
 

KOSOVA ADALET TÜRK PARTİSİ SİYASİ PROGRAMI 

 

Kosova Türklerinin Anayasal eşit haklarını yaşatma ve ileriye yönelik taşıyarak 
genişletme amacı olan bu Program Kosova Adalet Türk Partisi’nin yapısını 
anlatan, siyasi eylemin desteklendiği ilkeleri içerir. 

Türk Dili ve resmiyetini, eğitimini, kültürünü, sanatını, edebiyatını, 
özgürlüğünü, medya faaliyetlerini, eşit bir şekilde kullanımını sağlamayı 
taahhüt eder. 

Türk toplumunun ve parti üyelerinin inanç ve kültür, tarih, örf ve adetlerinin 
korunması ve geliştirilmesini için çaba sarfeder. 

Türk toplumunun ve siyasetinin yaşam tarzına, hoşgörüsüne, sevgisine, 
adaletine, kısaca Türk değerlerine önem veren siyasi teşkilatlarla birlikte 
çalışılınabileceğini de taahüüt eder. Özellikle Milli İrade’nin belirleyici güç 
olduğunu ilke olaral bilir. 

En üst hizmetin İnsan’a hizmet olduğuna inandığı için İnsanın mutluluğu 
huzuru, güveni, adaleti, sağlığı, kısacası insanca yaşamanın ve insana değerli ne 
varsa, partimiz elinden geleni yapacaktır. Geçmişten gelen değerlerimizi 
koruyarak “Muasır medeniyet” seviyesine ulaşılabilmesi için, Kosova’nın 
yeniden yapılanmasında, Kosova’nın her yanlı kalkınmasında, çok uluslu, çok 
dinli, çok kültürlü, Kosovada yaşayan Türk Ulusal Kimliği’nin korunmasına, 
gelenek göreneklerimizin yaşatılaması ve tanıtılması Kosova Adalet Türk 
Partisi’nin temel hedefi olacaktır. İnsani değerlere önem vermek Partimizin atar 
damarı olacaktır. 

Partimiz, Aile’nin, her toplumun olduğu gibi, Türk toplumunun da temelini 
oluşturduğunu kabul ettiği için geçmişle gelecek arasında köprü görevini 
kurduğunu aile kuruma ayrı bir değer verecektir. 

Ekonomik gelişmenin hedef ve kaynağının insanı esas olarak kabul ettiği için, 
istihdamı, adaletli iş dağılımını ve geleceğe yatırımı ön planda tutar. 
Gençlerimize yeni yeni iş sahaları açılabilmesi için varolan kadrolarımızla 
Kosova’nın üretim alanında yeni yatırımlara olanak sağlayarak, yeni iş yerlerinin 
açılması için çok süratli bir şekilde girişimlerde bulunulunacak. Temsili 



demokrasinin çoğulcu, katılımcı, yarışmacı niteliklerini önemser ve hayata 
geçirilmesinde kaliteli, verimli, denetimli bir kamu yönetimi kurulması ve 
hayata geçirilmesinin vazgeçilmez olduğunu savunur. 

İnanç ve düşüncenin hukuka uygun olarak tanıtma yetkilerinin olduğuna, temel 
hak ve özgürlüklerin ise oylama konusu olmayacağını savunur. 

Doğrunun ve haklının egemen olmasını, önleyici engellerin ortadan kaldırmayı, 
adil yargılama hakkını ve hak arama özgürlüğünün gerçekleşmesi için çaba sarf 
eder. 

Partimiz kurumsallaşmayı temel amaçlardan biri olarak gördüğü için her 
yerleşim yerinin yapısına uygun olarak kısa, orta ve uzun vadeli politikalar 
üreterek halkın refah içinde yaşayabilmesi için olanaklar yaratacaktır. Bunların 
içinde sağlık, ekonomi, eğitim, tarım alanlarında bölgesel kalkınma planlarımıza 
göre ihtiyaç niteliğinde projeler üreterek ihtiyaçların karşılanmasına 
çalışılınacaktır. Olmazların olmazı olan kurumsallaşmayla Kosova’da tabana 
inilerek, halkın sorunları birer birer dinlenerek, çözüm yolları bulunarak 
inandırıcılık ispatlanmış olacaktır. 

Kosova Adalet Türk Partisi, Kosova’da yaşayan Türklerin  ülkemizin her yönlü 
kalkınmasına katkı sunduğundan, ülkemizin varolması için verdiği mücadele 
bildiğinden ötürü, günümüzde de aynı hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle 
halkımıza olan sorumluluğunun farkındadır. 

Hem yerel hem de merkezi düzeyde sorunları ele almak için çalışır. Yurt dışında 
faaliyetlerde bulunmak, uluslararası ilişkilerde ve gelişimine katılım için çaba 
sarf eder. 

Bu tip konuların halledilmesiyle halkımızda özgüven yaratarak gelecek için daha 
umutla bakmakları sağlanacaktır. 

Partinin ilk meclisinde onaylanan Kosova Adalet Türk Partisi’nin kapsayıcı 
faaliyet uygulaması ve geliştirilmesi için zemini sunar. 

  

 

 



ÖNSÖZ 

Kosova Adalet Türk  Partisi, insan gücü değiştiren faktör olduğu için, Türk 
siyasetinde yeni arayışlar içinde olunmadığı için, dolayısıyla umutsuz olan 
insanımıza, siyasal ve yaşamsal bazda yeni ufukların açılmasına, yaşamın 
geliştirilmesinde ve güven içinde olacakları daha sağlam bir zeminin 
yaratılmasında, toplumuna katkı sağlayan kişiler tarafından kurulmuştur. 

Kosova Adalet Türk Partisi Kosova’daki Türk vatandaşlarının tarihi 
geleneklerinin ve değerlerinin yapısını temsil eder. 

Kosova Adalet Türk Partisi uluslararası sözleşmeler ve Kosova Cumhuriyeti 
anayasasıyla vatandaşların koruma altına alınan haklarına saygı gösterir, bu 
hakların geliştirlmesi için çalışır, Kosova’nın bütünlüğünün tartışılmaz olduğunu 
savunur. 

Kosova Türk  Adalet Partisi üyeliği, partinin siyasal yapısını ve değerleri temsil 
eden tüm gönüllü insanlar için açıktır. 

PROGRAM AÇIKLAMASI 

Kosova Adalet Türk Partisi; bugüne kadar eğitimsel, kültürel ve politik süreç ve 
gelişmelerle, kimlik korumasının, evrensel hakların ve özgürlük değerlerinden 
ilham alarak, adil devlet kurumlarında hukuk üstünlüğün inşaatına ve 
güçlendirilmesine katkısını sağlamaya çalışacak siyasi bir partidir. 

Kosova Adalet Türk Partisi; demokrasisinin politik ilkeler ve esaslarına göre 
çalışır, Kosova’nın bir siyasi partisi olarak ulusal, aile, kimlik değerlerine, dini 
hoşgörü ve özgürlük haklarının korunması ve güçlendirilmesi için çalışır ve adil 
bir devlet olması için hizmet eder. 

Kosova Adalet Türk  Partisi; insan temel haklarına ve evrensel değerlere 
dayanmaktadır. Aşırı ideolojilere, totaliterlere, ayrımcı ve sosyal negatif 
olgulara şiddetle karşı çıkar. 

Kosova Adalet Türk Partisi; amaçların gerçekleşmesi amacıyla EULEX, KFOR gibi 
tüm tüm yerel ve uluslar arası anayasal mekanizmalarla ve diğer uluslar arası 
mesleki ve insani kuruluşlarıya, diğer taraftan siyasi partilerle, uluslar arası ve 
yerel örgütlerle işbirliği yapacaktır. 



Bu siyasi parti, özellikle Türkiye ve Kosova arasinda köprü rölü oyanacak 
ilişkilerinin güçlendirilmesi ve yoğunlaştırılması için çalışacakır. Ayrıca 
Kosova’nın sosyal, ekonomik ve politik kalkınması için; Birleşmiş Milletler 
Örgütüne ve Avrupa Atlantik sürecine, Avrupa Birliği’ne entegrasyonuna 
katılımı için elinden gelen çaba ve önerileri sunacaktır. 

EKONOMİ 

Gelecek dönemlerde yeni reformların uygulanmaya geçmesiyle, özellikle 
yabnacı yatırımcıların ve iş adamların duyarlılığını ve güvenini kazanmak için 
gerekli altyapının hazırlanması gerekmektedir. Böylece komşu ülkeler gibi, 
Kosova’nın da yerleşim bölgelerine uygun olarak kısa, orta ve uzun vadeli plan 
ve programları yapması lazım. 

Bu durumda biz Kosova Adalet Türk Partisi, Kosova Türkleri, İş adamları, 
yatırımcıları Kosova-Türkiye işbirlik köprüsü rölünü almamız lazım. 

Kosova Adalet Türk Partisi, sağlık alanındaki yatırımlara, serbest piyasa ve 
rekabet ilkilerine dayalı özel fırsatlar ve girişimler yaratmak, malların serbest 
dolaşımı için işgücü ve mali sermayesinin uygun ekonomik ve hukuki koşullarını 
oluşturmak için çalışacaktır. 

 Kosova Adalet Türk Partisi, yerel üreticilerin gelişimini ve bölgesel pazarlarda 
ürünlerin satışı sağlayacak ülke ekonomisi için tercihli sabit politikaları 
geliştirmek ve uygulamak için uğraşacaktır. 

Kosova Adalet Türk Partisi, yabancı yatırımcılara elverişli koşulları yaratmak için 
ilgilenecek, ki bu yatırımlar yeni iş yerlerinin açılmasına ve üretim 
kapasitelerinin artırılması imkânlar sağlayacaktır. 

Kosova Adalet Türk Partisi ayrıca, ülke ekonomisine yabancı yatırımları teşvik 
etmek amacıyla özellikle Kosovaya gelen iş adamlarına kolaylık sağlamak için 
yatırımlara uygun koşullar yaratmak amacıyla, işletmelerin kayıt ve işleyişiyle 
ilgili olarak yasal çerçeveyi geliştirmeye çalışacaktır. 

Kosova Adalet Türk Partisi, sermaye gücüne dayanarak Dünya yanısıra Türkiye 
ve Kosova yerel işbirliği içinde üretim sektörün ilerlemesi için uygun koşulların 
yaratılması amacıyla, küçük, orta ve büyük işletme sistemini oluşturmak için 
çalışacaktır. 



Kosova Adalet Türk Partisi, ticareti destekler. Kosova’da Türk firmaları önemli 
sayıda temsil edilmektedir. Kosova’da güçlü Türk firmalarının ekonomik 
çıkarlarını temsil etmek amacıyla Türk-iş ve Türk Ticaret odasından yardım 
isteyeceğiz. 

SOSYAL POLİTİKA VE SAĞLIK 

Kosova Adalet Türk Partisi birincil, ikincil, üçüncül ayrıca profesyonel 
kapasiteleri artırarak sağlık politikalarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Kosova Adalet Türk Partisi, gelişmiş tıp alanında, uzman alımı için ve hastane 
kliniklerinin ve merkezlerinin inşaatına uygun koşulları yaratmak için 
çalışacaktır. 

 

TÜRK DİLİ 

Kosova Cumhuriyet Anayasasının 5.maddesine göre Kosova Cumhuriyetinin 
resmi dilleri Arnavutça ve Sırpça dilidir. 

Mamuşa ve Prizren Belediyesi’nde Türkçe resmiyet taşırken, bu Belediyelerin 
dışında diğer Belediyelerde Türkçe dili resmi dil statüsünde değildir. 

Kosova Adalet Türk  Partisi sivil toplum örgütleriyle beraber hareket ederek 
hem yerel hem merkezi düzeyde Türkçe’nin resmi dil olarak temsil edilmesi ile 
ilgili her türlü çalışmalar yapacak ve girişimlerde bulunacaktır. 

Türk dilinin dünya dilleriyle yarıştığı çağımızda, Kosova’da Türkçe’nin kullanımı 
ile ilgili araştırmalar yapılacak ve bu çalışmalar neticesinde Türkçe’nin az 
kullanılan yerlerde kullanılmama sebeperi masaya yatırılıp konu ile ilgili 
çalışmalar yapılacaktır. Ki bu sayede Türkçe konuşmanın daha aktif hale 
gelmesi sağlanarak Türk dilinin de hakketiği yere ulaşması gerçekleşecektir. 

 

EĞİTİM 

Kosova’daki Türk varlığı Türkçe eğitimine ve diline bağlı olduğunu düşünürsek 
bu iki faktöre zarar verecek her türlü unsuru ortadan kaldırmak ve onlarla 
savaşmak mücadelemizin ana hedefi olacaktır. Yüksek ögretime kadar Eğitim 



kadrolarının atanmaları sırasında, kalifiyeli ve gerekli donanıma sahip 
kadroların yerleştirilmesi için siyasi kriterden ziyade, pedagojik ve branşında 
uzman olanların seçilmesine özen gösterilmesine çalışılınacaktır. Konu ile ilgili 
eğitim komisyonları da kurulacaktır. Basımdan çıkan kimi ders kitaplarının 
nitelik ve metodolojik açısından gerekli yeterliliği içermediğinden Türkçe kitap 
sorunlarının konuyla ilgili uzman kişiler tarafından araştırılıp gerekli altyapı 
oluşturulduktan sonra ivedilikle çözülmesine çaılışılınacaktır. Konu ile ilgili 
gerekli görüldüğü takdirde, Kosova Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Eğitim Bakanlığı 
işbirliğiyle de çalışmalar yapılacaktır. Türkçe dilinde yayınlanmasıyla 
uğraşmaktadır. Ayrıca Kosova Adalet Türk Partisi sivil toplumla beraber Tür,  
Arnavut, Boşnak ve diğer  çocukların ilkokul, ortaokul ve üniversite gibi tüm 
okul seviyelerindeki eğitimleriyle ilgilenecektir. Ayrıca Türkiye Kamu 
Üniversitelerinde okuma kolaylıkların oluşturması için çalışılınacaktır.  

KÜLTÜR 

Kosova’da Türk Kültürünün yüz yıllarca devam eden bir geleneği ve sürekliliği 
vardır. Türk kültürünün korunması ve yaşatılması için sınırlı imkânlara rağmen 
birçok kuruluş ve derneğimizin verdikleri emek tartışılmaz olduğuna göre, Türk 
kültür ve geleneklerine yıllarca emek veren bu tür dernek ve kuruluşlarımıza 
kapılarını sonsuza dek açarak her türlü desteği sağlamak ve bu tip konularda 
birlikte çalışmak olacaktır. Bu tür sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa işbirlikler 
yapılarak değişik programlar düzenleyerek ve profesyonel sempozyumlar 
hazırlayarak Türk Kültür ve Kimliğini korumak için çalışılınacaktır. 

Kosova Adalet Türk Partisi, Kosova'daki kültürel ve sanatsal sektörlerde belirli 
alanlar için gerekli kadroların yetiştirilmesi yönünde farklı alanlardaki 
akademisyenler ve Türkiye Cumhuriyetin Güzel Sanatlar Fakülte’leriyle de sıkı 
işbirliği içine girecektir. 

 

BASIN - YAYIN 

Kosova’da Türkçe basın ve yayın, kamuoyunu tatmin edecek nitelikte 
olmamakla birlikte kadro ve maddi sıkıntılar içerisinde bulunulduğundan ve 
halkın sesini duyurabilmek için bu konuların bir an önce çözüme 
kavuşturulmasına çalışılınacaktır. 

Parti olarak özgür, bağımsız, toplumumuzun bütün kuruluşlarının sesini 
duyurabileceği bir medya ortamının desteklenmesi için canla başla uğraşacağız. 



Sağlıklı iletişimle, özgür ifade ve düşünceye, iyi niyetli eleştirilere imkan 
tanınacaktır. Kişilerin değil, ama toplumların kalıcılığı ispatlanmış olacaktır. Tam 
anlamıyla özgür ve başımsız bir basınla halkın içindeki özgürlük ve cesaret 
tazelenecektir. Halkımızın kaderini çizen, partilerin kararlarını kısa ve yetersiz 
bildirilerle değil geniş bir şekilde gerekli görüldüğü taktirde yuvarlak masa 
toplantıları da düzenleyerek enine boyuna tartışıldıkatan sonra kararlar 
verilecektir. Gazetemizin, radyomuzun, televizyonumuzun olmasını isterken, 
onun bir o kadar da herkese ve her düşünceye saygı duyarak ve sansür 
koymadan bir yayın politikası izlenmesini destekleyeceğiz. 

Kosova Adalet Türk Partisi; gazete, dergi ve Türk dilinde diğer yayınların 
yayınlanması ve özgür ifade için bağımsız radyo ve televizyon kurulması için 
uğraş verecektir.  

SONUÇ 

Kosova Adalet Türk Partisi, Türk dil sorunlarına acil çözümler arayarak, Türk 
dilindeki eğitimi çözüm arayışlarını, ekonominin geliştirilmesi, sosyal ve sağlık 
politikalarını üreterek, Türk kültürünün kalkındırılması, güçlü ve tarafsız basın – 
yanının hayata geçmesini sağlayacak konularında her tür adımı atacaktır. 

Kosova’da yaşayan Türkler yüz yıllar boyunca Kosova’nın gelişimine katkıda 
bulunduklarından dolayı arzularının gerçekleşmesi için Kosova Adalet Türk 
Partisi aynı duyarlılık ve sorumlulukla çalışmalarını yapacaktır. Tek amaçla Türk 
ulusal kimliğini koruyarak, geleneksel kültürü ilerletmeye yardım ederek, çok 
ırklı ve çok dinli bir Kosova oluşumuna katkıda bulunmaktır hedefimiz. 

Kosova’da yaşayan herkesle birlik beraberlik içinde özellikle de çoğunluğun 
desteğini alarak yukarıda sıralanan hedeflerimizi yerine getirmeyi 
amaçlamaktayız. 

Kosova'nın, büyük Avrupa ailesine entegre olması,  Kosova’da yaşayan  Türk 
varlığının korunması ve diğer toplumların zenginliklerinden yararlanılarak, 
ayrıca diğer halklarla birlikte Avrupa sürecine katkıda bulunmak için 
çalışılınacağını dile getireceğiz. 
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