 
 

 

Madde 2 

Kapsam 
 

 

Tüzük Konsey, Sekretarya, ilgili Cumhurbaşkanlık birimleri, Topluluk Temsilci Organizasyonları 

ve Konsey çalışmalarına katılan diğer tüm kişiler tarafından uygulanacaktır
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Madde 3 

Tanımlar 
 

 

1. Bu tüzükte kullanılan ifadeler aşağıdaki anlama sahiptir: 

1.1 Anayasa – Kosova Cumhuriyeti Anayasası; 

1.2 Cumhurbaşkanı – Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı; 

1.3 Meclis – Kosova Cumhuriyeti Meclisi; 

1.4 Cumhurbaşkanlığı – Cumhurbaşkanın Kabinini, Cumhurbaşkanı Ofisini ve diğer 

ilgili kurumları/birimleri içerir; 

1.5 Ofis – Kosova Cumhurbaşkanı Ofisi; 

1.6 Hükümet – Kosova Cumhuriyeti Hükümeti; 

1.7 Konsey – Topluluklar Danışma Konseyi; 

1.8 Sekreter – Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ofisin Sekreteri; 

1.9 Konsey Sekreteri – Konsey Genel Sekreteri; 

1.10 Sekretarya – Topluluklar Danışma Konseyi Sekreterliği 

1.11 Departman – Cumhurbaşkanı Ofisi Kapsamında Hukukî Konular ve 

Uluslararası İlişkiler Departmanı; 

1.12  Önerilen aday – Toplulukları temsil eden bir topluluk örgütü tarafından önerilen 

her bir kişi veya önerilme oturumunda Konsey üyesi atanmak için desteği alan ve 

bireysel olarak adaylığını bildiren aday; 

1.13 Topluluğun temsilci kuruluşu – ilgili yasaya uygun olarak kurulan ve  tescil edilen 

ve belirli bir topluluğu temsil ettiğini beyan eden her sivil toplum kuruluşu anlamına 

gelir; 

1.14 Adaylık oturumu – bu Tüzükte belirtilen şartları ve kriterleri yerine getiren ve 

Konseye adayları öneren topluluğun temsilci kuruluşlarının katıldığı 

organizasyonlar anlamına gelir; 

1.15 Yasa – Kosova Cumhuriyeti’nde Topluluklar ve Topluluk Mensupları 

Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi için 03/L-047 sayılı Yasa, (Resmi 

Gazete, no.28, 4 Haziran 2008), Kosova’nın Uluslararası Bağımsızlık Denetimine Son 

Verilmesi ile İlgili Yasaların Değiştirilmesi ve Tamamlanması için 04/L-115 sayılı 

Yasa’nın 15. maddesi (Resmi Gazete, no.25, 7 Eylül 2012) ve Kosova 

Cumhuriyeti’nde Toplulukların ve Topluluk Mensuplarının Haklarının 

Korunması ve Teşvik Edilmesi için 03/L-047 sayılı Yasa’nın Değiştirilmesi 

ve Tamamlanması için 04/L-020 Yasa (Resmi Gazete, no.29, 27 Aralık 2011) 

anlamına gelir. 

2. Bu Tüzükte kullanılan diğer ifadeler, Anayasanın veya Yasanın tanımlarında olduğu gibi 

aynı anlama sahiptir. 
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BÖLÜM II - KONSEYİN TÜZÜĞÜ VE GÖREV SÜRESİ  
 

 

Madde 4 

Konseyin Tüzüğü 
 

 

Konsey, tüm toplulukların temsil edildiği Cumhurbaşkanın yetkisi altında hareket eder. 
 

 

Madde 5 

Konseyin Bağımsızlığı 
 

 

1. Konsey, kendi görev süresine uygun olarak bağımsızdır ve kararları, tavsiyeleri ya da 

herhangi bir eylemde bulunurken kendi adına hareket eder. 

2. Konseyin kararları, tavsiyeleri ve eylemleri Cumhurbaşkanın'a atfedilmez. 

3. Konsey Başkanı, Başkan Vekilleri ve üyeleri, Konsey tarafından üstlenilen kararlar, 

tavsiyeler ve eylemlerin yanı sıra kendi eylemlerinin bireysel sorumluluğu için sorumluluğu 

üstlenirler. 
 

Madde 6 

Konseyin Görev Süresi 
 

 

1. Anayasanın 60. (3) Maddesi ile tanımlandığı üzere Konseyin görevleri şunlardır: 

1.1. Topluluklar ve Kosova Hükümeti arasında düzenli bir değiş tokuş mekanizması 

sunma; 

1.2. Hükümetin hazırlayacağı yasama ile ilgili ve siyasi girişimleri, topluluklar 

tarafından erken safhalarda yorumlama, bu tür girişimleri önerme ve ilgili proje 

veya programlarda onların kapsanmalarına yönelik görüşlerini alma olanağı sunma. 

1.3. Yasaya uygun olarak diğer sorumluluk ve işlevler. 

2. Konseyin ayrıca, Yasanın 12 (1) maddesi ile tanımlanan aşağıdaki görevleri 

vardır: 

2.1. Topluluklara ve onların mensuplarına kendileri için önemli olan mevzuat, kamu 

politikaları ve proğramları ile ilgili olan düzenlemeyi ve görüşlerini ifade etmekte 

yardımcı olmak; 

2.2. Topluluklar arasında işbirlik ve istişareye ilişkin forum oluşturmak ve Konsey 

tarafından onaylanacak, Davranış Kurallarına uygun olarak topluluk temsil 

kuruluşlarının verimli işleyişini sağlamak; 

2.3. Topluluklar ve devlet kurumları arasında düzenli değiş tokuş mekanizmalarını 

sağlamak; 

2.4. Hükümet ya da Meclis tarafından hazırlanabilecek olan yasama ya da politika 

girişimlerinin erken aşamalarına katılma fırsatını topluluklara sunmak, ve tüm 

toplulukların ve üyelerinin haklarının teşvik edilmesi ve korunması için kapsamlı 

Strateji ve Yasa uyarınca stratejisinin uygulanması için Hükümetin Meclise 

sunduğu kapsamlı yıllık rapor dahil, görüşlerini ilgili proje ve programlara dahil 
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etmek ve bu tür girişimleri önermek; 

2.5. Anayasa ve Yasa ile öngörülen belirli yasal düzenlemelerle ilgili olarak diğer 

zorunlu danışma taleplerini yerine getirmek; 

2.6. Toplulukların, kendi üyelerine ayrılan, veya onlar için özel öneme sahip olan  

ihtiyaçların değerlendirmesine, proğramların tasarlanmasına, izlenmesine ve 

değerlendirilmesine katılmalarını sağlamak; 

2.7.  Topluluklara ya da onların özel ilgi alanlarına yönelik projeler için, hem 

uluslararası hem de Kosova Cumhuriyeti Bütçesinden tahsis edilen fonların 

bölüştürülmesine ilişkin karar alma sürecinde tavsiyelerde bulunmak; 

2.8. Hükümet'in uluslararası insan hakları mekanizmalarına yaptığı raporlamaya 

yönelik katkıda bulunmak ve 

2.9. Kosova Cumhuriyeti içerisindeki toplulukların sıkıntılarını konusunda farkındalık 

yaratmak ve Kosova Cumhuriyeti'ndeki bütün topluluklar arasındaki uyumlu 

ilişkilere katkıda bulunmak. 
 

 

 
 

BÖLÜM III -  KONSEYİN YETKİLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
 

Madde 7 

Hükümet ve diğer kurumlarla bilgi paylaşımı 
 

 

1. Konsey, aşağıdaki gibi önlemleri alarak fakat onlarla sınırlı olamayarak, ekonomik, sosyal, 

politik, kültürel hayatın her alanında toplulukların ve üyelerinin kamusal yaşama ve karar verme 

süreçlerine etkin katılımı ve toplum üyelerinin tam ve etkili eşitliğini desteklemek ve teşvik etmek 

için Hükümet’in ilgili organları ve diğer kurumlarla bilgi alışverişinde bulunur ve Kosova'daki 

topluluklarla ilgili tavsiyelerde bulunur, aşağıdaki gibi: 

1.1. Topluluklara ve mensuplarına, mevzuat, kamu politikası ve onlar için özel öneme 

sahip programlara ilişkin görüşlerin düzenlenmesinde ve ifade edilmesinde 

yardımcı olur; 

1.2. Toplulukların, kendi üyelerine ayrılan, veya onlar için özel öneme sahip olan  

ihtiyaçların değerlendirmesine, proğramların tasarlanmasına, izlenmesine ve 

değerlendirilmesine katılımını sağlar; 

1.3. Topluluklara ya da onların özel ilgi alanlarına yönelik projeler için, hem uluslararası 

hem de Kosova Cumhuriyeti Bütçesinden tahsis edilen fonların bölüştürülmesine 

ilişkin karar alma sürecinde tavsiyelerde bulunur; 

1.4. Hükümet'in uluslararası insan hakları mekanizmalarına yaptığı raporlamaya 

yönelik katkıda bulunur; Kosova Cumhuriyeti içerisindeki toplum kaygıları 

konusunda farkındalık yaratmak ve Kosova Cumhuriyeti'ndeki bütün topluluklar 

arasındaki uyumlu ilişkilere katkıda bulunmak ve de 

1.5. Toplulukların özel günlerini organize etmede Hükümet ile işbirliği yapar. 
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Madde 8 

Yasama ve politika girişimlerine katılım 
 

 

1. Konsey, Hükümet veya Meclis tarafından hazırlanabilecek yasal veya siyasi girişimleri 

yorumlamak ve bu tür girişimleri önermek için erken aşamalarda topluluklar için fırsat sunar. 

2. Sekretarya, her yılın başında Hükümet ve Meclis'teki ilgili ofislerle işbirliği içinde, 

Hükümet ve Meclisin Çalışma Programı tarafından onaylanan Yasama Programı ve Stratejik 

Belgeler Planın sağlanmasını sağlar. 

3. Sekreterya, ilk taslak aşamasında ve ilgili Meclis Komisyonu tarafından tasarı taslağının 

gözden geçirilmesi aşamasında Konsey'e görüş bildirme fırsatı vermek ve sağlamak ve yazılı 

olarak yorum veya asli açıklamalar göndermek için, yasama girişimlerini gözden geçirirken 

hükümet kurumları ve Meclis ile işbirliği yapar. 
 

 

Madde 9 

Tüm toplulukların haklarının teşvik edilmesi  ve korunması konusunda kapsamlı Stratejinin 

hazırlanmasına katılım 
 

 

1. Yasa uyarınca, tüm toplulukların ve üyelerinin haklarının teşvik edilmesi ve korunması  

için kapsamlı yıllık Hükümet Stratejisinin hazırlanması konusunda Konsey ile erken aşamalarda 

danışma halinde olacaktır. 

2. Konsey, Hükümet ile işbirliği yapar ve Meclis'e sunulmadan önce stratejinin 

uygulanmasına ilişkin yıllık hükümet taslak raporunda yorum yapar. 

3. Konsey, Kosova Cumhuriyeti'nin ilgili kurumları ve topluluk temsilci kuruluşları ile 

işbirlik içinde, toplulukların kültürel ve dini miras anıtlarının etkili bir şekilde korunmasına ilişkin 

Stratejinin gelişimine katılır. 
 

 

Madde 10 

Konseyin Önerileri 

 

1. Konsey, görev süresine dayanarak önerilerde bulunur. 

2. Konsey, önerilerinin Kosova Cumhuriyetinin ilgili kamu kurumlarının dikkatine 

sunulmasını sağlamalıdır. 

3. Konsey tarafından önerilerin alınmasından itibaren ilgili kamu kurumları bir (1) aylık süre 

içinde makul bir cevap vermek zorundadırlar ve bu cevaplar belirli kurumların aldıkları veya alacakları 

belirli eylemleri hakkında bilgi içerirler. 
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  BÖLÜM IV - KONSEYİN ORGANİZASYONU 
 

 

Madde 11  

Konseyin Oluşumu  

 
 

 

1. Cumhurbaşkanı, Konsey üyelerini Yasa uyarınca atayacak. 

2. Konsey yirmi yedi (27) üyeden oluşur. 

3. Konsey, Yasanın 12 (6) Maddesinde belirtildiği üzere, tüm Kosova toplulukların temsilcileri 

ve Hükümet, Ajans ve diğer ilgili kurumların temsilcilerinden aşağıdaki gibi oluşur: 

3.1. Roman, Mısırlı, Goralı, Aşkali, Karadağlı ve Hırvat topluluklarından ikişer (2) 

temsilci yer alacaktır. Söz konusu toplulukların temsilcilerinden birisi (1) 

milletvekili olabilir; 

3.2. Boşnak ve Türk topluluğundan üçer (3) temsilci bulunacaktır, her iki topluluğun 

iki temsilcisinden biri (1) Meclisin milletvekili olabilir; 

3.3. Sırp topluluğundan beş (5) temsilci yer alacaktır, bu temsilcilerden ikisi (2), 

Kosova Cumhuriyeti Meclisi’nin milletvekili olabilir; 

3.4. Ofisin bir (1) üst düzey temsilcisi; 

3.5. Kapsamları topluluklar için özel bir önem taşıyan, Bakanlık veya Ajans tarafından 

atanan üç (3) üst düzey hükümet temsilcisi. 

4. Her üye için birer (1) yedek üye atanabilir. 

5. Kosova Cumhuriyeti Meclisi milletvekili olmayan üyeler, genellikle Konsey Başkanı veya 

Başkan Yardımcısı olmaktadırlar ya da temsilci kuruluşlarının atanmış diğer üyeleri ya da belli 

topluluğun dernek veya sivil toplum kuruluşlarının atanan temsilcileridir. 

 

Madde 12 

Konsey Başkanlığı 
 

 

1. Konsey, kendi saflarından Başkanı ve iki (2) Başkan Yardımcısını bir (1) yıl görev süresi 

için seçer ve bu süre bir yıl daha uzatılabilir. 

2. Konsey Başkanlığı üyelerinden en az biri diğer cinsiyetten olmalıdır. 
 

 

Madde 13 

Konsey Başkanı 
 

 

1. Konsey Başkanı aşağıdaki yetkilere sahiptir: 

1.1. Konsey toplantılarını çağırır ve başkanlık eder; 

1.2. Konseyin genel iş performansını düzenler ve ilgilenir; 

1.3. Yürürlükte olan ilgili mevzuatın ve bu tüzüğün uygulanmasını sağlar; 
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1.4. Konseyi, halk ile iletişim durumlarında temsil eder; 

1.5. Konsey üyelerini kendi çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgilendirir; 

1.6. Konsey çalışmalarının yararına eylemler yürütür ve gerçekleştirir; 

1.7. Konsey tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. 

 

 

 

Madde 14 

Konseyin Başkan Yardımcıları 
 

 

1. Başkan, iki (2) Başkan Yardımcısı tarafından desteklenir. 

2. İki (2) Başkan Yardımcısı iki (2) topluluk tarafından seçilir fakat bu topluluklar Başkanın 

topluluğu olamaz. 

3. Konsey üyelerinden en fazla oyu alan Başkan Yardımcısı birinci Başkan Yardımcısı seçilir. 

4. Başkan Yardımcıları, Başkanın görev ve sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı 

olurlar. 

5. Birinci Başkan Yardımcısı, Başkanın yokluğunda onun yerine geçer ve Başkan ve Birinci 

Başkan Yardımcısının yokluğunda onların yerine İkinci Başkan Yardımcısı geçer. 

 

Madde 15 

Konsey üyeleri 
 

 

1. Konsey üyeleri, görev ve sorumluluklarını Konsey’in görev süresine uygun olarak 

yürütürler. 

2. Konsey üyeleri, Konsey toplantılarına ve konuların gözden geçirilmesine, bu Tüzüğe ve 

yürürlükteki mevzuata uygun olarak katılırlar. 

3. Konsey üyeleri, Konseyin faaliyetleri hakkında Konsey Başkanı tarafından bilgilendirilme 

hakkına sahiptir. 

 

Madde 16 

Konseyin Çalışma Grupları 
 

 

1. Konsey, somut konularda veya Konseyin belirli alanlarındaki çalışmaları ilerletmek için en 

çok beş (5) üyeden oluşabilecek çalışma grupları oluşturabilir. 

2. Konsey, çalışma gruplarının üyelerini, belirli çalışma alanlarından uzmanlardan, bir çalışma 

grubunun oluşturulduğu belirli bir konuda çalışacak şekilde seçecektir. 

3. Çalışma grupları, görev sürelerinin ve faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin Konsey’in düzenli 

toplantılarında raporlar ve Konseye onay için rapor ve öneriler sunarlar. 

4. Konseyin çalışma grupları, cinsiyet ve topluluk kompozisyonunu yansıtırlar. 
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 BÖLÜM V – KONSEY TOPLANTILARI  
 

Madde 17 

Cumhurbaşkanın Başkanlık yaptığı Konsey toplantıları 
 

 

1. Konsey, Kosova Cumhuriyeti'ndeki toplulukların politikaları ve endişeleri hakkında genel 

bir değerlendirme yapmak üzere Cumhurbaşkanının başkanlığında yılda iki (2) kez toplanır. 

2. Sekretarya, Cumhurbaşkanı Kabinesi ve Konsey ile işbirliği içinde, Cumhurbaşkanın 

Başkanlık yaptığı toplantıları düzenler. 

3. Cumhurbaşkanın Başkanlık yaptığı toplantının daveti ve gündemi, Cumhurbaşkanın karar 

verdiği özel durumlar dışında, toplantıdan en az üç (3) gün önce dağıtılır. 
 

 

Madde 18 

Konseyin düzenli toplantıları 
 

 

1. Konsey ayda bir kez toplanır. 

2. Konsey Başkanı toplantıları çağırır ve onlara Başkanlık eder ve onun yokluğunda bu görevi 

Başkan Yardımcılarından biri üstlenir. 

3. Tüm üyeler Konsey toplantılarına davet edilir. 

4. Konseyin tüm üyeleri eşit oy hakkına sahiptir. 

5. Konsey Başkanı ayrıca oy hakkı olmaksızın sivil toplum örgütlerini, bireysel uzmanları, 

ek hükümet temsilcilerini veya uluslararası ajansların temsilcilerini Konsey toplantılarına 

katılmaya davet edebilir. 

6. Kapsamları topluluklar için önemli olan Bakanlıkların Bakanları veya Bakan Yardımcıları 

ve devlet ajanslarının temsilcileri, Konsey Başkanı tarafından onaylanmış kendi talepleri üzerine 

veya Konsey Başkanının daveti üzerine Konsey toplantılarına katılabilir. 

7. Konsey toplantılarının sonuçları kamuya açıklanır. 

 

Madde 19 

Konsey’in Yeterli Çoğunluğu  
 

 

1. Konsey, üyelerin yarısından fazlası mevcut olduğunda toplantı yapmak için yeterli bir 

çoğunluğu olduğu sayılacak. 

2. Konsey, bu Tüzük ile belirlenen haller dışında, mevcut ve oy kullanan üyelerin oylarının 

basit çoğunluğu ile kararlar alır. 

 

Madde 20 

Çıkar çatışmasının önlenmesi 

Başkan, Başkan Yardımcıları ve Konseyin herhangi bir üyesi, çıkar çatışmasıyla ilgili geçerli yasa 

uyarınca, onun çıkar çatışması bulunan herhangi bir konunun incelenmesine katılamaz. 
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 BÖLÜM VI - TOPLULUKLAR  DANIŞMA  KONSEYİ  

    SEKRETARYASI 
 

 

Madde 21 

Topluluklar Danışma Konseyi Sekretaryası 
 

 

1. Topluluklar Danışma Konseyi, Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisinde bulunan 

Sekretarya tarafından desteklenmektedir. 

2. Sekretarya, bu Sekretarya tarafından kapsanan alan için Cumhurbaşkanına doğrudan yanıt 

ve rapor verir, idari konular için ise Cumhurbaşkanı Ofisi sekreterine rapor sunan Konsey Sekreteri 

tarafından yönetilir. 

3. Konsey Sekreteri ve Sekretaryadaki diğer çalışanlar, memurlar için yasal hükümlere göre 

seçilir, görevlendirilir ve görevden alınırlar. 

4. Sekretaryanın görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

4.1. Konseyin faaliyetlerini destekler ve teşvik eder; 

4.2. Toplantıların düzenlenmesi, gündemin hazırlanması ve toplantı tutanaklarının 

tutulması da dâhil olmak üzere Konseyi ve çalışma gruplarını destekler; 

4.3. Konseye, bu Tüzük uyarınca ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olarak Yasa 

gereğince yükümlülüklerini yerine getirme konusunda yardımcı olur; 

4.4. Konseyin bütçesini planlamak ve yönetmekle sorumludur; 

4.5. Konseye, yasa tasarısının ve Hükümet ve Meclis tarafından hazırlanan politika 

dokümanları hakkında görüş bildirme konusunda yardımcı olur. Bunu 

gerçekleştirmek için Sekretarya ayrıca Departman ile işbirliği yapmaktadır; 

4.6. Konseyin tüm üyeleri için diğer tüm resmi belgeleri ve iletişimleri alır ve iletir; 

4.7. Konseyin faaliyetlerini yayınlar, kamu bilgi çalışmalarını yürütür ve Konseyin 

çalışmaları ile ilgili bilgi taleplerini cevaplar; 

4.8. Yasa’da ve bu Tüzükte yer alan adaylık prosedürlerinin uygulanmasında 

Cumhurbaşkanlığı temsil eder; 

4.9. Topluluk çalışmaları ve araştırmalarının geliştirilmesini yürütür ve gerektiğinde dış 

uzmanlardan tavsiye alır; 

4.10. Yasa, bu Tüzük ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olarak Konsey'in diğer 

herhangi bir işlevinin yerine getirilmesini destekler. 

5. Sekretarya’ya, etkin işleyişini ve diğer şeylerin yanı sıra, çalışmaların ve araştırmaların 

geliştirilmesinde, dış uzmanlardan tavsiye almak, Konsey üyelerinin ve Sekretarya’daki çalışanların 

kapasitelerini arttırmak ve faaliyetlerini yayınlamak için bir bütçe tahsis edilecek. 
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BÖLÜM VII - KONSEY  ÜYELERİ  İÇİN  BAŞVURU  VE  ADAY 

ÖNERME  PROSEDÜRLERİ 
 

 

Madde 22 

Başvuru Prosedürü 

 

1. Konsey üyelerinin görev süresinin sona ermesinden doksan (90) gün önce, Sekretarya, topluluk 

temsilci organizasyonların başvuru talebini, Konsey üyeleri için adayların listesini ve uygun 

seçmenlerin listesini sunmaya davet etmek için bir kamu bildirimi yayınlar. Bu bildirim ile bireysel 

olarak aday olmak isteyen adaylar da davet edilir. 

2. Başvuruların teşvik edilmesi amacıyla Sekretarya, kamuya açık bilgilendirme araçlarında 

kamu duyurusunu tüm resmi diller ve toplulukların dillerinde ilan etmesiyle, tüm toplulukların ve 

bireysel adayların temsilci kuruluşlarından başvurularını toplar. 

3. Kamuya açık duyuru aşağıdakileri içerecektir: 

3.1. Topluluğun temsilci organizasyonunun başvuru talebi; 

3.2. Topluluğun temsilci organizasyonu adayının başvuru talebi; 

3.3. Topluluğun temsilci organizasyonu ve Konsey üyeleri için adaylar tarafından 

karşılanacak kriterler hakkındaki bilgiler. 

3.4. Bireysel adaylar için talepler. 

4. Kamuya duyuru tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde, ilgili topluluğun temsilci 

organizasyonları Konsey için başvurabilir ve aynıları başvuruya aşağıdaki belgeleri eklemelidir: 

4.1. Başvuru için doldurulmuş talep; 

4.2. Kayıt sertifikası ve ilgili topluluğun temsilci organizasyonunu tüzüğü; 

4.3. İlgili topluluğun temsilci organizasyonunun faaliyet listesi; 

4.4. Temsil etmeyi amaçladığı toplulukla iyi bir ün ve ilişkiyi gösteren beyanı; 

4.5. Kosova Cumhuriyetinde etnik gruplar arası ilişkileri bozma faaliyetlerine 

katılmadığını kanıtlayan beyanı; 

4.6. Davranış Kurallarına uyma beyanı; 

4.7. Aşağıdakileri içermesi gereken, Konsey üyeleri için aday listesi: 

4.7.1. Adayın özgeçmişi (CV’si); 

4.7.2. Kosova Cumhuriyeti’nin kimlik belgesinin bir kopyası; 

4.7.3. Konseyde ilgili topluluğun bir temsilcisi olarak adayın seçilmesi durumunda 

önceliklerin listesi; 

4.7.4. Mahkemeden adayın cezai bir suçtan cezalandırılmadığını kanıtlayan bir 

belge. 

4.8. İlgili topluluğun adaylarının seçimine katılan ve oy kullanan delegelerin listesi. 

5. Kamuoyuna duyurulduğu tarihten itibaren otuz (30) gün içinde, bireysel olarak aday olan 

adaylar Konseye başvurabilir ve aşağıdaki belgeleri eklemelidir: 

5.1. Başvuru için doldurulmuş talebi; 

5.2. Temsil etmeyi amaçladığı toplulukla iyi bir ün ve ilişkiyi gösteren beyanı; 

5.3. Kosova Cumhuriyeti’nde etnik gruplar arası ilişkileri bozma faaliyetlerine 
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katılmadığını kanıtlayan beyanı; 

5.4. Davranış Kurallarına uyma beyanı; 

5.5. Adayın özgeçmişi (CV’si); 

5.6. Kosova Cumhuriyeti’nin kimlik belgesinin bir kopyası; 

5.7. Konseyde ilgili topluluğun bir temsilcisi olarak adayın seçilmesi durumunda 

önceliklerin listesi; 

5.8. Mahkemeden adayın cezai bir suçtan cezalandırılmadığını kanıtlayan bir belge. 
 

 

Madde 23 

Konsey üyeleri için uygunluk kriterleri 
 

 

1. Bir kişi aşağıda belirtilen durumlarda Konsey üyesi olamaz: 

1.1. Adaylık oturumunun yapıldığı günde on sekiz (18) yaşını doldurmamıştır; 

1.2. Kosova Cumhuriyeti vatandaşı olarak kayıtlı değildir; 

1.3. Altı (6) ay veya daha fazla hapis cezası ile cezalandırılabilen bir suç cezası için nihai 

mahkeme kararı ile cezalandırılmıştır veya cezanın süresine bakılmaksızın, nefret 

söylemi, ayrımcılık, hoşgörüsüzlük veya etnik şiddete ilişkin herhangi bir suç için 

cezalandırıldığı durumlarda. 

2. Bir kişi eğer iki (2) defa Konsey üyesi olarak görev aldıysa Konsey üyesi olamaz. 
 

 

Madde 24 

Aday ve delegelerin listesi 

 

1. Adayların listesi ve oy kullanacak olan delegelerin listesi aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

1.1. Konsey üyeleri için adayların listesinde en az iki (2) aday bulunmalıdır; bunların 

arasından adayların yüzde ellisi (50) erkek, yüzde ellisi (50) kadın olmalıdır. 

1.2. Topluluğun Konsey'de tek sayıda yerlere sahip olması durumunda, iki cinsiyetten 

hiçbirinin aday listesinde yüzde kırktan (40) daha az, ya da yüzde altmıştan (60) daha 

fazla temsil hakkı olmayacaktır. 

1.3. Topluluğun temsilci organizasyonlarının her birinden oy kullanacak delegelerin 

listesi iki (2) kişi içermelidir. 

 

Madde 25 

Başvuru için belgelerin tamamlanması ve sunulması 

 

1. Sekretarya, topluluğun temsilci organizasyonlarını ve bireysel adayları başvuru isteklerinin 

tamamlanması ve sunulmasına ilişkin bilgilendirir. 

2. Sekretarya, topluluğun temsilci organizasyonlarından ve bireysel adaylardan başvuru 

belgelerini kabul eder. 
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Madde 26 

Başvuru taleplerinin incelenmesi  
 

 

1. Sekretarya, topluluğun temsilci organizasyonların ve bireysel adayların başvuru taleplerini 

inceler. 

2. Başvuru talebinin eksik olması halinde, Sekretarya, topluluğun temsilci organizasyonunu 

ve bireysel adayları başvurunun gönderilmesinden itibaren yedi (7) gün içinde eksik olan belgeler 

ile ilgili bilgilendirir ve aynıları gerekli belgelerin eksikliği ile ilgili bilgilendirildikten sonra yedi 

(7) gün içinde tamamlanmalıdır. 

3. Bu tüzüğe uygun olarak belgeleri sunmamış olan topluluğun temsilci organizasyonu ya da 

bireysel aday, önerilme oturumuna katılamaz. 

4. Sekretarya, gözden geçirilmiş belgelere dayanarak, başvurma gerekliliklerinin yerine 

getirilmesi ile ilgili topluluk temsilci organizasyonlarını veya bireysel adayları başvuru için son 

tarihin sona erdiği günden itibaren on beş (15) takvim günü içinde bilgilendirecektir. 

 

Madde 27 

Adaylık oturumunun organize edilmesi 
 

 

1. Sekretarya, ilgili topluluğun temsilci organizasyonları ve bireysel adayları başvuru 

koşullarının yerine getirilmesi tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde, adaylık oturumunu 

organize eder. 

2. Sekretarya, ilgili topluluk temsilci organizasyonlarını ve bireysel adayları adaylık 

oturumun tarihinin yeri ve tarihi hakkında, oturumun en az beş (5) gün öncesinden yazılı olarak 

bilgilendirir. 

3. Topluluk temsilci organizasyonları ve bireysel adaylar için adaylık oturumu bildirisi 

aşağıdakileri içermelidir: 

3.1. Adaylık oturumunun tarihi ve yeri; 

3.2. Konseyde ilgili topluluk temsilcilerinin aday gösterilmesine katılacak topluluk 

temsilci organizasyonların listesi; 

3.3. Konsey üyeleri için önerilen adayların listesi ve adaylık oturumunda oy kullanacak 

delegeler. 

 

Madde 28 

Seçim Komisyonu 

 

1. İlgili topluluğun temsilci organizasyonlarını delegeleri, adaylık oturumu sırasında oy 

verme sürecinin düzenliliğini sağlamak için kendi sıralarından üç (3) üyeden oluşan Seçim 

Komisyonunu seçerler. 

2. Seçim Komisyonu üyeleri, kendi aralarından Seçim Komisyonu Başkanını seçerler. 

3. Adaylık oturumunda, Seçim Komisyonu oylama sürecinin düzenliliğini aşağıdaki gibi 

sağlar: 
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3.1. Seçim Komisyonu, oylama hakkı olan her delege için bir oy pusulası dağıtır; 

3.2. Oylama pusulası, adayların nihai listesinden her adayın isimlerini içermelidir; 

3.3. Delegeler, Konsey'de temsil edilen topluluğun toplam temsilci sayısına karşılık 

gelen adayların sayısı için oy kullanmalıdırlar; 

3.4. Temsilci, Konsey'deki topluluk temsilcilerinin sayısından daha fazla oy kullanırsa 

Seçim Komisyonu oyları geçersiz ilan eder; 

3.5. Oylama sırasında delege oy pusulasını kapalı bir kutuya koyacaktır; 

3.6. Oylamadan sonra Seçim Komisyonu kutuyu açacak ve her adaya verilen oyları 

sayıp sonuçları açıklayacaktır. 

 

Madde 29 

Sonuç duyurusu 

 

1. Seçim Komisyonu sonuçları açıklar ve mevcut delegelere iletir. 

2. Seçim Komisyonu oylama sürecine ve oylama sonucuna ilişkin raporu hazırlar ve 

Sekretaryaya, topluluğun temsilci organizasyonlarına, bireysel adaylara ve Sekretarya tarafından 

Cumhurbaşkanı Kabinesine sunar. 

3. Seçim Komisyonu Raporu aşağıdaki bilgileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: 

3.1. Konsey üyeleri için aday isimlerin listesini; 

3.2. Toplulukların temsilci organizasyonların listesi, oy kullanan delegelerin listesi ve 

oturuma katılan gözlemciler; 

3.3. Her adayın aldığı oylara göre sıralanan nihai sonuç listesini. 

4. Seçim Komisyonunun raporuna dayanarak, Konsey Sekreteri, her adayın aldığı 

oylara göre sıralandığı nihai sonuç listesini Cumhurbaşkanına önerir. 

 

 

 BÖLÜM VIII - KONSEY  ÜYELERİ  İÇİN  BAŞVURU  VE ADAYLIK   

    SÜRECİNDE  ŞİKÂYETLER 
 

Madde 30 

Şikâyet hakkı 

 

1. Topluluk temsilci organizasyonları ve bireysel adaylar, adaylık oturumuna katılma reddi 

ve seçim süreci ile ilgili şikâyette bulunma hakkına sahiptir. 

2. Adaylık oturumuna katılmama ve adaylık oturumundaki seçim sürecine ilişkin şikayetler, 

Seçim Komisyonu tarafından sonuçların duyurulmasından veya Sekretaryanın bildirimini aldıktan 

sonra kırk sekiz (48) saat içinde Cumhurbaşkanlığa iletilir. 

3. Bir şikâyette bulunmak, seçim sürecini engellemez veya durdurmaz. 

4. Alınan tüm şikâyetler hakkında, şikâyetin Cumhurbaşkanı Ofisi tarafından alınmasından 

itibaren en geç beş (5) gün içinde karar verilir. 
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Madde 31 

Şikâyet Komisyonu 

 

1. Cumhurbaşkanı, bir karar ile, Konsey üyeleri için seçim süreci ile ilgili şikâyetlerin 

incelenmesi için Şikâyet Komisyonunu kurar. 

2. Şikayet Komisyonu, toplulukların temsilci organizasyonların ve bireysel olarak aday olan 

adayların başvuru talebini sunmaları için davet edildikleri, kamu bildirimin yayınlanmasından 

itibaren on (10) gün içinde kurulur.    

3. Şikâyet Komisyonu, aşağıda belirtilen en az üç (3) üyeden oluşur: 

3.1. Cumhurbaşkanının kabinesinden bir (1) temsilci; 

3.2. Departmandan bir temsilci ve 

3.3. Sekretaryadan bir temsilci. 

 

Madde 32 

Şikayet Komisyonu tarafından Şikayetin 

İncelenmesi   
 

 

1. Şikayet Komisyonu, Cumhurbaşkanlıkta şikeyeti kabul ettikten sonra beş (5) gün içinde 

incelemeyi tamamlar. 

2. Şikayet Komisyonu, şikayette sunulan kanıtları inceler ve onlara dayanarak şikayetin kabul 

edilip edilmeyeceğine dair karar verir.   

3. Şikayet Komisyonu, somut vakaya ilişkin tanıklık yapmaları için tanıtların varlığını talep 

edebilir.    

Madde 33 

Şikayet Komisyonun Kararları ve tarafların bildirilmesi  
 

 

1. Şikayet Komisyonu, şikayetin incelenmesinden sonra oy çoğunluğu ile karar alır. 

2. Şikayet Komisyonu, Ofis Sekreteryası aracılığıyla, alınan karara ilişkin tarafları 

bilgilendirir.   

 

 

 BÖLÜM IX – CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN  

    KONSEY ÜYELERİNİN ATANMASI   

 

Madde 34 

Adayların atanması 
 

 

1. Cumhurbaşkanı, bu tüzüğün 29. maddesinde belirlenen, Konsey Sekreteryası sekreterinin 

raporuna dayanarak,  karar ile, Konsey üyelerini atar. 

2. Konsey üyelerini atarken, Cumhurbaşkanı, her aday için kazanılan oylara ve eşit cinsiyet 
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temsiline gore sıralamayı dikkate alır.   

 

Madde 35 

Topluluk temsilcisinin eksikliğinde atamalar  

 

1. Topluluklardan herhangi birinde temsilin bulunmadığı durumlarda, Cumhurbaşkanı, 

aşağıdaki kriterlere dayanarak, eksik olan topluluk temsilcisini Konsey’de üye olarak atar: 

1.1. İlgili topluluktann saygın bir kişi olması; 

1.2. On sekiz (18) yaşından büyük olması; 

1.3. Kosova Cumhuriyeti vatandaşı olarak kayıtlı olması; 

1.4. Cezai suçtan cezalandırılmış olmaması. 

2. İlgili topluluklardan seçilen kişi, Cumhurbaşkanı tarafından Konsey üyesi olarak 

atanmadan once, aşağıdaki belgeleri doldurmalıdır: 

2.1. Temsil ettiği topluluğa ilişkin itibar ve iyi ilişkiyi yansıtan bir beyan; 

2.2. Kosova Cumhuriyeti’nde etnik arası ilişkilerini bozan faaliyetlere katılmama 

beyanı; 

2.3. Davranış Kurallarına uyum Beyanı; 

2.4. Adayın özgeçmişini; 

2.5. Kosova Cumhuriyeti’nde kimlik belgesinin bir kopyası; 

2.6. Adayın, cezai suçtan cezalandırılmadığına dair mahkeme kanıtı. 

 

 

 

BÖLÜM X - KONSEY  ÜYELERİNİN  GÖREV  SÜRSİNİN  

SONA ERMESİ  
 

 

Madde 36 

Görev süresinin sona ermesi 
 

 

1. Konsey üyesinin görev süresi aşağıdaki 

durumlarda sona erer: 

1.1. seçildiği normal sürenin sona ermesi; 

1.2. zamandan once görev süresinin sona ermesi. 
 

 

Madde 37 

Zamandan once görev süresinin sona ermesi 
 

 

1. Konsey Üyesinin görev süresi, seçildiği normal sürenin sona ermesinden once, aşağıdaki 

durumlarda sona erer: 
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1.1. istifa etmesi; 

1.2. vefat etmesi; 

1.3. yetkili mahkeme tarafından tespit edilen faaliyet kabiliyetin kalıcı kaybı; 

1.4. Konsey üyesi görevini yerine getirmesini imkansız kılan hastalık veya diğer sağlık 

sorunları; 

1.5. görevden uzaklaştırılması. 

2. Bu maddenin 1. paragrafın 1.5. noktasına gore Konsey üyesinin görev süresinin sona 

ermesi, aşağıdaki durumlarda yapılır: 

2.1. mahkemenin nihai kararı ile cezai suç işlemekten cezalandırıldığında; 

2.2. Konsey üyesi olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmekte başarısız 

olduğunda; 

2.3. Arka arkaya, Konsey toplantıların üç (3) toplantısına sebepsiz olarak 

katılmadığında. 

3. Konsey üyesinin görev süresi zamanından once sona ererse, yeni atama, Yasa ve bu tüzük 

ile uygun olarak gerçekleştirilir.   

4. Konsey üyesinin yerine geçmesi için yeni atama, bu tüzüğün prosedürleri ile uygun olarak 

yapılır ve yeni üye, sadece yerine geçilen üyenin kalan görev süresi boyunca hizmet edecektir.    

 

Madde 38 

Üyelerin değiştirilmesi  
 

 

Seçildiği normal sürenin sona ermesinden önce görev süresi sona eren üyenin değiştirilmesi süreci, 

bu tüzükte belirlenen prosedürler uyarınca, Konsey üyesinin seçim şekli ile aynı olmaktadır.     

 

 

 

 BÖLÜM XI - KONSEYİN BÜTÇESİ  
 

 

Madde 39 

Bütçe 

 

1. Yasa’nın ilgili hükümleri ile uygun olarak, Konsey’in yıllık Bütçesi, Cumhurbaşkanı 

Ofisin yıllık bütçesinden gelmektedir. 

2. Konsey Bütçesi, anayasal ve yasal görev süresinin uygulanmasını, Konseyin, çalışma 

gruplarının ve Sekreterya’nın tam ve etkin işleyişini sağlamak üzere yeterli olmalıdır.   

3. Cumhurbaşkanı Ofisi, yıllık bütçenin miktarını belirlerken, Konseyin önerilerini dikkate 

almalıdır. 
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Madde 40 

Üyelerin ücretleri 

 

1. Başkan, Başkan Yardımcısı, Konsey üyeleri, ve Konsey Çalışma Grupları üyeleri, 

Konsey’de yaptıkları çalışmalardan ve Konsey için taahhütlerinden dolayı ücret alma hakkına 

sahip olmaktadırlar.   

2. Ücret miktarının yüksekliği, Sekreterya önerisi doğrultusunda, Cumhurbaşkanı tarafından 

onaylanan karar ile belirlenir.   
 

 

 

 BÖLÜM XII - NİHAİ  VE  GEÇİCİ  HÜKÜMLER  
 

Madde 41 

Konsey’in Çalışma Yönetmenliği 

 

1. Konsey, Konsey’in işleyişine ilişkin iç eylem prosedürlerinin belirlendiği Çalışma 

Yönetmenliğini onaylar.   

2. Konsey, üyelerinin üçte ikisi (2/3) ile Çalışma Yönetmenliğini onaylar. 

3. Çalışma Yönetmenliğin değişiklik ve tamamlamaları, Konsey üyelerinin üçte ikisinin (2/3) 

çoğunluğuyla yapılacaklardır.   

 

Madde 42 

Çalışma planı 

 

1. Konsey, her yılın son çeyreğinde, Konseyin çalışma hedeflerinin ve faaliyetlerinin 

belirlendiği, bir sonraki yılın çalışma Planı’nı onaylar.    

2. Bu Yasa’nın 12 (10) maddesi ile uygun olarak, Konsey, bir önceki yılın yıllık çalışma 

raporunu Cumhurbaşkanı’na ve Meclise gönderir.   

3. Yıllık çalışma planı ve raporu Konsey’in internet sitesinde yayınlanır.   

 

Madde 43 

Düzenlemelerin çıkartılması 

 

1. Konseyin Çalışma Yönetmenliği ve Davranış Kuralları, bu tüzüğün yürürlüğe girmesinden 

itibaren altı (6) aylık sure içinde onaylanır.   

2. Topluluklar Danışma Konseyin Çalışma Yönetmenliği (25.7.2013) ve toplulukların 

temsilci organizasyonları için Davranış Kuralları (20.6.2013), bu madenin birinci (1) paragrafında 

belirlenen Yönetmenliğin ve Kuralların onaylanmasına kadar uygulanmaya devam edilicekler, bu 

tüzük ile aykırı olmamaları koşuluyla.    
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Madde 44 

Tüzüğün Çevirisi 

 

Konsey Sekreteryası, Departman ile işbirlik içinde, bu Tüzüğün, Konsey üyelerinin tüm dillerinde 

çevrilmesini sağlayacaktır.   

 

 

 

 

Madde 45 

Yürürlükten kalkma 

 

1. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle, aşağıdakiler yürürlükten kalkar: 

1.1. Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından çıkartılan, 18 Nisan 2012 

tarihli,TDK-011-2012 Sayılı Tüzük, ve  

1.2. Cumhurbaşkanlığın organizasyonel yapısı için 02/2016 sayılı Yönetmenliğin 30 

Maddesi (P)   (8.9. 2016). Bu tüzüğün 21. maddesi, 02/2016 ayılı Yönetmenliğin 30. 

maddesinin yerine Departman tarafından dahil edilmektedir.  

 
Madde 46 

Yürürlüğe girme 
 

 

Bu tüzük, Cumhurbaşkanı tarafından kararname ile onaylandıktan sonra yedi (7) gün içinde 

yürürlüğe girer. 

 

 

 

Hashim THAÇI 

________________________________ 

Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

 

 

 

Priştine, 06.12.2017. 

 

 

Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi 

tarafından 06.12.2017 tarihli, DNJ-02-2017 Sayılı kararname ile onaylanmıştır. 

 


