
  

 KOSOVA ADALET TÜRK PARTİSİ 

 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 

Kosova Adalet Türk Partisi; toplumsal siyasi görüşü ilke edinen bir siyasi 
partidir. Bu partide üyeliklerin etnik kökenine, cinsiyetine, inanç, renk, gelenek 
ve göreneklerine bakılmaksızın, bu siyasal varlığın faaliyet programını, yasal 
tanımlarını kabul eden ve Kosova Adalet Türk Partisi’nin hedeflerinin 
gerçekleşmesine katkıda bulunmak isteyen her vatandaş için açık bir siyasi 
partidir. 

Madde 1 Temel amaçları 

1.1 - Kosova Adalet Türk Partisi; Kosova Cumhuriyeti Anayasası, başta ‘’İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’’ ile ‘’İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’’ olmak 
üzere Kosova Cumhuriyeti Meclisi tarafından onaylanmış uluslararası belgeler, 
Yasa No. 03/L–174 Siyasi Partilerin Finansmanı Üzerinde, seçim kanunları, diğer 
ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde, Tüzüğü ve Programına göre 
teşkilatlanmak ve faaliyette bulunmak üzere kurulmuş siyasi bir teşekküldür. 

1.2 - Kosova Adalet Türk Partisi; ‘’Milli İrade’nin’’ tek belirleyici güç olduğunu 
kabul eder. Millet adına egemenlik yetkisi kullanan kurumların ve kişilerin 
gözetmeleri gereken en üstün gücün ise, hukukun üstünlüğü ilkesi olduğunu 
savunur. Akıl, bilim ve tecrübenin yol gösterici olduğunu benimser. Milli irade, 
hukukun üstünlüğü, akıl, bilim, tecrübe, demokrasi, kişinin temel hak ve 
özgürlükleri ve ahlaklılığı, siyasi yönetim anlayışının temel referansları olarak 
kabul eder. Milli iradenin egemen olabilmesinin, bütün siyasal hakların ancak 
özgür kullanımı ile mümkün olabileceğine, özgür siyasal hak kullanımının ise, 
çoğulcu ve katılımcı hür demokratik düzen içinde hayat bulabileceğine inanır. 

1.3 – Kosova Adalet Türk Partisi; Kosova’nın bölünmez bütünlüğünü savunur. 
Geçmişten gelen değerlerimizi koruyarak muasır medeniyet seviyesine ulaşmak 
ve hatta onu aşabilmek için siyasi hayatın zeminini kabule eder. 



1.4 - Kosova Adalet Türk Partisi; ‘’İnsan’’ merkezli bir siyasi partidir. En üst 
hizmetin, insana hizmet olduğuna inanır. İnsanın mutluluğu, huzuru, güveni ve 
sağlığı çalışmalarının hedefini teşkil eder.  

1.5 - Kosova Adalet Türk Partisi; İnsanların inandıkları gibi yaşama, düşündükleri 
gibi ifade etme haklarının tartışılmaz olduğunu, inanç ve düşüncenin hukuka 
uygun olarak tanıtma yetkilerinin olduğunu, temel hak ve özgürlüklerin, oylama 
konusu olmayacağını savunur. 

1.6 - Kosova Adalet Türk Partisi; Ekonomik gelişmenin hedefi ve kaynağı olarak 
insanı esas kabul eder. Gelir dağılımındaki dengesizliği ve işsizliği, Kosova’nın en 
önemli sosyoekonomik sorunu olarak görür. Gençlerin ve işsizlerin istihdamı 
için çaba sarf eder. 

1.7 - Kosova Adalet Türk Partisi; Aileyi Türk toplumunun temeli kabul eder. 
Geçmişle gelecek arasında köprü görevini yerine getiren aile kurumunun; milli 
değerlerimizin, duygularımızın, düşüncelerimizin ve Kosova Türklerine has adet 
ve geleneklerimizi yeni kuşaklara aktarılmasında en temel ve vazgeçilmez sosyal 
bir kurum olduğuna inanır. Herkesin ve özellikle gençliğin güven içinde, 
gelişmiş, kalkınmış, refah düzeyi yüksek yetişkinler olmaları yönünde çalışır. Bu 
nedenle her düzeyde özgür, bilgi toplumu olma yolunda bilimsel araçlarla ve 
ilmi verilerle donatılmış bir eğitim, öğrenim ve öğretim anlayışını pratiğe 
geçirmeyi amaçlar. 

1.8 - Kosova Adalet Türk Partisi; Temsilli demokrasinin çoğulcu, katılımcı ve 
yarışmacı niteliğini önemser. Bu özelliklerin hayata geçirilmesinde ve verimli, 
kaliteli, denetimli bir kamu yönetiminin kurulmasında ve sürdürülmesinde, sivil 
toplum örgütlerinin önemine ve vazgeçilmezliğine inanır. 

1.9 - Kosova Adalet Türk Partisi; Adalete inanır, her iş ve faaliyette doğrunun ve 
haklının egemen olmasını önleyici engelleri ortadan kaldırmayı, adil yargılama 
hakkının ve hak arama özgürlüğünün gerçekleşmesi için çaba sarf eder. Böylece 
Türk halkının ve Kosova devletinin bağımsızlığını ve üniter yapısını korumayı 
amaçlar. 

1.10 – Kosova Adalet Türk Partisi; Partiyi yarınlara daha güçlü bir şekilde 
taşıyabilmek için alanında yetişmiş kaliteli ve uzman kişilerle kurumsallaşmaya 
gidecektir. 



 

Genel ilkeler; 

Parti Tüzüğü ve programı, genel Başkan dâhil, her üyeyi ve partinin bütün 
organlarını bağlar. Partiye üye olmak ve görev üstlenmek; partinin amaç ve 
hedeflerini benimsemek, hayata geçirebilmeleri için gücü ve becerisi ölçüsünde 
katkıda bulunmak demektir. Partili hiçbir görevli, partinin amaç ve hedeflerine 
aykırı davranış ve çalışmalar içine giremez. Partili her kişi; parti içinde 
çalışmalara katılarak, siyasal ve toplumsal hayatla ilgili bilgi ve yeteneklerini 
geliştirme ve siyasete aktarma hakkına sahiptir. 

Partideki görevlendirmelerde ve seçimlerde; parti içi demokrasi ve üyelik 
hukuku kuralları gözetilerek liyakat, ehliyet ve güven, en başta aranacak 
belirleyici ölçütler olarak kabul edilir. Üye olan herkes, çalışmalarda bu ilkelere 
göre davranacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 

Madde 2 

Bu tüzük hükümlerine göre kurulmuş olan siyasi partinin adı; KOSOVA ADALET 
TÜRK  PARTİSİ’DİR. 

Kısaltması ise KATP’dir. Kosova Adalet Türk Partisi’nin merkezi Mamuşa’dır.  

 

Kosova Adalet Türk Partisinin mührü Türkçedir ve Kosova'da kullanılan diğer 
dillere de çevrilebilir. Mühürler kare ve yuvarlak şekillidir. 

Kosova Adalet Türk Partisi amblemi kırmızı zemin üzerine, beyaz renkli yedi hilal 
içindeki Kosova haritasıdır. 

Madde 3 

Kosova Adalet Türk Partisi; tüzel kişilik niteliğindedir. 

Madde 4 

Kosova Adalet Türk Partisi; Kosova topraklarının tamamında faaliyet gösterir. 



Kendi faaliyetini; inanç, dil, istihdam, örf ve adet, sağlık, bilim, sanat, eğitim, 
kültür, siyasi gelişmeler doğrultusunda Türk toplumunun ortak yararına ve 
gelişmesi için hedeflenen bütün alanlara uzanacaktır. 

Madde 6 

Partinin organları ve yapılarının faaliyetleri şeffaftır. 

Partide çalışma faaliyetleri bilgilendirme konusu devamlıdır ve bu 
bilgilendirmeler elektronik araç ve diğer bilgi formları ile gerçekleştirilir. 

Kosova Adalet Türk Partisi; kendi gazetesini bülten şeklinde çıkarabilir veya 
bilgilendirme formunda yayınlayabilir. 

 

 

1. Kosova Adalet Türk Partisi’nin Faaliyet esasları 

Madde 7 

 

Parti içindeki çalışma raporları şeffaf ve demokratik ilkelere dayalıdır. Her üye 
öneri vermek, herhangi bir konuyu gündeme getirme ve düşüncesini özgürce 
ifade etme hakkına sahiptir. Kosova Adalet Türk Partisi, üyelerinin önerisini ve 
girişimini dikkate almak zorundadır. Kosova Adalet Türk Partisi, Partinin 
Program ve Tüzük ilkelerine dayalı çalışır. 

Merkez Yürütme Kurulunda onaylanan kararlar ve sonuçlarının uygulanması 
tüm üyeler için geçerlidir. 

Kosova Adalet Türk Partisinde alınan kararlar toplantıya katılanların oy 
çoğunluğu ile alınır. 

 

 

 

 



III. ÜYELERİN SORUMLULUK, GÖREVLERİ VE HAKLARI 

Madde 8  

Parti tüzüğünü ve programı kabul eden ve 18 yaşını dolduran, başka bir siyasi 
partide üyelik kaydı olmayan her vatandaş Kosova Adalet Türk Partisi’nin üyesi 
olabilir. Kosova Adalet Türk Partisi üyeliği, başvuru yapan kişinin eksiksiz bir 
şekilde parti üyelik formunu tamamlayıp başvurusundan sonra şube tarafından 
incelenip kabul edilir ve imzayla üyelik kazanılır. 

Madde 9 

Kosova Adalet Türk Partisi üyelerinin görev ve hakları aşağıdaki gibidir: 

• Kosova Adalet Türk Partisi’nin kararlarının, tüzüğünün ve programının 
gerçekleşmesine katkıda bulunmak. 

• Kosova Adalet Türk Partisi’nin organlarına aday önermek, seçmek ve 
seçtirmek. 

• Kosova Adalet Türk Partisi’nin karar alma süreçlerine katılmak. 
• Parti tarafından seçilmiş temsilcilerin faaliyetlerini izlemek. 
• Kosova Adalet Türk Partisi’nin faaliyetleri ile ilgili tüm konularda 

bilgilendirilmelidir. 
• Kosova Adalet Türk Partisi’nin seçim programını ve adaylarını 

desteklemek. 
• Kosova Adalet Türk Partisi’ne üyelik ücreti ödemek. 

 

Madde 10  

Kayıtlı üye dışında Kosova Adalet Türk Partisi onursal üyeleri de seçilebilir. 
Onursal üye Kosova Adalet Türk Partisi’ne özel bir katkı sağlayan kişidir ve 
Merkez Yönetim Kurulu tarafınca oy çoğunluğuyla seçilebilir. 

Parti tarafından seçilen veya atamayla göreve gelen bir şahıs, ikinci bir göreve 
seçilme hakkına sahip değildir. 

Madde 11 

Üyelikten uzaklaştırılmak, Kosova Adalet Türk Partisi’nden üyeliğin ortadan 
kaldırılması ile sona erer. 



Kosova Adalet Türk Partisi’nden uzaklaşmak istenen üye Parti’nin şube veya 
Merkez Yönetim Kuruluna yazılı bir şekilde başvurarak bildirmelidir. 

Eğer üye, Kosova Adalet Türk Partisi Program ve Tüzüğüne aykırı davranışlarda 
bulunursa, yönetmeliklerde belirtilen diğer nedenlerle ve Merkez Yönetim 
Kurulu kararında belirtilen koşullara göre partiden uzaklaştırılır. 

 

 

IV. KOSOVA  ADALET TÜRK  PARTİSİ TEŞKİLATLANMASI 

Madde 12. 

Kosova Adalet Türk Partisi tüm Kosova’da teşkilatlanan bir siyasi partidir. 

Kosova Adalet Türk Partisi kendi şubelerini kurabilir. 

Bir şubenin kurulabilmesi için Merkez Yönetim Kurulu kararı gereklidir. 

Madde 13 

Kosova Adalet Türk Partisi’nin üye kayıt işlemlerini şubeler tamamlar. 

Şubeler, üyelerin durumu konusunda sürekli Merkez Yönetim Kurulunu 
bilgilendirir. 

 

V.ŞUBELERİN TEŞKİLATLANMASI VE İŞLEYİŞİ 

Madde 14 

Şubelerin, Kosova Adalet Türk Partisi program ve tüzüğüne saygı göstermesi 
gereklidir. Eğer şubeler karar alma konusunda hata yaparsa ve belli bir 
sürede hatayı düzeltmezse Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan şube 
kararları onaylanmaz. 

 

 



Madde 15 

Şube organları aşağıdaki gibidir: 

• Şube Meclisi 
• Yönetim Kurulu 
• Şube Başkanı 

  

Madde 16 

Şubenin Meclis ve Yönetim Kurulu seçim meclisinde parti üyelerin oy 
çoğunluğuyla seçilir ve üye sayısını belirlerler. 

Şube Meclis Üyelerinin ve Yönetim Kurulunun süresi seçildikten sonra üç 
yıl (36 ay) sürer ve bir sonraki seçime de katılma hakkına sahiptirler. 

Parti Genel Başkanı ve Şube Başkanlarının görev süresi de Parti 
seçimlerine paralel olarak üçer yıldır ve seçilme hakkı en fazla üç 
seferliktir. 

 
 

Madde 17 

Merkez Yönetim Kurulu seçim meclisini beklemeden özürsüz nedenlerden 
5 sefer toplantılara katılmayan üyeyi 2/3’lik bir oyla görevden alabilir ve 
onun yerine 2/3’lik bir oyla yeni üyeyi seçebilirler. 

 

Madde 18  

Şubelerin yönetim kurulları çeşitli komisyonlar kurabilir. Bunların başında 
gençlik forumu (27 yaşına kadar), kadın forumu ve benzer alt dalları ile 
çeşitli gerekli komisyonlar kurabilirler. 

 



Madde 19 

Şubelerin denetlenmesi 
Şube disiplin ve denetim komisyonu; 3 kişiden oluşur, şube yönetim 
kurulları tarafından oy çoğunluğuyla seçilir ve aktif çalışmadıkları takdirde 
yeniden şube yönetim kurulu tarafından oy çoğunluğuyla görevden alınır. 
Bu komisyon şubeler tarafından belirlenen koalisyonlar sonucu Devlet 
siyasi kurumlarına atanan herkesten gerekli görüldüğü takdirde yönetime 
bilgi sunmaları ve çalışma raporu düzenlemelerini isteyebilir. 

 

 

Madde 20 

Merkezi Yönetim Kurulu; faaliyetler sırasında etkisiz çalışmalar nedeniyle 
Merkezi Yönetim kurulu üyelerini görevden alabilir ve belli bir süre 
içerisinde Şubelerde yeni Merkezi Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi için 
öneride bulunur. Bu kararlar 2/3’lik oy çoğunluğuyla alınabilir. 

 

Madde 21 

Şube Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan yardımcıları şube toplantılarını 
sıralı bir şekilde yapmadığı takdirde, Parti Genel Başkanı ve Yardımcıları 
şube Yürütme Kurulunu toplantıya çağırabilir. 

 

Madde 22 

Şubeler, Kosova Adalet Türk Partisi tüzüğünde öngörülen, faaliyet 
gösterdikleri ile bağlı sembol ve mühürleri kullanırlar. 

 

 



Madde 23 

Şube yönetim kurullarında 5 ila 25 arası üye sayısı olabilir. 

Yönetim kurulu İlk toplantısında Başkanı, başkan yardımcısını, sekreter ve 
veznedarını seçer. 

VI. KOSOVA ADALET TÜRK PARTİSİ MERKEZİ ORGANLARI  

 
Madde 24  
 
Kosova Adalet Türk Partisi’nin merkezi organları aşağıdaki gibidir: 

 
• Parti Merkez Meclisi  
• Merkezi yönetim Kurulu  
• Genel Başkanı  
• 2 Başkan Yardımcısı  

 

 

a) PARTİ MERKEZ MECLİSİ  
 

Madde 25 

Parti Merkez Meclisi şubelerde seçilen delegelerden oluşmaktadır. 

Merkez Meclisi 51 delegeden oluşur. Şubeler; Prizren, Mamuşa, Priştine, 
Vuçitırn, Gilan, Mitroviça, Dobırçan ve Yanova Parti Merkez Meclisin 
delege sayısı şubede üye sayısına göre belirlenir ve şubelerdeki mevcut 
olan şartlara göre de seçilebilir. İhtiyaç duyulduğu takdirde Kosova’nın 
diğer yerleşim yerlerinde de yeni Şube’ler açabilir. 

Madde 26 

Parti Merkez Meclisi MSK kararınca kayıt tarihinden itibaren ilk altı (6) ay. 



KATP Merkez Meclis toplantisi  üç yılda bir (36 ay) çağırılır. 

Meclis çalışma toplantıları ihtiyaç duyulduğunda yapılır veya çağırılır. 

Parti Merkez Meclisinde önemli hedefler, sorumluluklar, harcamalar ve 
gelirler ile ilgili bütçe ve çalışma raporları açıklanır, bir sonraki yıl için 
program ve bütçe incelenir ve onaylanır. 

Parti Merkez Meclisi olağanüstü toplantıları da düzenleyebilir. Fakat bu 
toplantı ancak Parti Meclisi üyelerinin yarısından fazlasının isteği 
doğrultusunda veya Merkez Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir. 

Böyle bir karar Genel Başkana sunulduğunda ya da Merkez Yönetim 
Kurulu böyle bir karar aldığında Kosova Adalet Türk Partisi Genel Başkanı 
olağanüstü toplantıları düzenler; toplantı ile ilgili tarih, yer ve gündem 
sırası belirlenir. Bu bildiri üyelere toplantıdan 7 iş günü öncesinde 
bildirilmelidir. 

Parti Merkez Meclisi forumu üyelerinin yarıdan fazla katılımıyla sağlanır. 

Forum sağlanamazsa toplantı yeni bir tarihe ertelenir ve tüm üyelere 
yeniden gündemle ilgili bilgilendirme gönderilir. 

Eğer süreç iki sefer daha gerçekleşemezse o zaman olağanüstü yeni 
seçimlere gidilir. 

Parti Merkez Meclisinde her üye’nin bir oy hakkı vardır. 

Parti Merkez Meclisinde alınan kararlar toplantıya katılan üyelerin oy 
çoğunluyla alınır. 

Madde 27 

Bu Tüzükle Parti Merkez Meclisi bu yetkilerinin dışında aşağıdaki yetkilere 
de sahiptir: 

• Gizli oyla Merkez Yönetim Kurulu üyelerini, Başkanı’nı veya 
Başkan yardımcılarını seçer ve görevden alır. 

• Parti Merkez Meclisi açık oylama için de karar alabilir. 



• Parti Program ve Tüzüğünü oylar ve bunların değişimini ve 
tamamlanmasını yapar. 

• Tüzükte, Programda ve diğer belgelerde öngörülen işleri 
tamamlar. 

Madde 28  

Parti Merkez Meclis toplantılarını Genel Başkan yönetir, onun eksikliğinde 
Başkan yardımcılarından biri yönetebilir. 

 
 
 
 
 
 
 

b)MERKEZİ YÖNETİM KURULU 

 
 

Madde 29 

Merkezi Yönetim Kurulu Parti Meclisi’nin ortak ve yürütme organıdır. Bu 
yürütme organı genel sekreterini, veznedarını ve basın sözcüsünü seçer. 

 

Madde 30  

Parti Merkez Meclisi kendi kararıyla Merkez Yönetim Kurulunda üye 
sayısını belirler. Üye sayısı şubeler ile orantılı olmalıdır ve en azından 
her şubede bir temsilci olmak mecburiyetindedir. 

Merkez Yönetim Kurulu üyesi olan bir kişi aynı zamanda diğer bir partisinin 
üyesi olamaz. 



  

Madde 31 

 

Merkezi Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan yardımcılarının görev süresi 3 
yıldır, bu görevlere üç defadan fazla seçilemezler.  

 

Madde 32 

 

Merkezi Yönetim Kurulu; 

• Olağan toplantıları ve gerekli durumlarda Parti 
Meclisinin olağanüstü toplantılarını düzenleyebilir. 

• Parti Meclisinin belirlemiş olduğu politikaları uygular 
ve onun kararlarını gerçekleştirir. 

• Tüzükteki değişiklikler ve eklemeler ile ilgili önerileri 
inceler ve partinin bir sonraki toplantısına kadar 
geçici olarak bu değişiklik ve eklemeleri uygulayabilir. 

• Çalışma yönetmenliklerini belirler. 
• Yıllık bilançoyu gözden geçirir ve onaylar. 
• Kosova içinde ve dışında, dernekler ve teşkilatlarla ve 

diğer partilerle işbirliği yapar ve kararlar alır. 
• Üyelik ücreti belirler ve şube dağılımlarını yapar. 
• Kosova Adalet Türk Partisi fonlarının kullanımı ve 

dağılımı ile ilgili kararları alır. 
• Şube ve bölümlerin kurulması için kararlar alır ve 

onların faaliyetlerini Tüzükle, Programla ve Kosova 
Adalet Türk Partisi belgeleriyle bütünleştirir. 



• Kurumlarda ve diğer organlarda istihdam edilen Parti 
üyelerinin sayısını belirler.  

• Kosova Adalet Türk Partisi belgeleriyle üye sayısının 
inceler ve üyelik kitapçıklarını sağlar. 

• Çeşitli bilgileri yayınlar ve diğer faaliyetleri tamamlar. 
 
 

Madde 33 

Kosova Adalet Türk Partisinde, Parti Programı ve Tüzüğünün 
tamamlama ve değişimi isteği en az bir Şube’nin yazılı talebi ya da yüz 
üyenin imzası doğrultusunda başlatılır. 

Kosova Adalet Türk Partisi’nin Merkez Yönetim Kurulu ise, Parti 
Programını ve Tüzüğünü tamamlama ve değiştirme girişimini ise en 
geç bir ay içerisinde gündem sırasına alır. 

Merkez Yönetim Kurulu, Parti Programı ve Tüzüğünü tamamlama ve 
değiştirmeyi başlatmasıyla ilgili önerisini kabul ettikten sonra, nihai 
kararını Kosova Adalet Türk Partisi Merkez Meclisi alır. 

Kosova Adalet Türk Hareket Partisi Merkez Meclisinin nihai kararları 
alınmadan önce Tüzük komisyonunun fikrinin de alınması lazım. 

 

Madde 34 

Merkez Yönetim Kurulu, kararlarını toplantıya katılan üye sayısı 
çoğunluyla alır. 

Merkez Yönetim Kurulu kararları ihtiyaçlara göre tutulur. 

 

c) GENEL BAŞKANI 



Madde 35 

 

Merkez Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Kosova Adalet Türk 
Partisi’nin Genel Başkanıdır. 

Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulunun toplantılarını belirler ve 
Merkez Yönetim Kurulunun faaliyetlerini yönetir. 

Genel Başkan Siyasi danışmanlarını seçebilir. 

 

Genel Başkan toplantılara katılmadığı takdirde toplantıyı başkan 
yardımcılarından biri yönetir. 

Madde 36 

Genel Başkanı aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir; 

• Parti Meclisini ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarını çağırır. 
• Kosova Adalet Türk Partisi’ni temsil eder ve onun adına 

sözleşmeleri, anlaşmaları ve diğer kararları imzalar. 
• Gerekli durumlarda basın sözcüsü ile medya toplantılarını 

düzenler.  
• Şube ve bölümlerin çalışmalarını denetler. 
• Ödemelerin çeşitli formlarla ilgili mali belgelerini imzalar. 
• Tüzükle, programla ve diğer kararlarla öngörülen diğer işleri de 

tamamlar. 
 

Madde 37 

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan yardımcıları ve diğer Yönetim kurulu 
üyeleri aşağıdaki nedenlerden dolayı Parti görevlerinden alınır: 



• Parti üyeliği ile ilgisi olmayan kurumlara atandığında, 
• Kosova Adalet Türk Partisi onuruna hakaret ettiğinde, 
• Kosova Adalet Türk Partisi Tüzük ve programına karşı 

girişimlerde bulunduğunda, 
• Tüzükte öngörülen sorumluluk ve hakların ciddi ihlalleri 

durumlarında, 
• 6 aydan fazla hapis cezası ile mahkûmiyet suçu 

kazandığında,  
• Eğer bilerek Kosova Adalet Türk Partisi’ni maddi hasara 

uğratırsa, 
• Aynı koşullarda da; Şube Başkanları, Başkan yardımcıları ve 

şube üyeleri de görevden alınır. 
 
 
 
 

Madde 38 

Çeşitli nedenlerden dolayı Genel Başkan toplantıya katılmaz ise, o 
zaman Başkan yardımcılarından biri toplantıyı yönetir. 

VII. DİSİPLİN VE DENETLEME KURULU 

 

Madde 39 

39.1   Disiplin Kurulu 

Disiplin Kurulu Meclisten seçilip üç üyeden oluşmaktadır. 

Üyelerden biri başkandır. 

Disiplin Kurulu üyelerinin süresi seçilme hakkıyla birlikte üç yıl sürer. 



39.2  Denetleme kurulu 

Denetleme kurulu meclisten seçilip üç üyeden oluşmaktadır. 

Üyelerden biri başkandır. 

Denetleme kurulu Merkez Meclise karşı sorumluluğu vardır, ayrıca 
gelir ve giderleri kontrol eder ve ona finansal raporlar düzenler. 

Disiplin ve Denetleme Kurulu, Genel Başkan ve Başkan 
yardımcılarından dâhil rapor isteme ve denetleme hakkına sahiptir. 

 

 

VIII. GÖREV DEVİR - TESLİM KOMİSYONU 

 

Madde 40 

Bu komisyon, devir - teslim işlerini tamamlamaktadır. 

IX. SEÇİMLERE KATILMA  

Madde 41 

Kosova Adalet Türk Partisi’nin seçimlere katılma kararını Merkez 
Yönetim Kurulu alır. 

Merkez Yönetim Kurulu seçimlere katılma yöntem ve kriterlerini 
belirler. 

 

 

 

 



Madde 42  

 

Genel Parlamento seçimleri için tüm Parti Şube Meclislerinin 
toplantıya katılanların oy çoğunluğuyla Merkez Yönetim Kuruluna 
Milletvekili için en az birer tane aday önerebilirler. 

Önerilen aday sıralamasını toplantıya katılan üyelerin oy çoğunluyla 
Kosova Adalet Türk Partisi Merkez Yönetim Kurulu onaylar. 

Seçim listesindeki sıralamalarda son iki seçimlerdeki sonuçlar göz 
önünde alınması lazım. 

Parti tarafından Milletvekili olan veya Devletin herhangi bir kurumuna 
atanmış bir üyenin Parti Merkez Yönetim Kuruluna, Kurul istediği 
takdirde bilgi ve rapor verme zorunluluğu vardır. 

Partiyi temsiliyet konusunda başarısız bulunan üyenin, seçimlere 
katılması istenirse Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılmayabilir. 

 

Madde 43 

Yerel seçimlerde her Şube Meclisi katılan üyelerinin oy çoğunluğuyla 
kendi üyelerini belirler. 

 

Madde 44  

Kosova Adalet Türk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Seçim 
Komisyon kuralarına ve Merkez Yönetim Kurulunda alınan kararlara 
dayanarak Genel parlamento ve Yerel seçimlere katılmak amacıyla 
üyeler için yöntem ve kriterleri belirler. 

 



Madde 45 

Kosova Adalet Türk Partisi, diğer partilerle yani koalisyon anlaşması 
ile de seçimlere katılabilir. 

Koalisyon katılımı için planlanan ve katılan partiyle ya da partilerle 
önceden koalisyon anlaşması yapılması lazım. 

Koalisyon anlaşması Kosova Adalet Türk Partisi Merkez Yönetim 
Kurulundan onayladığı zaman geçerlidir. 

Kosova Adalet Türk Partisi; Tüzüğü, Programı ve Parti çıkarlarını 
düşünerekten yerel seçimlerde Şubelerin yerleşim yerine bakılarak 
Şube’nin çıkarlarına uygun görüldüğü takdirde değişik Partilerle ortak 
koalisyonlara gidebilir. Ancak bu konuda Merkez Yönetim Kuruluna 
bilgi verilmelidir. 

 
  

Tüzük Komisyonu  

Madde 46 

Tüzük komisyonu üç üyeden oluşan bir komisyondur. Bu komisyonu 
Kosova Adalet Türk Partisi Merkezi Yönetim Kurulu önerisine 
dayanarak Merkez Meclisi seçer. Üyelerden biri başkandır. 

Tüzük Komisyon üyelerinin üyelik süresi seçilme hakkıyla birlikte üç yıl 
sürer. 

Tüzük Komisyonu, partide Tüzük anlaşmazlıkları değerlendirir ve 
Tüzük yorumları yapar. 

Tüzük komisyon raporunu Kosova Adalet Türk Partisi Merkez Yönetim 
Kurulu inceler ve kararları alır. 



 

X.KOSOVA TÜRK PARTİSİ VARLIK VE KAYNAKLARI 

 

Madde 47 

  

Kosova Adalet Türk Partisi kazanç getirmeyen bir siyasi partidir. 

Kosova  Adalet Türk Partisi’nin gelirler, fon ve bağışları Parti’nin kar 
amacı gütmeyen amaçlar için kullanacaklar. Parti yöneticilerinden 
hiçbiri üyeye, donörlere veya memurlara ayrıcalık sağlamak için 
bunları kullanamaz. Partinin gelirleri Siyasi Parti Mali Kanununa (no 
03/L-174) göre düzenlenir. 

Kosova Adalet Türk Partisinin gelirleri, Parti adına açılacak cari 
hesabından yetkili bankadan yönetilir. 

 
 
 
 
 
 

XI. NİHAİ HÜKÜMLER 

 

Madde 48 

Kosova Adalet Türk Partisi’nin Tüzüğü şube organ faaliyetleri gibi 
uygulanır. 

 



Madde 49 

Toplantıya katılamayan üye toplantıdan önce gündeme ilişkin 
önerileri elektronik araçlar yoluyla ya da diğer yazılı bir belge şeklinde 
gönderebilir. 

 

Madde 50 

Eğer Kosova Adalet Türk Partisi’nin Program ve Tüzüğünde öngörülen 
sorumluluk ve hedefler gerçekleşmezse, onun faaliyetleri 2/3’lik oy 
çoğunluğuyla Parti Meclisi tarafından alınan karar ile feshedilebilir. 

Madde 51 

Kosova Adalet Türk Partisi’nin diğer bir partiyle birleşmesi, Partinin 
Merkez Yönetim Kurulu önerisinin temelinde Kosova Adalet Türk 
Partisi Merkez Meclisi’nde alınan nihai karar ile gerçekleştirilebilir. 

 

 

Madde 52 

Kosova Adalet Türk Partisi faaliyetlerinin sona ermesi durumunda 
Kosova Siyasi Partiler Mali Kanunu ve Merkez Seçim Kurulu 
kurallarına göre tüm borçlar ödendikten sonra, partiye kalan tüm 
varlık, paralar ve fonları Yürülükte mevcut olan kanunlar çerçevesiyle 
düzenlenir. 
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