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2.  Raporda yer alan kısaltmaların listesi   

 

THGA Topluluklar Haklarının Gerçekleşmesi Ajansı 

OAUS Ohri Çerçeve Anlaşması Uygulanması Sekretaryası 

AGİT Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı  

MC Makedonya Cumhuriyeti 

ОÇA Ohri Çerçeve Anlaşması 

BM Birleşmiş Milletler 

AK Avrupa Konseyi 

YYB Yerel Yönetim Bakanlığı 

YYK Yerel Yönetim Kanunu 

TAİK Topluluklar Arası İlişkiler Komisyonu 

RG Resmi Gazete  

YYBB Yerel Yönetim Birimleri Birliği 

AB Avrupa Birliği 

HA Ombudsman (Halkın Avukatı) 

AKK Ayrımcılıktan Korunma Komisyonu 
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3. Önsöz 
 

Bu Rapor Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı – AGİT Üsküp Misyonu tarafından sağlanan 

destek ile Makedonya Cumhuriyeti Topluluklar Haklarının Gerçekleşmesi Ajansı’nın gereksimleri 

için düzenlenmiştir.   

Bu Raporun amacı yasal çerçevelere bir görüşün verilmesi, deneyimlere bakış ve özellikle 

Makedonya Cumhuriyeti’nde sayıları toplam nüfusun %20 sinden daha az alan topluluklar 

mensuplarının haklarının korunması ve geliştirilmesi uygulamaları, bunların yerel yönetim 

seviyesinde karar alınma süreçlerinde katılımları, ile haklarının korunması gereçekleşmesi 

esnasında süreç ve uygulamalar ile ilgili daha fazla soruna cevap verilmesi amaçla yapılmıştır.    

Bu konuyla ilgili, bundan önce hazırlanan rapor ve malzemelere farklı olarak, THGA dan alınan 

telkinlere istinaden, bu metin, kısa, basit ve anlaşılır dilde/terminolojide 2001 yılında kabul 

edilen Anayasa ilaveleri hakkında sırasıyla yasalarda getirilen değişiklilerler, yürülükle bulunan  

yasal çerçeveler, reel durumlar ve M.C.de yaşayan topluluklar haklarının korunması ve 

gerçekleşmesi esnasında  yaşanan zorluklar göstermek amaçlanmıştır. 

Çalışmayı gerçekleştiren yazar, özellikle yerel yönetim seviyesinde mevcut olan uygulamalara 

değinmektedir. Bunun esnasında topluluklar haklarının gerçekleşmesinde meydana gelen 

zurluklar vurgulanmış olup buna müteakip, bunların olasıl çözümlenmesi ve geliştirilmesi için 

öneriler verilmiştir.   

Bu Rapor, THGA ve AGİT in yanısıra diğer kuruluş ve ajanslar ile birlikte belediye konsey üyeleri, 

topluluklar arası ilişkiler belediye komisyonlar üyeleri, vatandaşlar kuruluşlar ve birlikleri ile 

diğer ilgilenen kişiler, kurum ve kuruluşlara faaliyetlerinin planlanması açısında yardımcı olacağı 

beklenilmektedir. Bunun amacı tplulukların yerel yönetim seviyesinde hakların korunması ve 

geliştirilmesi esnasında karşılaştıkları zorlukların bir bölümünün adresini göstermektir.    
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4. Giriş  

 

Daha uzun bir demokratik geleneğe sahip olan toplumlarda, iktidarın vatandaşlarla yakınlaşarak 

uygulanması ve demokrasinin yerel seviyede uygulanmaya konulması öncelik ve edinim teşkil 

etmektedir. Bunun neticesi olarak, belediye çerçevesinde kararların alınması ve uygulanmaları  

esnasında vatandaşların doğrudan katılıma imkanları bulunmakradır.  

Demokrasinin Makedonya Cumhuriyeti’nde şimdiye kadarki uygulanmasında, 2001 yılında 

yapılan anayasal değşiklikler ve bu değişikliklerin uygulanması, sayıları toplam nüfusun %20 

oranı altında olan topluluklar haklarının (metnin devamında: topluluklar) korunması ve 

geliştirilmesi yönünde gereken mekanizmaları sağlamayı başarmıştır. Bununla bu toplulukların, 

gerek devlet ve gerekse yerel yönetim seviyesinde,  karar alınma süreçlerinde efektif şekilde 

katılma imkanı sağlanmıştır.  

İktidarın vatandaşlara yaklaşma süreci olarak nitelendiren Ademi Merkeziyet süreci, daha 

döğrusu etnik toplulukları ilgilendiren ve bunların haklarının geliştirilmesi ile ilgili olan  kararların 

alınması için bazı yetkilerin merkez seviyeden yerel yönetim seviyesine devredilmesi, 2001 

yılında Ohri Çerçeve Anlaşması’nın imzalanması ile başlatılmıştır1. Bu Anlaşma ile 

M.C.Anayasası’nda ve çok sayıda diğer yasalarda bazı değişikliklerin yapılması öngörülmüş olup 

ilerdeki yıllarda gerçekleştirilmiştir.   

OÇA da yer alan ve toplulukları ilgilendiren diğer hususlar arasında, ayrımcılık yapmama ve adil 

şekilde temsil edilme ilkeleri önemli edinim oluşturmakta olup bu ilkeler toplumsal hayatın 

farklı alanlarını düzenleyen  çok sayıda kanun ve yasal uygulamalara dahil edilmiş oldukları 

söylenebilir.   

Bununla, M.C.Anayasası ve yasaları ile topluluklar hakları garanti altına alınmıştır ve fazla 

toplumsal alanla ilgili olan bu hakların gereçekleşmesi ve korunması önemi bulunan süreçlerin 

tanımlanması yapılmaktadır. Bunun esnasında, 2001 yılı değişiklikleri öncesinde olduğu gibi, 

vatandaşların çıkarlarında olan kaliteli yasal çözümlerin hazırlanması teminen, uluslararası 

standartlar, anlaşmalar ve önerilere saygı gösterilmektedir.  

  

 

                                                           
1
 Ohri çerçeve anlaşması:  http://www.osce.org/skopje/100622  
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5. Azınlıklar hakları ile ilgili uluslararası standartlar2 
 

Milli yasal uygulamaları yanısıra, daha doğrusu Makedonya Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunlar, 

bu konuyla ilgilen birkaç uluslararası sivil toplum kuruluşu ve teşkilatı bulunmaktadır. Bunların 

ilgi alanına etnik topluluklar – azınlıklar hakları ile ilgili standartların tanımlanması girmektedir. 

Deklarasyon ve anlaşmaların imzanması müteakip, imzaladıkları ülkeleri azınlıklar haklarının 

korunması ve geliştirilmesine riayet etmeleri yükümlülük haline getirirlir.    

Bu kuruluşlar arasında şunlar belirtmek gerekir: 

 Birleşmiş milletler: 
o Milli, etnik dini yada dil azınlıklarına mensup olan kişilerin hakları ile ilgili BM 

Deklarasyonu 3   
 

 Avrupa Konseyi: 

o Milli azınlıkların korunmaası ile ilgili Çeçeve Anlaşması4 

o Bölgesel ve azınlık dilleri Avrupa Deklarasyonu5   

 

 Avrupa Birliği dökümanları – AB de Temel Haklar Deklarasyonu 

 

 AGİT ve Milli azınlıklar Yüksek Komesarı standartları6   

Bu Raporda konuyu ele alan daha önemli uluslararası dökümanları yer almıştır. Bunlar konuyla 

ilgili sonraki araştırmaların yapılması teminen verilmiş, ancak bunların analizi ve 

değerlendirilmesi yapılmamıştır.   

                                                           
2
 Azınlıklar –azınlık terminolojisi hakkında genel olarak kabul edilmiş bir terim bulunmamaktadır. Maks Van Der 

Ştul’a göre: Azınlık dili, etnik kökeni ve kültür özellikleri ile çoğunluktan farklı olan gruptur. 
3
 http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm 

4
 http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/157.htm 

5
 http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Charter_mk.pdf 

6
 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinorities9en.pdf 
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6.  Makedonya Cumhuriyeti’nde yaşayan topluluklar hakları ile ilgili yasal 

çerçeve  
 

13 Ağustos 2001 yılında Ohri Çerçeve Anlaşması’nın imzalanması müteakip, o dönemde  

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi’nde temsil edilen siyasi partiler temsilcileri7 tarafından ülkede 

yaşayan tüm topluluklar haklarına saygı duyulması ve geliştirilmesi bakışları ve gereği 

onaylanmıştır.  

Bu Anlaşmaya göre, diğerleri arasında, ülkede yaşayan toplam nüfus sayısına kıyasen 

toplulukların orantılı olarak yer aldıkları sayıya göre, farklı alanlarda geçerli olan toplululaklar 

için belirli haklar öngörülmüştür. Bazı hakların edinilmesi için sayısal rakamlar sınırlama 

oluşturmuş olmalarına rağmen, bu yönde 1991 yılında kabul edilen M.C.Anayasası ve 2001 

yılına kadar yürürlükte olan kanunlara kıyasen belirgin bir ilerleme kaydedilmiş olduğu 

söylenebilir8.  

Makedonya Cumhuriyeti’nin multietnik özelliği, bununla birlikte 2002 yılında gerçekleşen 

sayımla  topluluklar herbirinin nüfusun hangi oranını teşkil ettikleri görünmüş olup nüfusun 

etnik yapısı ile ilgili şu neticeler elde edilmiştir:  %64,8 Маkedonlar, %25,17 Аrnavutlar, %3,85 

Тürkler, %2,66 Romanlar, %1,78 Sırplar, %0,84 Boşnaklar, %0,48 Ulahlar ve %1,04 diğerleri. 

 

6.1. Ohri Çerçeve Anlaşması’na göre Anayasa ilaveleri  

Ohri Çerçeve Anlaşması uygulanması süreci onbeş anayasa ilavelsinin kabul edilmesi ile 

başlamıştır. Gereken şekilde ve adil olarak temsil edilme ilkesi de dahil olmaz üzere, bu Anayasa 

ilaveleri birsürü kanun değişikliklerinin yapılmasına neden olmuştur.  

1991 yılı Anyasası yasa ilaveleri çok büyük önem taşımaktalar, çünkü topluluklar mensupları 

haklarının geliştirmesini en yüksek hukuki anlamı bulunan döküman M.C.Anayasası’nda yer 

almıştır.   

Ohri Çerçeve Anlaşmasına göre 2001 yılında şu Anayasa ilaveleri kabul edilmiştir9: 

 Anayasa önerisi  IV – Giriş Bölümü; 

 Anayasa önerisi V – topluluklar dillerinin kullanılması; 

                                                           
7
 Ohri Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan siyasi partıler temsilcileri: VMRO-DPMNE, Makedonya Sosyal Demokrasi 

Birliği, Demokrati Gelişme Partisi, Arnavutların Demokratik Partisi  
8
 1991 yılı M.C.Anayasası http://www.sobranie.mk/ustav-na-rm.nspx 

9
 2001 yılı M.C.Anayasası http://www.dzr.gov.mk/Uploads/ustavrm.pdf 
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 Anayasa önerisi   VI – topluluklar mensuplarının gereken şekilde ve adil olarak temsil 

edilmeleri; 

 Anayasa önerisi  VII – dini birlikler statüsü; 

 Anayasa önerisi VIII – topluluklar mensuplarının kimliklerinin serbest şekilde ifade etme 

özgürlüğü; 

 Anayasa önerisi  IX – tarih ve sanat değerlerinin korunması, gelitirilmesi ve 

zenginleştirilmesi teminat altına alınması; 

 Anayasa önerisi  X – meclis prosedürleri;   

 Anayasa önerisi  XI – Ombudsmanın seçilmesi; 

 Anayasa önerisi  XII – Topluluklar Arası İlişkiler Komitesi; 

 Anayasa önerisi  XIII – Güvenlik Konseyi üyelerinin atanması; 

 Anayasa önerisi  XIV – Devlet Mahkeme Konseyi üyelerinin seçilmesi; 

 Anayasa önerisi  XV – Anayasa Mahkemesi hakimlerinin seçimi; 

 Anayasa önerisi  XVI ve XVII – Yerel yönetim; 

 Anayasa önerisi  XVIII – Anayasada değişikllik yapılmasına gidilmesi için kararın alınması 

prosedürü.     

Anayasa önerisi IV ve VIII ile „halklar” terminolojisi „topluluklar” terminoloji ile değiştirilmiştir 

ve bunun neticesinde etnik Arnavutlar, Türkler, Ulahlar, Romanlar statüsü yükseltilmiştir. Aynı 

şekilde, Sırp ve Boşnak topluluğu, Anayasa giriş bölümüne ilave edilmeleri ile Ohri Çerçeve 

Anlaşması’ndan kaynaklanan diğer anayasa önerileri ile Anayasa ile korunan kategori statüsünü 

kazanmışlardır. 

 

Anayasa önerisi V ile Makedonca dili ve bunun Kiril alfabesi Makedonya Cumhuriyeti sınırları 

içinde resmi dil olduğu tanımlanması yapılmıştır. Ancak, Makedonya Cumhuriyeti nüfusunun en 

azından %20 oranında vatandaşları tarafından konuşulan dillerin de kullanılması resmiyet 

kazanmıştır.  

 

Anayasa önerisi VI, toplulukların gereken şekilde ve adil olarak devlet ve yerel yönetim 

seviyesinde temsil edilmeleri ilkesi tanıtılmıştır.  

 

Anayasa önerisi XVI, yerel yönetim kanunu, yerel yönetimlerin finansmanı kanunu, yerel 

yönetim seçimi kanunu getirilmesi ve belediyeler ve Üsküp Büyükşehir sınırları  tesbit 

edilmesinde çifte oylamanın uygulanmaya girilmesi ile ilgilidir.   

 

Ekк 1: Anayasa önerilerinin daha detaylı şekilde düzenlenmesi ve netleştirilmesi yapan kanunlar 

listesi. 
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6.2. Ademi merkeziyetçilik – belediyeye devredilen yetkiler  

Ademi merkeziyet süreci hükümet nezdinde (devlet seviyesi) bulunan yetkilerin belediyelere 

(yerel yönetim seviyesi) devredilmesi anlamına gelmektedir. Bunun esnasında yerel yönetime 

özyönetim hakkı verilerek, belirli hususlar hakkında kendileri tarafından karar vermeleri 

sağlanır. Makedonya Cumhuriyeti’nde ademi merkeziyetçiliğin en önemli bölümleri şunlardır: 

iktidarin yerel yönetime kaydırılması, mali ademi merkeziyetçilik, yerel organizasyon ve belediye 

kapasitelerin güçlendirilmesi.  

Yetkilerin merkez seviyeden yerel seviyeye devredilmesiyle, belediyeler şu konularda yetki 

sahibi olmuşlardır: imar planlaması, eğitim, kültür, sosyal güvenlik ve çocukların korunması, 

temel sağlık güvenliği, yerel ekonominin gelişmesi, çevre alanının ve doğanın korunması, spor 

ve rekreasyon, belediye hizmetleri, itfaiye teşkilatı. 

Topluluklar haklarının gerçekleşmesi ve geliştirilmesi açısından, mali yetkilerin devredilmesi 

sürecinden beklentiler tamamen yerine getirilmiş değildir, bundan dolayı belediye bütçelerinde 

eğitim için ayrılması gereken değerler yetersizdir ve okullar masrafları her geçen artmış olduğu 

şartlar içinde olduğumuz dönemde, ana dilinde eğitimin yapılması hakkına olumsuz olarak 

yansımaktadır. Bu nedenden dolayı, Makedonya Cumhuriyetinde yaşayan topluluklar 

mensupları için ana dillerinde eğitim görülen yeni sınıfların açılmasında ilerleme kaydedilmediği 

fark edilmektedir.   

Belediye bütçelerin yetersiz olmaları ve diğer taraftan imar planlarının kabul edilmesinin  

merkezleştirilmiş şekilde yapılması, topluluklar mensupları için önem taşıyan ve belediyeler 

tarafından kabul ve finans edilmesi gereken anma anıtların yapılması proğramına yansımaktadır. 

Belediyede finans değerlerin eksikliği, belediye içinde resmi dil olarak kullanılan dillerde 

haberleşmenin yapılması hususna da yansımaktadır. Bunu en fazla tercüme için gereken 

kişilerin eksikliği ve belediye konsey toplantıları malzemelerinin diğer resmi dillerde 

güncelleştirilmemiş olmaları gibi görebiliriz. Buna bağlı olarak, belediye bütçesinin yetersiz 

olması, belediye Topluluklar Arası İlişkiler Komisyonlarının çalışmaları, belediye içinde yaşayan 

topluluklar mensuplarının çıkarında olan kültür proğramların desteklenmesi, toplulukkları 

ilgilendiren proğramların uygulanması için birlik ve derneklerin desteklenmesi olumsuz olarak 

etkilemektedir.    

 

6.3. Topluluklar Mensupları Haklarının Gerçekleşmesi Ajansı  (TMHGA) 
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Sayıları Makedonya Cumhuriyeti toplam nüfusunun %20 oranı altında olan topluluklar 

mensupları haklarının geliştirilmesi ve korunması Kanunu’na istinaden Topluluklar Mensupları  

Haklarının Geliştirilmesi Ajansı (TMHGA) kurulmuştur. Bu Ajans tarafından topluluklar 

mensupları haklarının gerçekleşmesi, geliştirilmesi ve korunması hususları takip edilmektedir. 

Aynı zamanda bu hakların belirlendiği yasalar hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı gözetim 

görevini de yapar.    

Kendi çalışmaları çerçevesinde TMHGA,  şu alanlarda topluluklar mensupları haklarının 

tamamen gerçekleşmesi ve korunması görevini üstlenir: 

 

• gereken şekilde ve adil olarak temsil edilme ilkesine göre işe alınma; 

• dillerin kullanımı; 

• ana dilinde eğitim (ilkokul, orta okul ve yüksek okul); 

• topluluklar mensupları kültürünün ve kültür mirasların tanıtılması; 

• elektronik ve basılı medyalar vasıtasıtla kendi dillerinde haber yapılma; 

• kültürel, eğitim, sanat ve bili amaçların gerçekleşmesi için vatandaşlar ve sivil birliklerin  

   kurulması için destek sağlamak;     

• kendi sembollerin kullanılması hakkının gerçekleşmesi ve diğer alanlarda yasalarla temin  

   edilen topluluklar mensupları haklarının korunması. 

 

TMHGA nin çalışmaları çerçevesinde bulunan tüm belirtilen alanlar hakkında topluluklar 

mensupları tarafından birçok itraz verilmiş bulunmaktadır. Bu itirazlar bizzat Ajansın çalışmaları 

ile ilgili verilen itirazlar değildir, ancak belediyelerde mevcut durumlar ile verilen itirazlardır. Bu 

doğrultuda, bunlardan bazılarının ayrılması mümkündür. Bu itirazlar 2013 yılında Yerel Yönetim 

Birimleri Birliği (YYBB) ile Ajans tarafından yürütülen Topluluklar Arası İlişkiler Belediye 

Konseylerin kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik konuları kapsamaktadır: 

- belediye yada kamu şirketlerine personel alımlarda, tamamen gereken şekilde ve adil olarak 

temsil edilme ilkesi uygulanmamaktadır. Bunun yapılması esnasında en kötü durumda sayıları 

küçük olan topluluklar bulunmaktadır, bu durum özellikle Romanlar, Sırplar ve Türkler için 

geçerlidir.  

- yerel yönetimler çerçevesinde dillerin kullanılması, belediye konseyleri tarafından bazı dilin 

resmi olarak kullanılma kararı alınmasına rağmen, bazı belediyelerde bu uygulama ne konsey 

toplantılarında, ne de idari işlerde yapılmamaktadır.   

-toplulukların kültürü ve kültür mirasının tanıtım çalışmaları belediyelerde uygulanmamaktadır. 

Belediyelerin büyük bir bölümü bu faaliyetler için bütçe ayırmamaktadır.   
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Topluluklar Haklarının Gerçekleşmesi Ajansı nezdinde bulunan topluluklar mensupları 

birliklerinin yer aldıkları Katılım Forumuna katılanlara göre, bu hususların atlatılması için en 

büyük zorluklar birliklerin finansmanı olduğu ve bunun yapılması için Topluluklar Haklarının 

Gerçekleşmesi Ajansı özel fona sahip olması gerekmektedir. Bu fon değerleri kültür konuları, 

medyalar vasıtasıyla ana dillerde haberleşmek, ana dilinde eğitimin verilmesi hususu ve devlet 

ile yerel seviyedeki kuruluşlara personel alınmalarda gereken şekilde ve adil olarak temsil 

edilme ilkesine bağlı olarak kullanılması gerekir.   

Bu doğrultuda, Topluluklar Haklarının Gerçekleşmesi Ajansı geçen dönemde belediyelerde 

gerçekleştirdiği tanıtım ve bilgilendirme görüşmeleri yanısıra, Topluluklar Haklarının 

Gerçekleşmesi Ajansı tarafından daha aktif şekilde bir yaklaşımın uygulanması ihtiyacı ortaya 

çıktığı, bunu özellikle sayıları az olan toplulukların yaşadıkları belediyelere yönelik yapması, 

topluluklar haklarının gerçekleşmesi, korunması ve geliştirilmesi için net öneriler yapılması 

gereği gündeme gelmiştir.   

Buna göre, Topluluklar Haklarının Gerçekleşmesi Ajansı tarafından her belediyeye yönelik olarak 

analizlerin yapılması, önerilerin geliştirilmesi ve özellikle toplulukları ilgilendiren projeler 

hakkında belediye bütçeleri tarafından birlikleri finans desteğin sağlanması, böyle çalışmaların 

özellikle eğitim ve kültür alanında yer alan konular gündemde olaması gereği dile getirilmiştir. 

Aynı şekilde, belediye bütçeleri tarafından kurulmuş medyaların bulunduğu belediyelerde, 

belediyede yaşayan topluluklar dilinde proğramlar ve haber içerikli emisyonların yayına 

konulması önerinin verilmesi gündeme gelebilir.    

Topluluklar Haklarının Gerçekleşmesi Ajansı’nın yeterli derecede maddi imkanlara sahip 

olmaması, Avrupa Birliği’nin Makedonya Cumhuriyeti İlerleme Raporu’nda da yer almıştır ve bu 

husus Ajansın çalışmaları için büyük engel teşkil etmekte olup topluluklar haklarının 

gerçekleşmesi yönünde yapılan çabaları da engellemektedir.  

 

6.4. Topluluklar Arası İlişkiler Komisyonları  

2002 yılında yürürlüğe giren Yerel Yönetim Kanunu ile Makedonya Cumhuriyeti’nde 20 

belediyede ve Üsküp Büyükşehir Belediyesi’nde topluluklararası ilişkiler  komisyonların mutlaka 

kurulması öngörülmüştür (yeni bölgesel dağılımın yapılması ve Kırçova Belediyesi’ne diğer 

belediyelerin bağlanması ile yasaya göre mutlaka topluluklar arası ilişkiler  komisyonların 

kurulması gerektiği 19 belediye bulunmaktadır, bunun yanısıra daha 20 belediyede isteğe bağlı 

olarak ve zorunluğu bulunmamasına rağmen komisyonlar kurulmuştur). Bununla ilgili belediye 

sınırları içerisinde yaşayan tüm toplulukların kararların alınması sürecine ve politikaların 

tasarlanmasında katılma imkanı sağlanmaktadır.  
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Belediyeler çerçevesinde, yerel bölgede yaşayan topluluklar arasında diyaloğun kurulması için 

topluluklar arası ilişkiler  komisyonları tek kurumsal çerçeveyi oluşturmaktadır. 

Bu Komisyonların çalışması sadece azınlık olarak yaşayan etnik topluluklar haklarının korunması 

anlamına gelmektedir. Bu komisyonların çalışmaları belediye konsey çalışmaları şeffaf şekilde 

yürütüldükleri, belediye konseyinde temsil edilmeyen topluluklar tarafından, karar alınması 

gerektiren belirli konular hakkında düşünce ve öneriler vermelerine imkan sağlamaktadır. 

Belediye konseyinde seçimler vasıtasıyla üye bulundurma imkanına sahip olmayan topluluklar 

temsilcilerinin, topluluklar arası ilişkiler komisyonları vasıtasıyla belirli konular hakkında 

topluluklar mensupları görüş ve düşüncelerini öne sürmeleri için sıradışı bir imkan 

oluşturmaktadır.   

Bu belediye konseyleri tarafından kurulan daimi bir komisyondur ve tüm diğer komisyonlar gibi 

faaliyet göstermektedir. Tek farkı, etnik topluluklar kültürel yada etnik kimliklerini ilgilendiren 

konular hakkında belediye konseyi tarafından kararların alınması aşamasında, Yerel Yönetimler 

Kanunu’na göre özel çoğunluluk sağlanması ile yada „Badinter” kuralı/çoğunluğu yerine 

getirilmesi ile alınması mümkün olan kararlardır.  

Kurulmuş olmalarına rağmen, devlet ve yerel kuruluşları yeterince topluluklar arası ilişkiler  

komisyonların vatandaşlar arasında tanıtılmaları için çaba gösterilmemiştir ve bununla birlikte 

bunların rölü ne olduğu hakkında farklı spekülasyonların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Topluluklar arası ilişkiler  komisyonlardan haberdar olduklarını doğrulayan vatandaşlar bile, 

genel olarak bu komisyonlar vasıtasıyla etnik kökene dayalı sorunlar ve kavgalar bulunduğu 

durumlarda komisyonların göre vatandaşları barıştırmak için yarayan organlar oldukları, yada 

toplumsal yaşamın her alanında vatandaşları ilgilendiren konular hakkında adeta forumlarda 

gibi tartşmaların yürütüldüğünü düşünmektedirler. Bu şekildeki düşünceler yasayla öngörülen 

durum ile uyuşmamaktadır.    

2002 yılında yürürlüğe giren Yerel Yönetimler Kanunu’na göre, bu komisyonların çalışmaları 41. 

Ve 55.maddede belirtilen hususlar ile düzenlenmiştir.  

YYK 41.maddesine göre: 

(1) Konseyin, toplam üyelerin çoğunluğu toplantıya katılması sağlandığı durumlarda çalışması 

mümkündür. 

(2) Yasalar yada Tüzük ile başka bir şekilde belirlenmediği takdirde, Konsey kararları toplantıya 

katılan mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır.. 

(3) Kültür, belediyede yaşayan toplam nüfusunun %20 oranından daha az sayıda vatandaş  

tarafından konuşulan dillerin ve alfabelerin kullanımı, belediye arması ve bayrağının kullanım 

gibi konular hakkında toplantıya katılan mevcut üyelerin çoğunluğu ile kararlar alınır, ancak 
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bunun esnasında belediyede çoğunluk teşkil etmeyen topluluklar mensupları üyelerinin 

çoğunluk oyları da sağlanması gerekir.  

(4) Konsey toplantılarında genel olarak açık oylama yapılır. 

(5) Her konsey toplantısı ile ilgili tutanak yürütülür.. 

 

Yerel Yönetimler Kanunu 55.maddesi şu şekildedir:  

(1)  Son gerçekleşen nüfus sayımına göre belediyenin toplam nüfusunun en azından %20 oranında 

belirli bir topluluk mensupları oldukları durumunda topluluklar arası ilişkiler komisyonu 

kurulmaktadır. 

(2)  Bu maddenin 1.fıkrasında belirtilen komisyonu, belediyede temsil edilen aynı sayıda her topluluk 

mensupları üyelerinden oluşur.  

(3)  Komisyon üyelerin seçilmesi şekli Tüzük ile belirlenir. 

(4) Komisyon tarafından belediyede temsil edilen topluluklar arasında ilişkiler ile ilgili sorunlar 

gündeme alınır ve bunların çözüm şekli  için düşünce ve öneriler verilir. 

(5) Belediye konseyi, bu maddenin 4.fıkrasında öne sürülen düşünceleri gözden geçirmesi ve bunlar 

hakkında karar alması gerekir.  

 

 

6.5. Cadde, meydan, köprü ve diğer altyapı tesisler adlarının belirlenmesi 10 

Cadde, meydan, körü ve diğer altyapı tesisler adlarının belirlenmesi Kanunu 4.maddesine göre, 

belediye sınırları içinde bulunan cadde, meydan, köprü ve diğer altyapı tesisleri adları belediye 

konseyi kararı ile belirlenir. Üsküp Büyükşehir Belediyesi için böyle kararlar Üsküp Konseyi 

tarafından alınır.   

Bu maddenin 1.noktasında belirtilen kararlar belediye konseyi üyelerinin yada Üsküp şehri 

konseyinin, toplantıya katılan üyelerin çoğunluk oylarıyla alınır. Bunun esnasında, toplantıya 

katılan belediyede çoğunluk teşkil etmeyen topluluklar mensupları üyelerinin, yada Üsküp şehri 

üyelerinin, çoğunluk oyları alınması gerekir.  

                                                           
10

 Cadde, meydan, köprü ve diğer altyapı tesisi adlarının belirlenmesi Kanunu. M.C.Resmi Gazetesi 01.10.2014 tarih 
ve  No: 66/04. 
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Cadde ve diğer altyapı tesisler adları için alınan kararlara ilaveten, Makedonya Cumhuriyeti 

Hükümeti onayını alması gerekir.  

Cadde ve diğer altyapı tesisin adlarının değiştirilmesi konusu her geçen gün daha fazla 

gündemde yer alamkatdır. Çok sayıda belediye caddeler yada diğer tesisler adlarının 

değiştirilmesi sürecini başlatmış yada başlatmayı planlamaktadır. Yapılan ve yapılacak olan bu 

değişiklikler, bu tür değişikler için özel çoğunluluk yada Badenter Kuralı ile oylama yapıldığı 

gözönünde bulundurarak, belediyelerde yaşayan toplulukları yakından ilgilendirdiklerini 

düşünülmektedir. Bu nedenlerden dolayı, kararın alınmasından önce topluluklar arası ilişkiler  

komisyonu ile danışılması gerekir.   

 

6.6. Kamu idaresi organlarında gereken şekilde ve adil olarak temsil edilmesi  

Ohri Çerçeve Anlaşması ile ilgili yapılan tartışmalarda topluluklar mensuplarının devlet 

kurumları ve kamu idaresi kuruluşlarında gereken şekilde ve adil olarak temsil edilmelerin 

gerçekleşmesi büyük önem taşıyan konu olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

Bu ilke şu durumlarda uygulanır:  

o Hakim ve mahkeme heyetlerin seçilmesi 

o Savcıların seçilmesi 

o Mahkeme personelin işe alınması  

o Cumhuriyet savcılığında personelin işe alınması 

o Devlet kamu memurların işe alınmaları 

o Hakim ve Savcılar Akademisi departman ve organların kurulması, komisyonlar 

üyelerinin atanması, eğitilmek için kabul edilen adayların seçilmesi  

o Yerel yönetim organlarında, kamu şirletlerinde ve kamu kuruluşlarında personel  

alınmaları  

o İlkokul ve ortaokullar için eğitimciler, uzman işbirlikçiler ve diğer personelin 

seçildiğinde 

 

Topluluklar mensupları, Ombudsman, Devlet İdari Müfettişliği ve Yerel Yönetim Müfettişliği 

yanısıra, personel alımı esnasında gereken şekilde ve adil olarak temsil edilme yapılmasında  

belirlenen usulsuzlar ve tesbit edilen durumlar hakkında İdari Yönetim Ajansı’na şikayet 

sunabilirler, Topluluklar Arası İlişkiler Komisyonu ve Topluluklar Haklarının Gerçekleşmesi 

Ajansı’nı haberdar edebilirler ve yetkili mahkeme önünde dava açabilirler.  
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2013 yılında Ajanslar ve Yerel Yonetin Birimleri Birliği tarafından yapılan yoklamalarda, personel 

alımlarında gereken şekilde ve adil olarak temsil edilme durumu, vatandaşlar – topluluklar 

mensupları tarafından en önemli unsurun siyasi partilere üyelik olduğunu, bu hususun etnik 

kökenlik mensubiyeti ve diğer kriterler ve diğer niteliklerden daha önemli olduğu algılamasına 

varılmıştır.   

 

Belediye tarafından kurulan kamu şirketlerinde, topluluklar mensuplarının gereken şekilde ve 

adil olarak temsil edilmelerine önem verilmemektedir, ancak gerçek kişiler olarak topluluklar 

mensupları veya bunlar tarafından kurulan birlikler tarafından tüzel kişilere şikayetler 

sunulmadığı ve mahkeme davaları açılmadığı göstergesi kayda değerdir. Verilen beyanatlar 

neticesi olarak işe alınmalar olayında siyasi parti üyeliği en önemli unsur olduğuna 

bakılmaktadır.  

 

7. Yerel seviyedeki zorluklar ve uygulamalar  

Metnin devamında topluluklar haklarının yerel seviyede gerçekleşmesi için hangi şekil ve 

mekanizmaların kullanılması ile mümkün olacağı bildirilmekte ve yorumlar yer almaktadır.   

 

7.1. Toplulukların yerel seviyedeki hakları ve TAİK   

Belediye konseyler üyeleri ve topluluklr arası ilişkiler komisyon üyeleri ile yapılan irtibat ve 

iletişimlerde, ilginç neticeler ortaya çıktığı farkedilmektedir. Farklı belediyelerde Yerel 

Yönetimler Kanunu farklı şekilde yorumlandığı ve kendi yorumları doğrultusunda kararların 

alındığı ilginç bir neticeye varılmaktadır.    

İRZ – Kankandelen tarafından gerçekleşen araştırmaya göre, ki bu araştırma TAİK Politilaları 

Analizi adı altında da döküman olarak basılmıştır11, Yerel Yönetimler Kanunu 41. Ve 

55.maddesinde belirsizlikler bulunduğu ve bu durum TAİK çalışmalarına da yansıdığı, bunun 

neticesinde çalışmalarında zorluklarla karşılaşıldığı denilmektedir.  

Aynı şekilde, bu araştırma ile fazla sayıda diğer konular da belirlenmiş olup bunların birkaç 

gruba tasnif edilmesi yapılmıştır: 

 Yerel seçimlerden sonra belediyelerde yeni idari yapının kurulması müteakip, TAİK 

çalışmalarında devamlıliğın desteklenmesi için  mekanizmaların bulunmaması. 

                                                           
11

 İRZ (Toplumun Gelişme Enstitüsü)-Kalkandelen, 2011 yılı: TAİK politikaların Analizi 
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 Şeffaflık ve bilgilendirme eksikliği (daha doğrusu, belediyede yaşayan vatandaşların 

ulaşmaları mümkün olan Belediye topluluklar arası ilişkiler komisyonu çalışmaları 

hakkında sistematik, tam olarak ve organize edilmiş veri tabanlarının bulunmaması). 

 Topluluklar arası ilişkiler komisyon üyeleri ile bediyede yaşayan vatandaşlar arasında 

irtibatın bulunmaması.  

 

 Belirli topluluk mensubunun TAİK üyeliği seçilmesinin meşrutiyeti   

Bu bölümde, belirlenen yasal prosedür ve kriterler bulunmamaktadır. Bunun akabinde, 

belediyelerde birleştirilmiş bir görüş ortaya çıkmamıştır. Belediyeler tarafından gerçekleşen 

seçimlerle komisyon üyelerinin seçildikleri örnekleri de bulunmaktadır. Diğerlerinde vatandaşlar 

dernekleri yada mahalle muhtarlıkları ve yapılan benzeri istişareler ile bu seçimler 

gerçekleşmektedir. Buna ilaveten, hangi kişiler topluluklararası ilişkiler komisyonu üyeliğine 

seçilebilir, hangileri ise seçilemez, farklı esaslara göre sabıkası bulunan kişiler bu geçerli midir ve 

benzeri konular.  

Belediye konseyinde temsilcileri bulunmayan küçük topluluklar için (etnik kökenlik 

mensubiyetine göre), topluluklar arası ilişkiler komisyonunda üyeleri bulunmaları büyük önem 

taşımaktadır. Bu şekilde, dolaylı yoldan, mensubu olduğu etnik topluluğunu çıkarlarını temsil 

etme fırsatı doğacaktır. Bu şekilde, topluluklar arası ilişkiler komisyonu vasıtasıyla, küçük 

topluluklardan gelen fikirler ve öneriler, kararların alınması esnasında belediye konseyi önünde 

sunulmaları mümkündür. Öneri olarak, resmi olmayan vatandaşlar grupları yada birlikleri 

tarafından organize edilen toplantılarda da topluluğun TAİK üyesi için öneriler verilmesi 

mümkündür.   

 

 Belediye konseylerinde özel çoğunluk  ile kararların alınması (Badinter Kuralı)  

Bu maddenin 3.fıkrasında yer alan husus, topluluklar arası ilişkiler komisyonları için özel önem 

taşımaktadır. Bu kurala göre kültür, dillerin ve alfabelerin kullanımı, belediye arma ve bayrağının 

kullanılması ile ilgili kararlar alınmaktadır. Yukarıda belirtilmiş olan kararlar, özel çoğunluluk 

yada „Badinter“ Kuralı ile alınmaktadırlar. Özel çoğunluk yada „Badinter Kuralı“ ile büyük önem 

taşıyan bir kararın alınması için, etnik kökenlikleri ile azınlık toplulukları mensubu olan ve 

toplantıya katılan mevcut konsey üyelerinin yarısı tarafından olumlu oy verildiği takdirde 

kararların alınması mümkündür.   

Özel çoğunluk yada Badinter Kuralı ileyapılan oylamalar belediye konseyinde temsilcisi bulunan 

topluluklar için büyük önem taşımaktadır. Bu kurala istinaden, mensubu oldukları topluluklar ile 
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ilgili önemli konuların gündeme alınması ve buna ilaveten çıkarları doğrultusunda olmayan 

kararların alınmasında destek vermemeleri için olanak sağlamaktadır.    

Örnek: Bir belediyede son seçimlerde   31 konsey üyesi seçilmiştir.  Bunlardan, etnik kökenliklerine 

göre azınlık topluluğu mensupları olarak 9 (dokuz) konsey üyesi yer almaktadır.  Belediye konseyi 

toplantısında belediye armasının seçilmesi önerisi toplantının gündeminde yer almıştır. Oylama 

esnasında diğer konsey üyeleri yanısıra salonda belediyede yaşayan etnik azınlıklar mensupları olan 9 

konsey üyesinde sadece 5 üye bulunmaktadır. Öneri oylamaya sunulduğu zaman, toplam belediye 

konsey üyelerinin basit çoğunluluğun sağlanması gereği yanısıra, etnik azınlık mensupları olan mevcut 

üyelerin en azından yarısı, ki bu durumda 3 üye demektir (bu örnekte 5 etnik azınlı üyesi alınmıştır), 

kararın alınması için  öneriyi desteklemeleri gerekir. Diğer sözlerle, öneri hakkında kararın alınması için 

mevcut toplantıya katılan küçük topluluklar mensupları konsey üyelerin yarısı olumlu oy kullanmaları 

gerekir.  

 

 TAİK çelışmaları için kesin zaman süreleri ve Belediye Konseyi ile irtibat 

Herhangi bir talebe cevap verilmesi için, Belediye Konseyi tarafından istenilen ve 

topluluklararası ilişkiler komisyonu tarafından cevap verilmesi gereken zaman süreleri yasada 

net olarak belirlenmemiştir. Buna göre, topluluklararası ilişkiler komisyonu zamanında 

toplanarak ve kendi düşüncesini sunamadığı takdirede, belediye konsey çalışmalarını bloke 

etmeyi mümkün kılınacağı yada karar alınma prosedürü topluluklararası ilişkiler komisyonundan 

düşünce alınmadan devam edeceği anlamına gelmektedir. Bu şekilde küçük toplulukların 

görüşleri ve düşüncelerin ifade edilmesi yoksun kalır.  

Bu bölümle ilgili, topluluklardan bazıları memnum kalmadıkları durumlarda, Ombudsmana 

duyuru yapması da göndeme gelebilir.  

 

 TAİK Arşivi 

Yukarıdaki bölümlerde de değinildiği gibi, belediyelerde malzemeler, düşünceler ve topluluklar 

arası ilişkiler komisyonları çalışmaları ile bağlı olan diğer dökümanlar için gereken arşivler 

bulunmamaktadır. Arşivin olmayışı konseyler tarafından alınan büyük sayıda kararlar soru işareti 

altına alınmaktadır. Bu kararlar yasalarla belirlenen prosedürler dahilinde alınıp alınmadıkları, 

küçük topluluklar haklarına riayet edilip edilmediği soruları ortaya çıkmaktadır. Bu sorular, 

özellikle yerel seçimlerden sonra belediyede idare kadrosu değişikliği yapıldığında büyük sorun 

oluşturmaktadır ve çalışmaların devamlılığın sağlanmasında zorluklar ortaya çıkmaktadır.   
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Bu konu azınlık toplulukları için önem taşımaktadır ve belediye çerçevesinde kendi haklarının 

zamanında korunması ve hakların gerçekleşmesinde devamlılığın sağlanması gündemde yer 

alması gerekir. Bundan dolayı topluluklararası ilişkiler komisyonlarında yer alan kendi üyeleri 

vasıtasıyla komite çalışmaları ile ilgili dökümanların düzenli olarak arşivlenmesi için çaba 

sarfedilmesi gerekir.  

 

 Topluluk için önem taşıyan cadde veya diğer tesislerin adı   

Makedonya Cumhuriyeti’nde bulunan çok sayıda belediyelerde cadde isimlerin değiştirilmesi 

için öneriler yapılmıştır. Bu değişiklerde prosedüre riayet edildiği beyanatlar alınmasına rağmen, 

belediye arşivlerinde topluluklararası ilişkiler komisyonlarının çalışmaları ile belgeler 

bulunamadığı, komite toplantılar tutanakları mevcut olmadıkları, arşiv vasıtasıyla belediye 

konseyine yazılı önerilerin sunulduğuna dair belgenin bulunmadığı farkedilmektedir. Çayır 

Belediyesi, Gostivar Belediyesi’nde okullar adlarının değiştirilmesi ile diğer belediyelerde 

benzeri durumlar hakkında kararların alınması prosedüründe olasıl ihmallerin yapıldığı hakkında 

medyalardan haberlerin alınması mümkündür.   

Yerel Yönetimler Kanunu 41. Ve 55.maddesi net olarak cadde, meydan, köprü ve diğer altyapı 

tesisinin adı belirlenmesi konusu ve topluluklar arası ilişkilerle bağlantılı ollan bir husus olması 

gerçeği bilinerek net olarak değinmemiş olmasına rağmen, belediye sınırları içinde yaşayan tüm 

topluluklar haklarına saygı gösterilmesi teminen ve bunların yerel seviyede karar alınma 

prosedürlerine katılmaları amacıyla, belediye konseyi topluluklararası ilişkiler komisyonundan 

düşünce talep etmesi gerekir.   

Topluluklar mensupları tarafından cadde veya diğer bir altyapı tesisi adı için öneri vermek 

istedikleri zaman, böyle durumlarda, vatandaşlar grubu yada topluluk adına belirli birlikler  

vasıtasıyla belediye konseyine yada konuyla ilgi karar alması öngörülen makama öneri 

sunulması gerekir. Buna ilaveten, konuyla ilgili topluluklararası ilişkiler komisyonui toplantısında 

tartışmaya açık bir konu olarak gündemde yer alması önerilmekte olup belediye konseyi yada 

nihai kararı alan diğer organlara konuyla ilgili düşünce verileceği net olarak öneride 

belirtilmelidir.   

 

 Kültür alanında topluluklarla ilgili sorunlar 

Yerel Yönetimler Kanunu’nda topluluklar arası ilişkileri için önemli olan hangi konuların sayıldığı 

net olarak belirtilmemiştir.    
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Makedonya Cumhuriyeti Kültür Kanunu 2.maddesine göre Kültür Tanımı yasanın yorumuna 

göre şu alanları kapsamaktadır: eser yaratıcılığı, sanat eserlerin yayımlanması ve eserlerin 

kullanımdan korunması.  

 

Konsey tarafından alınan tüm kararlar, ki buna kültür alanında finans değerlerin sağlanması da 

dahildir, önceden topluluklararası ilişkiler komisyonu üyeleri tarafından gözden geçirilmesi 

gerekir ve bu komisyon kendi düşüncesini sunmalıdır. Makedonyada bulunan belediyeler 

tarafından genellikle bu hususa riayet edilmemektedir. Bu husus özellikle kentleşmiş ve büyük 

belediye bütçeleri olan ortamlarda genel olarak geçerli olduğu denilebilir. Kırsal belediyelerde 

ise topluluklararası ilişkiler komisyonların daha iyi çalıştıklarını gösteren birçok örnek bulunması 

mümkündür.    

Topluluklar için özel ilgi alanı olacağı tahmin edilen bu konular ile ilgili, İRZ tarafından 

gerçekleşen araştırmalara göre, küçük topluluklara tarafından topluluklararası ilişkiler 

komisyonu vasıtasıyla kendi ilgi alanında olan proğram ve projeler hakkında belediye 

konseylerine öneriler sunduklarını gösteren veri tabanı bilgileri yada dökümanların bulunmadığı 

ortada olduğu belitrilmektedir. 

Küçük topluluklara kendi taleplerini resmi hale getirmeleri gerektiği, bunu da topluluklararası 

ilişkiler komisyonları vasıtasıyla yapmaları mümkün kılınacaktır. Topluluklar çıkarında olan 

proğram ve projeler önerilerini vatandaşlar birlikleri vasıtasıyla uygulanmak için sunulmaları 

mümkündür. Sonraki yıl için bütçenin tartışmaya açıldığı ve belirlendiği dönemlerde ilgili 

belediye komisyonları ve belediye konseyine sunulan proğram ve projeler büyük önem 

taşımaktadır.  

 

 M.C. de TAİK mutlaka kurulması gereken belediyeler  

Makedonya Cymhuriyeti’nde topluluklararası ilişkiler komisyonları şu belediyelerde mutlaka 

kurulması gerekir: Bırvenitsa, Debre, Dolneni, Zelenikovo, Yegunovtse, Kırçova, Kruşova, 

Kumanova, Mavrovo ve Rostuşe, Petroveç, Sopişte, Struga, Kalkandelen, Çaşka, Çuçer Sandevo, 

Üsküp Büyükşehir Belediyesi, Butel, Çayır, Şuto Orizari.   

Tüm bu belediyelerde, belediyede yaşayan toplam nüfusun en azından bir topluluk mensupların 

sayısı %20 oranından fazladır. Bundan dolayı topluluklararası ilişkiler komisyonu kurulmuş 

olması zaruridir.   
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 Farklı topluluklardan oluşan vatandaşların toplam nüfusu %20 oranını aşan 

belediyelerde topluluklararası ilişikiler komisyonun kurulması  

Beldiyede yaşayan toplam nüfusun %20 oranından fazlasını iki veya daha fazla etnik 

topluluklardan oluşan vatandaşlar teşkil ettiği durumlarda komisyonun kurulması yasayla 

öngörülmemiştir. Komisyonun kurulması için belediye toplam nüfusunun %20 oranından 

fazlasını bir topluluk mensupları tarafından oluşturması önşart olarak ortaya konulmuştur.  

Ancak, topluluklar vatandailar veya farklı birlikler vasıtasıyla topluluklar arası ilişkiler 

komisyonun kurulması için belediye konseyine öneri sunmaları gerekir, çünkü belediye içinde 

önemli ölçüde farklı etnik toplulukları mensuplarına ait vatandaşlar yaşadığı gerçeği 

bulunmaktadır. Bu husus, özellikle son yerel seçimlerde küçük topluluklar mensubu olan kişiler 

topluluk temsilcileri olarak konsey üyesi olarak seçilmeyi başarmadıklarında daha fazla önem 

taşımaktadır.   

 

 Yasalarla kurulmasını gerektirmeyen belediyelerde TAİK lerin kurulması    

Gostivar, Vrapçişte, Konçe, Lozovo ve diğer belediyeler Tüzüğü ile topluluklararası ilişkiler 

komisyonların kurulması öngörülmüştür ve belediye konsey kararı ile bu uygulama yapılmıştır. 

Bu belediyeler olumlu örnekleri teşkil eder, ve diğer belediyelerde komisyonların kurulması için 

inisiyatifler başlatılmıştır. Bazı komisyon üyeleri tarafından ortaya atılan soru şudur: Kurmak 

yükümlülüğü bulunmayan, ancak topluluklararası ilişkiler komisyonları kuran bu belediyeler 

tarafında yerel yönetimler kanunu hususlarını riayet etme veya etmeme zorunluğu var mıdır: 

Yerel Yönetimler Kanunu’na göre topluluklararası ilişkiler komisyonları kurma yükümlülüğü 

bulunmayan belediyeler, kendi Tüzük’lerinde böyle bir komisyonun kurulması öngörüldüğü 

takdirde, yerel yönetimler kanunu hususlarına uyum sağlamaları gerekir. İnternet sayfası: 

www.komz.mk da topluluklararası ilişkiler komisyonları  kuran belediyelerin listesi verilmiştir.  

Yasayla topluluklararası ilişkiler komisyonları kurmakla yükümlü kılınmayan belediyeler içinde 

yaşayan daha küçük topluluklar, belediye konseyine talep sunarak, belediye konseyi 

çalışmalarına yardımcı olacak böyle bir topluluklararası ilişkiler komisyonunun kurulmasını 

isteyebilirler. Bu şekilde konseyde temsilcisi/üyesi bulunmayan topluluklar görüşleri ve 

düşünceleri, kararların alınmasından önce konsey üyelerine takdim edilmeleri olanağı sağlanır. 

Bu hususta Topluluklar Haklarının Gerçekleşmesi Ajansı da yardımda bulunabilir ve toplum ile 

belediye için faydalarını öne sürerek beldiye konseyine topluluklararası ilişkiler komisyonunun 

kurulması önerisini sunabilir. 
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 TAİK kurulmasında tüm toplulukların eşit şekilde temsil edilmesi 

Kanunun 55.maddesi 2.fıkrasına göre topluluklararası ilişkiler komisyonları eşit sayıda 

topluluklar temsilcilerinden kurulmaları öngörülmüştür. Buna göre, her topluluk belediye 

toplam nüfusunun içinde yer alan vatandaşları sayısına bakılmadan komisyonda diğer 

topluluklar gibi aynı şekilde temsil edileceği anlamına gelmektedir.  

Pratikte, belediyelerin büyük bir bölümü tarafından bu kurala uyum sağlanmıştır. Ancak, 

topluluklararası ilişkiler komisyonlarında topluluklar mensupları temsilcilerin eşit sayıda 

olmayan  beldiyeler de bulunmaktadır. Böyle durumlarda, daha doğrusu topluluklararası ilişkiler 

komisyonlarında tüm etnik toplulukları temsilcileri eşit sayıda bulunmadıkları durumlar çok 

sayıda kaydedilmektedir ve belediye konseyi tarafından alınan bazı kararlar itiraz edilmesine yol 

açar, veya en azından alınma süreçine karşı gelinir, çünkü topluluklararası ilişkiler komisyonun 

kurulması tamamen yasayla uyumlu olmayışı ortaya konulur.  

 

 Dillerin kullanımı    

Makedonya Cumhuriyeti’nde resmi dil Makedonca dili ve bunun Kiril alfabesidir. Belediyelerde, 

makedonca dili ve bunun Kiril alfabesi yanısıra, belediye içinde yaşayan toplam nüfusun %20 

oranından fazlası kullandıkları dil ve alfabe de resmi oldukları sayılır.  

 

Belediye içinde yaşayan nüfusun %20 oranı altında vatandaşın konuştuğu diller ve 

alfabeler hakkında belediye konseyi karar alır. 

 

Makedonyada bulunan belediyelerde vatandaşlar kayıtı organize eden ve bunlardan kaçı 

Makedonca dilinden farklı dil kullandıklarını tesbit eden belediye örneği bulunmamaktadır. 

Genel olarak, etnik kökeni mensubiyetine bağlı olarak topluluk dillerini kullanan kişilerin 

mensubiyeti de bu topluluklara bağlanmaktadır. Ancak, her etnik topluluk mensubu olan kişi 

dahil olduğu topluluk dilini bildiği ve kullandığı anlamına gelmemektedir.  

Örneğin: Üsküp’de ve diğer belediyelerde yaşayan ve Arnavutçayı anlamayan ve kullanmayan Arnavutlar 

bulunmamaktadır. Diğer taraftan Şuto Orizari ve diğer belediyelerde yaşayan Roman dilini kullanmayan 

Romanlar bulunmaktadır.  
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Belediye ve kullanılan dillerin tabelası12: 

 

Belediye 

 

Kullanım dili 

 

Маvrovo ve Rostuşe Makedonca ve Türkçe  

Staro Nagoriçane Makedonca ve Sırpça  

Studeniçani Makedonca, Arnavutça ve Türkçe  

Şuto Orizari Makedonca ve Romanca 

Merkez Jupa Makedonca ve Türkçe 

Plasnitsa Makedonca ve Türkçe 

Vrapçişte Makedonca, Arnavutça ve Türkçe  

Gostivar Makedonca, Arnavutça ve Türkçe  

Çuçer Sandevo Makedonca, Arnavutça ve Sırpça 

Kruşova Makedonca, Arnavutça ve Ulahça 

Кumanova Makedonca, Arnavutça ve Sırpça 

- tabela 1 - 

Bu belediyelerde, vatandaşlar belediye ile yapılan irtibatlarda belediye konseyi tarafından resmi 

dil olarak ilan edilen dilde de yapılabilir. Bu dilde tüm gereken bilgileri ve dökümanları almaları 

mümkündür.  

Günlük hayatta, belediye konseyleri tarafından fazla dilin resmi olarak kullanılması için karara 

alınmasına rağmen (bak tabela 1), bu kararları çok nadir veya hiç kullanmamaktalar. Bunun 

sebebi en büyük ölçüde yeterli maddi değerlerin olmaması ve karşılamaları mümkün olmayan 

tercüme masraflarından kaynaklanmaktadır.   

Bu doğrultuda, diller konusunda belediye konsey kararı uygulanmadığı takdirde, daha küçük 

topluluklar, diğer önlemler arasında Ombudsmana ve Yerel Yönetim Devlet Müfettişliği’ne 

duyuru verebilirler. 

Aynı şekilde, bazı belediyelerde (daha fazlası kırsal olanlar) bazı topluluklar mensupları, ana 

dillerinin  resmi dil ilan edilmiş olması yanısıra, kendi dillerini kullanmamaktadır. Bunun sebebi  

"karşı tarafta" tahrik13 etme durumu yaratmamak sebebinden kaçınıldığından dolayı 

yapılmaktadır.   

 

 Fazla farklı etnik topluluğun yaşadığı belediyelerde TAİK üyeleri  

                                                           
12

 Topluluklar Haklarının Gerçekleşmesi Ajansı ve AGİT malzemeleri, Berova 2014 
13

 Metnin yazarına belediye ziyaretleri esnasında vatandaşlar tarafından verilen beyanlar 
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Çoğu kez toplululararası ilişkiler komisyonunda hangi topluluklar temsil edilmesi gerektiği 

ikilemi ortaya konulmaktadır. Yasaya göre, son sayımlarda kayıt edilen topluluklar Komisyonda 

temsil edilmeleri gerekmektedir.  

Daha küçük topluluklar, bu konuyla ilgili proaktif yaklaşım göstermeleri gerekir ve belediye 

toplululararası ilişkiler komisyonunda kendi toplulukları temsilcisinin yer alması için ısrar 

etmeleri ve konsey üyeleri ile bu konuda görüşmeler yapmaları gerekir. Yasaya göre, son 

sayımlarda kayıt edilmiş olan topluluklar toplululararası ilişkiler komisyonunda temsil edilmeleri 

gerekmektedir.    

Konsey tarafından, yasaya uygun olarak toplulukların temsil edilmesi için uygun bir karar 

alınmadığı takdirde, toplulukların Ombudsman, Devlet Yerel Yönetim Müfettişliği ve Ayrımcılığa 

Karşı Korunma Komisyonu işe gereken istişareler yapılması gerekir.  

 

 TAİK toplantısında olasıl tartışma konuları 

 

Yerel Yönetimler Kanunu 55.maddesi 4.fıkrasına göre, belediyede temsil edilen topluluklar arası 

ile alakalı konular Komisyon tarafından ele alınır ve bunların çözümü için gereken öneriler ve 

yöntemler belirlenir. Bu sorular genel olarak Yerel Yönetimler Kanunu 41.maddesi ile 

tanımlanmış olanlardır, ancak belediye konseyi yada toplululararası ilişkiler komisyonu 

tarafından  belirlenen ve topluluklar arasında ilişkiler için önemli olan diğer konular da yer 

alabilir.   

Geçmiş dönemde olan uygulamalara dayanarak, toplululararası ilişkiler komisyonu tarafından 

farklı konular gündemde yer almış ve bunların arasında cadde adlarının değiştirilmesi, kültür 

alanında kararların alınması, belediye bütçesinin belirlenmesi, kamu düzeninin bozulması, 

ilkokuk ve ortaokullarda meydana gelen kavgalar ve diğer konular yer almaktadır. Kendi 

önerilerini, toplululararası ilişkiler komisyonu belediye arşivi vasıtasıyla belediye konseyine iletir 

ve yasa gereği konsey bunların hakkında karar alması gerekir.  

Daha küçük topluluklar, ihtiyaç olduğu düşündükleri durumlarda, şahsen vatandaşlar olarak 

veya birlikler yada diğer organizasyon şekli ile, toplululararası ilişkiler komisyonunda bulunan 

temsilcileri vasıtasıyla, kendi topluluğunu ilgilendiren konular hakkında toplantılarda bazı 

konuların yer alması ve hakkında tartışma yürütülmesini sağlayabilir. Konularla ilgili sınırlama 

yapılmaz, yeter ki bunlar topluluklar mensupları çıkarları doğrultusunda olmalarıdır. 

 

 TAİK yetkişinde bulunmayan konular 
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Toplululararası ilişkiler komisyonu vatandaşlar birliği veya benzeri bir birim/kuruluş olmadığı 

bilinmesi gerekir. Bu komisyonun çalışmaları yasa ile belirlenmiştir ve buna göre belediye 

konseyine düşünceler ve öneriler sunan bir yapıdır.  

Çok sayıda toplululararası ilişkiler komisyonu kamuda kendi projeler faaliyetlerinin tanıtımını 

yapmaktalar, ancak bu tür faaliyetler görev alanları dışına çıkıp çıkmadıkları ikilemi 

tartışılmaktadır.  

Aynı şekilde, toplululararası ilişkiler komisyonu karar alamaz ve üyeleri arasında oylama 

yapılamaz. Toplululararası ilişkiler komisyonu üyeleri arasında bazı öneri için konsenzus 

sağlanamadığı takdirde, öne sürülen tüm öneriler, sayıları nekadar oldukları ne konuları nekadar 

farklı olduklarına bakılmadan, belediye arşivi vasıtasıyla yazılı şekilde belediye konseyine 

sunulmaları ve konsey tarafından hakkında kararın alınması gerekir.  

 

 TAİK ile Topluluklar Arası İlişkiler Komitesi, Çerçeve Anlaşması Uygulanması 

Sekretaryası ve Topluluklar Haklarının Gerçekleşmesi Ajansı arasında bağlantı 

Yasaya göre, belediyenin toplululararası ilişkiler komisyonu resmi olarak Meclisin 

Topluluklararası İlişkiler Komitesi, Çerçeve Anlaşmasının Uygulanması Sekretaryası ve 

Topluluklara Haklarının Gerçekleşmesi Ajansı bağlantısı bulunmamaktadır ve irtibatta bulunma 

yükümlülüğü yoktur.  

Diğer taraftan, Topluluklararası İlişkiler Komitesi üyeleri, temsil ettikleri topluluklar vatandaşları 

ile yapılan istişareler neticesinde, toplulukların karşılaştıkları tüm zorluklar ve sorunlar 

belirlenmesi gerekir ve bunlar hakkında Topluluklar Hakların Gerçekleşmesi Ajansı’na bilgi 

iletmeleri, bundan sonra bu bilgilerin işbirliği yaptığı diğer kuruluşları da bilgilendirmesi gerekir, 

ki bunların arasında Çerçeve Anlaşması Uygulanması Sekretaryası, diğer dillerde eğitimin 

geliştirilmesi ve ilerletilmesi Müdürlüğü, Makedonya Cumhuriyeti’nde yaşayan topluluklar 

mensupları kültürlerin geliştirilmesi ve tanıtılması Müdürlüğü, ve bu kuruluşlarla yapılan 

irtibatlarda çözümlerin yaratılması için öneriler ortaya konulmasını sağlamaktır.     

Belediye topluluklararası ilişkiler komisyonları çalışmalarından edinilen deneyim ve tecrübeler 

neticesinde bu kuruluşlar arasında irtibat ve işbirliğin yapılması için resmi yolların kurulması 

ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Belediye topluluklararası llişkiler komisyonları ile Meclisin  

Topluluklararası İlişkiler Komitesi, Çerçeve Anlaşması Uygulanması Sekretaryası ve Topluluklar 

Hakların Gerçekleşmesi Ajansı ile düzenli ve yasal gereği irtibat belediye komisyonların daha iyi 

çalışmaları için yol açabilir, yerel seviyede karşılaşılan sorunları yasama görevini yapan kuruma 

aktarmaları ve bunların giderilmesi için işbirliğin yapılması hedeflenmelidir. Bu hususlar belediye 
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tüzükleri, topluluklararası ilişkiler komisyonları ve diğer kuruluşlar çalışma prosedürleri 

çerçevesinde çözülmlenebilir.  

 

 Belediyelerde topluluklar bayrak ve sembollerin kullanılması 

Belediye çerçevesi içinde belirli topluluk mensupları olan vatandaşlar, bayrak ve sembollerin 

kullanılmasını topluluklararası ilişkiler komisyonu üyesi olan temsilcileri vasıtasıyla bu talebi 

sunabilirler. Bundan sonra, topluluklararası ilişkiler komisyonu bu konu hakkında tartışma 

açarak belediye konseyine gereken öneriyi sunar. Yerel Yönetimler Kanunu hususlarına 

istinaden belediye konseyi bu konu hakkında karar alması gerekir. Belediye konseyinin  

topluluklararası ilişkiler komisyonu düşüncesini kabul etme yükümlüğü yoktur ve aldığı karar 

olumsuz da olabilir.   

Öneriyi sunan topluluklar mensuplarına, belediye konsey üyeleri ile doğrudan temaslara 

geçmelerini ve kendi talepleri için gerekçeleri anlatmaları ve önerilerinin kabul gördüğü takdirde 

belediyede yaşayan tüm vatandaşlar için yararları neler olacağı anlatmaları önerilmektedir. Bu 

bölümde medyalar ve belediyede bulunan diğer vatandaşlar birliklerinden de yardım etmeleri 

istenebilir. Bunlar vasıtsıyla inisiyatif hakkında bilgilendirme ve önerinin kabul edilmesi teminen 

konsey üyeleri önünde lobicilik faaliyetlerinde bulunulabilir.  

Kanun hükümlerine uyum sağlamayan belediyeler de bulunmaktadır ve yasaya göre kullanılması 

gereken tüm semboller kullanıma konulmamaktadır. Bu bölümde, topluluklar mensupları ve 

bunlar tarafından kurulan birlikler harekete geçmeli ve yetkili kurumları durum hakkında 

haberdar ederek durumun giderilmesi talebinde bulunarak yasaya uyum sağlanmasını gündeme 

getirirler. Ancak, bazı belediyelerin ve yerleşim birimlerinde yaşayadıkları vatandaşlarla kavgalı 

hale gelmemeleri yüzünden topluluklar mensuplarının büyük bir bölümünün çekimser 

olmalarından dolayı, resmi olarak tepki vermeleri ve itirazlar sunmamaktadırlar.  

 

 Ana dilinde eğitim yapılması için nasıl ve hangi süreçle bir topluluk tarafından öneri 

verilebilir?  

Çocukları kendi ana dillerinde okumalarını isteyen topluluk mansupları – ebeveyinler belediye 

konseyine talep mektubu göndermeleri gerekir. Belediye konseyi, sınıfın açılması kriterleri ve 

yönetmeliklere istinaden sınıfın açılması yönünde karar alabilir. Buna ilaveten, Eğitim ve Bilim 

Bakanlığı’ndan da düşünce alınması gerekir.   
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Şifai olarak alınan bilgilere göre, ki bunlar 2013 yılında Yeyel Yönetim Birimleri Birliği ve İRZ 

tarafından 

    

 

 

 Yerel Yönetimler Kanunu 41. Ve 55.maddelerin otantik olarak yorumlanması  

 

Topluluklar hakları ile ilgili olan yasal uygulamalar topluluklar haklarının gerçekleşmesi yönünde  

iyi zemin oluşturmakta olup en büyük bölümü ile uygulanmaktadır. Diğer taraftan, yasaların 

yorumlanması esnasında belediye konseyleri tarafından diğer yasal uygulamaları öngörülmeme 

yönünde eğilimi bulunduğu ve bu şekilde topluluklar haklarının gerçekleşmesi doğrultusunda  

olan yorumlar yapılmaktadır. Topluluklararası ilişkiler komisyonlar çalışmalarını ve topluluklar 

haklarının gerçekleşmesini analiz eden çok sayıda birlikler, Yerel Yönetim Kanunu 41. ve 

55.maddelerde yer alan hususlar gereken şekilde yorumlanması ile topluluklararası ilişkiler 

komisyonların karşılaştıkları bazı ikilem ve zorlukların giderilmesi mümkün olacağı ve bununla 

yerel seviyede topluluklara hakları lehine olacağı yönünde bilgiler alınmaktadır. İRZ – 

Kalkandelen’e göre, Yerel Yönetim Kanunu 41. ve 55.maddelerin otantik olarak yorumlanması 

gerektiği ve bundan sonraki süreçlerde, gereken şekilde yapılan yorumlar akabinde kanunda 

değişiklikler ve ilaveler yapılmasına gidilmesi gerekir.   

Yasa maddelerinde yer alan hususların otantik olarak yorumlanması talebi yanısıra, 

topluluklararası ilişkiler komisyonların kurulması ve faaliyetleri hakkında diğer ikilem ve bazı 

sorunların mevcut oldukları, bunlara da bu raporda değinilmiş ve belirtilmişlerdir.   

Bu kısımda, belediye konseyleri, kendi tüzükleri ve çalışma prosedürleri ile sorunların bir 

bölümüne çözüm getirmeleri mümkündür. Bu yönde, Topluluklar Haklarının Gerçekleşmesi 

Ajansı ve Yerel Yönetim Birimleri Birliği ile yapılacak işbirliği neticesinde öneriler hazırlanması ve 

bunların belediye konseyleri taraından kabul görmesi çalışmalar yoğunlaşabilir. 

Ek 2: Yerel Yönetim Kanunu 41 ve 55.maddesinin otantik olarak yorumlanması için öneri. 

 

 Anıtlar ve anma yerleri  
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Topluluklar tarihleri ile ilgili önemli olaylar ve kişilerin anılması teminen, Memoriyal Anıtlar ve 

Anma Yerleri Kanunu’na14 göre, böyle memoriyal anıtlar ve anma yerlerin yapılması 

mümkündür. Kanunun 5.maddesine istinaden, memoriyal anıtı bu yasa hükümlerine uygun 

olarak Makedonya Cumhuriyeti Meclisi tarafından yapılır.  

 

Memoriyal anıtın yapılması için inisiyatif şu kurum ve kuruluşlar verebir ve maddi yardımda 

bulunabilir: Makedonya Cumhuriyeti Meclisi ve devlet idari kurumları, yerel yönetim birimleri, 

kuruluşlar, vatandaş birlikleri ve vakıflar, diğer ilgilenen tüzel ve gerçek kişiler.  

 

Anma yerlerini belediyeler, Üsküp Büyükşehir Belediyesi ve Üsküp’de bulunan belediyeler bu 

kanun ve diğer kanunlar hükümlerine uygun olarak yapabilir.   

 

Topluluklar mensupları, bireyler veya gerçek kişiler olarak organize edilerek, belediye konseyine 

anma yerlerin kurulması için inisiyatifte bulunabilieler ve yapılması için maddi destek 

sağlayabilirler.   

 

Aynı kanunun 17.maddesine istinaden, belediye konseyi oylama yaparak beş yıllık proğramı iki 

tur çoğunluk yada Badenter Kuralı uygulanarak kabul eder.   

 

Yasaya göre, Kültür Bakanlığı anma yerlerin sonradan korunması, bakımı ve kullanılması ile ilgili 

yetkili kurumu belirler.   

 

Günlük hayatta, topluluklardan biri yerel seviyede anma yerin yapılması için önerisi olduğu 

durumlarda, bu topluluğa mensup olan kişiler, gerçek kişiler yada üyeleri oldukları birlikler 

vasıtasıyla, belediye konseylerine öneri sunarak onların konulmasını talep edebilirler. Bu fikrin 

hazırlanması ve geliştirilmesi sürecinde talebin desteklenmesi ve tanıtılması amaçla, 

topluluklararası ilişkiler komisyonunun da devreye konulması olumlu etki yaratabilir.    
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8. Ombudsman 
 

Ombudsman’ın rölü Makedonya Cumhuriyeti 77.maddesi ve Ombudsman Kanunu15 ile 

belirlenmiştir. Yasanın 2.maddesine göre, Ombudsman Makedonya Cumhuriyeti kurumunu 

teşkil eder ve vatandaşların ile tüm diğer kişilerin anayasal ve yasal haklarını şu durumlarda 

korur: Hakları ile ilgili kararlar, faaliyetler ve ihmaller ile devlet idari organları ile kamu yetkileri 

bulunan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ihlal edikleri durumlarda, ayrımcılık ve topluluklar 

mensuplarının gereken şekilde ile adil olarak ilkelerin korunmasına bağlı kalarak, devlet 

kurumları ile yerel yönetim birimleri organları, kamu kurum ve kuruluşları ile organizasyon 

departmanları nezdinde gereken faaliyetleri yapar ve önlemler alır.    

Aynı kanunun 33.maddesine göre, Ombudsman tarafından duyuruda (şikayet) bulunan kişinin 

devlet idari organları ile kamu yetkileri bulunan diğer kurum ve kuruluşlar ile kamu yetkileri 

bulunan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından anayasal ve yasal hakları ihlal edildikleri tesbiti 

yapıldığında, yada topluluklar mensuplarının ayrımcılıktan korunma ve gereken şekilde ve adil 

olarak temsil edilmeleri ilkeleri devlet idari organları, yerel yönetim birimleri organları, kamu 

kurum ve müdürlükleri tarafından ihlal edildiklerinde, yada diğer usulsuzlukler yapıldıklarında ve 

idari kararın yürürlüğe girmesi ile ilgili kişinin hakkının korunması için telafisi mümkün olmayan 

zarar yaratacağı durumlarda çu önlemlerin alınmasını talep eder: 

o Geçici olarak idari kararın, ikinci dereceli kurum tarafından karar alınıncaya kadar 

yürürlüğe girmesinin ertelenmesi 

o Geçici olarak idari kararın, yetkili mahkeme kararın alınmasına kadar,  yürürlüğe 

girmesinin ertelenmesi 

o Geçici olarak idari kararın, ikinci dereceli yetkili mahkeme kararın alınmasına 

kadar,  yürürlüğe girmesinin ertelenmesi 

Bu yasanın 2.maddesinde belirtilen organlar, derhal veya Ombudsman tarafından talep 

mektubu tebliğ tarihinden üç gün süre içinde, idari kararın geçici olarak yürürlüğe girmesinin 

ertelendiğine dair karar almaları ve bunu Ombudsmana göndermeleri gerekir. Yetkili kurumlar, 

sürecin bitiminden sonra yürürlükte olan kararı Ombudsmana iletmeleri gerekir. 

Ombudsman Kanunu’na göre, duyuruların yapılması için belirli bir formun bulunmadığı, ve 

metnin devamında vatandaşlar tarafından kullanılabilecek bir örnek formu verilmiştir.  

Ombudsman nezdinde yürütülen prosedürlerde Makedonca dili ve bunun Kiril alfabesi ile en 

azından %20 oranında vatandaşlar tarafından kullanılan dil ve alfabesi resmi olarak 

kullanılmaktadır.  
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Ombudmas ofisi Üsküp’de bulunmaktadır ve bölgesel irtibat büroları Kalkandelen, Kırçova, 

Manastır, İştip, İstrumca ve Kumanova bulunur. Bu irtibat büroları Ombudsman yardımcıları ile 

temsil edilir. 

Ombudsmanla irtibat şahsen, posta vasıtasıyla, faks, telefon, yada elektronik araçlar yoluyla 

sağlanması mümkündür.  

Topluluklararası ilişkiler komisyonlar üyeleri, devlet idari organları ile kamu yetkileri bulunan 

diğer kurum ve kuruluşlar ile kamu yetkileri bulunan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 

ayrımcılık yapıldığını, yada topluluklar mensuplarının gereken şekilde ve adil olarak temsil 

edilmeleri ilkeleri devlet idari organları, yerel yönetim birimleri organları, kamu kurum ve 

müdürlükleri tarafından ihlal edildiklerinde, durumu Ombudsmana ile aynı zamanda Topluluklar 

Haklarının Gerçekleşmesi Ajansı’na bildirmeleri mümkündür. Bu organlar, bundan sonra 

yukarıda belirtilen prosedürlerle öneriler düzenler yada atlatılmaları için gereken önlemler 

alınır.  

Ek 3:Ombudsman’a yapılacak duyuru için olasıl form 
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9. Ayrımcılıktan Korunma Коmisyonu (AKK) 

 

Ayrımcılıktan Korunma Komisyonu (AKК), kendine verilen yetlilerle topluluklar haklarının 

korunmasında önemli röl alabilir.  

 

Diğerleri arasında, AKK nın şu yetkileri bulunmaktadır16: 

 

 Sunulan duyurulara göre hareket eder, belirlenen ayrımcılık olayları hakkında düşünce ve 

öneriler vermektedir; 

 Duyuruda bulunan kişiye hakları hakkında bilgi ve mahkeme yada diğer bir korunma 

sürecinin başlatılması hakkında haberdar eder; 

 Bu yasayla ilgili yapılan ihlaller hakkında yetkili kurumlar nezdinde sürçlerin başlatılması için 

inisiyatifler sunar; 

 Ayrımcılık yapıldığı durumlarda kamuyu haberdar eder ve eşitlik, insan hakları ile ayrımcılığa 

karşı tanıtım ve eğitim faaliyetleri düzenler; 

 Yerel yönetimler seviyesinde eşitlik ve insan haklarının korunması ilkelerinin gerçekleşmesi 

için yetkili kurumlarla gereken işbirliğini sağlar; 

 Eşitliğin sağlanması teminen devlet kurum ve kuruluşlarına önlemlerin alınması için öneriler 

sunar; 

 Ayrımcılıktan korunma için önemli olan yasalar hakkında düşünce ve öneriler sunar; 

 

Vatandaşlar ayrımcılığa mahruz kalabilirler ve bununla ilgili duyuruyu cinsiyet, ırk, deri rengi, 

soy, marginalleşmiş gruba mensubiyet, etnik kökenlik, dil, devlet vatandaşlığı, sosyal durum, din 

yada dini inançlar, eğitim seviyesi, siyasi görüşler, şahsi veya toplumsal durum, mental veya 

fiziki özürlülük, yaşlılık, aile veya medeni durumu, mülkiyet sahipliği, sağlık durumu veya 

herhangi bir diğer esasa göre ayrımcılığın yapıldığını bildirebilir.  

Vatandaşın ayrımcılığa mahruz kalması ve komisyona duyuru sunma hakkının olduğu alanlar 

şunlardır:  

o Çalışma ve iş ilişkileri; 

o Eğitim, bilim ve spor; 

o Sosyal güvenlik, sosyal korunma alanı da buna dahildir, emeklilik ve malüllük 

sigortası, sağlık sigortası ve sağlık korunma; 
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o Yargı ve idari makamlar; 

o Barınma; 

o Kamu haberleşme ve medyalar; 

o Mal ve hizmetlere ulaşma imkanı; 

o Sendika, siyasi parti, vatandailar birlikleri ve vakıflar üyelik, üyeliğe dayalı olan diğer 

kuruluşlara katılmak; 

o Кültür, ve 

o Yaslarla belirlenen diğer alanlar. 

 

 Ayrımcılığın yapıldığı durumlarda duyurunun sunulması için zaman süresi? 
Ayrımcılık vukuatı/kararı meydana geldiği tarihten itibaren en fazla üç ay süre zarfında AKK 
ya duyuru yapılabilir. 

 

 Duyuru nasıl sunulur? 
Yazılı veya sözlü, ayrımcılıktan korunma komisyonuna şahsen başvurularak, yada posta, 
telefon veya elektronik posta vasıtasıyla. 

 

 Duyurunun yapılabileceği diller 
Duyuru iu dillerde sunulabilir: 

 Makedonca dilinde 

 Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlarının %20 sinden fazlası konuştukları diller 

 Yerel yönetim biriminde herhangi resmi olarak kullanılan diller ve alfabeleri, komisyon 

tarafından Makedonca dili yanısıra bu dillerde de cevap verilecektir. 

 

 Duyurunun sunulması için masraflar. 
Duyuruların sunulması esnasında vergi va harçlar ödenmemektedir 

 

 Duyuruda yer alması gereken ilave bilgiler? 
Ayrımcılığın yapıldığını kanıtlayan tüm diğer bilgiler, deliller ve gerçekler duyurunun lehilde 
olacaktır? 

 

 Sunulan duyuru ile ilgili AKK dan cevap verilmesi için zaman süresi 
Duyurunun sunulduğu tarihten itibaren en geç 90 gün süre içinde, komisyon tarafından bana 
ve duyuruyu yaptığım kişiye ayrımcılığın yapıldığı  ile ilgili düşünce verilecektir. Düşünce ile 
ayrımcılığın yapıldığı kanaatine varıldığı takdirde,  hakların ihlali ile ilgili giderilme şekli de 
yer alacaktır. Bu düşünce ve öneri hem bana hem de bana karşı ayrımcılık yapan kişiye 
sunulacaktır.  
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 AKK tarafından belirlenen ayrımcılık ile ilgili prosedür  
Ayrımcılık yapıldığı kanıtlandığında ve bunu gerçekleştiren kişiye önerinin tebliğ tarihinden 
itibaren 30 gün içerisinde ihlal edildiği hakkın kaldırılması için süre tanılır ve bunun 
yapıldığına dair komisyonu haberdar etmesi gerekir. 

 

Ek 2:AKK ya sunulan duyuru formu (sayfa 35) 
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10.  YEREL SEVİYEDE TOPLULUKLAR HAKLARININ GERÇEKLEŞMESİ İLE İLGİLİ 

ÖNERİLER  

 

THGA na TAİK ile işbirliği yapma önerileri 

 

1. Yerel seviyede topluluklar hakları ile ilgili durumlar ve daha verimli şekilde gerçekleşmesi 

ve geliştirilmesi şekilleri hakkında bilgi teatisinin yapılması teminen, THGA ile belediye 

topluluklararası ilişkiler komisyonları arasında irtibat kanalların kurulması ve resmiyete 

dökülmesi, Topluluklar Hakları Gerçekleşmesi Ajansı yasal yetkileri çerçevesinde ve 

Makedonya Cumhuriyeti’nde yaşayan ve sayıları toplam nüfusun %20 oranı altında 

bulunan topluluklar mensupları haklarının geliştirilmesi ve korunması Kanunu 16(2). 

Maddesi ile belirlenen yetkileri çereçevesinde bunu yapmak.   

 

2. Topluluklar Hakları Gerçekleşmesi Ajansı görünümünü ve bulunduğu yeri ile aldığı rölü 

ve yetkileri hakkında bilgilerin artırılması yönünde tanıtım olayları ve kampanyaları 

organize etmek, bu organizasyonlar belediye konsey üyeleri ve topluluklararası ilişkiler 

komisyonları üyeleri, topluluklar birlikleri, vatandaşlar kuruluşları, gerçek kişiler, 

madyalar ve devletin içinde bulunan farklı bölgeler ile belediyelerde yaşayan diğer 

ilgilenen kişilere  yönelik olmaları gerekir.   

 

3. „Topluluklar Hakları Gerçekleşmesi Ajansı açık günleri” organizasyonunu yapmak ve 

bunun vasıtasıyla her ilgilenen vatandaşı, topluluklar mensuplarını, yerel kuruluşları, sivil 

kuruluşlar temsilcilerini, medyaları ve diğer ilgi gösteren kişileri Topluluklar Hakları 

Gerçekleşmesi Ajansı tarafından yapılan faaliyetler ve çalışmaları hakkında daha 

yakından bilgi ednmelerini sağlamak.    

 

4. Topluluklar Hakları Gerçekleşmesi Ajansı çerçevesinde kurulmuş olan Katılımcı Forumu 

üyeleri düzenli şekilde, belediyelerde bulunan kendi topluluklarına ait ilgili üyeleri ve 

topluluklararası ilişkiler komisyon üyeleri ile görüşme ve danışmalar sağlanması, bunlarla 

belediyede yer alan topluluklar haklarının gerçekleşmesi ve geliştirilmesi teminen bilgi 

ve düşünce teatisinde bulunmak.  
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THGA ya belediyelerle işbirliği yapma önerileri  

 

 Topluluklar Hakları Gerçekleşmesi Ajansı tarafından belediye başkanları, konsey 

başkanları ve belediye topluluklararası ilişikiler komisyonlar üyeleri doğrudan 

görüşmeler ve buluşmaların gerçekleşmesi için daha aktif yaklaşımın ortaya konulması, 

bunu topluluklar mensupları yerel seviyede karşılaştıkları zorluklar ve sorunların 

belirlenmesi teminen yapılması, Yerel  Yönetimler Kanunu 41.ve 55.maddelerinde 

belirlenen hususlara riayet edilmesi ve gereken şekilde bunların uygulanması amaçla 

yapılmalıdır. 

 

 

2. Topluluklar Hakları Gerçekleşmesi Ajansı, Yerel Yönetim Birimleri Birliği ile yapılan 

işbirliği neticesinde belediyelerde istişare görüşmeleri başlatır, bu görüşmeler kabul 

edilmesi yada değişmesi gereken yerel kural ve uygulamalar listesi belirlenmesi amaçla 

yapılır. Burada özellikle Yerel Yönetimler Kanunu 41(3). maddesi uyarınca, belediye 

konseyleri tarafından özel çoğunluluk oyları (Badinter Kuralı) ile alınması gereken 

kararlar ilgi odağındadır.  

 

 

3. Topluluklar Hakları Gerçekleşmesi Ajansı, Yerel Yönetim Birimleri Birliği ve Yerel 

Yönetimler Bakanlığı ile yapılan işbirliği neticesinde, belediye bütçelerinin belirlenmesi 

ve topluluklararası ilişkiler komisyonları çalışmaları engelsiz şekilde yapılması ile ilgili 

tartışma toplantıları başlatması gerekir. Bu toplantılarda özellikle belediyede yaşayan 

toplulukların kültür olayları kutlamaları, kültür kimlikleri ve dillerinin korunması konuları 

gündeme gelmelidir. 

 

 

4. Topluluklar Hakları Gerçekleşmesi Ajansı, belediye konseyleri tarfından topluluklararası 

ilişkiler komisyonları üyelerinin seçilmesi için analiz yapması, tartışma toplantıları 

düzenlemesi, kamuya açık ve şeffaf şekilde seçimin yapılması için modeller önermesi  

gerekir. Ayrıca, belediye konseyleri tarafından topluluklararası ilişkiler komisyonlarından 

sunulan öneriler ve düşünceler nekadar ve hangi ölçüde ele alındıkları ve haklarında 

karar verildiği de analiz edilmelidir.  
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THGA ya yerel seviyede topluluklar birlikleri ile işbirliği yapma önerileri 

 

1. Topluluklar Hakları Gerçekleşmesi Ajansı, yerel seviyede temsil edilen vatandaşlar 

birlikleri ile doğrudan işbirliği yapmayı ve bunlara destek sağlaması, bunu bu birlikler 

kapasitelerinin geliştirilmesi amaçla ve daha iyi şekilde yerel ve merkezi iktidarlar 

önünde topluluklar çıkarlarının temsil edilmesi teminen yapması gerekir.  

 

2. Bu doğrultuda, Topluluklar Hakları Gerçekleşmesi Ajansı belediye/bölgesel seviyede olan  

topluluklar birlikleri ile düzenli görüşmelerin yapılmasını organize etmesi gerekir. Bunun 

amacı bunlarla ortaklık ilişkilerin kurulması, yerel seviyede toplulukların karşılaştıkları 

gerçek sorun ve zorluklardan haberdar olması, kendi yetkileri ve faaliyetleri hakkında 

bunları haberdar etmesi ve tüm topluluklar haklarının gerçekleşmesi ve korunması ile 

ilgili Hükümet tarafından yürütülen çalışmalar ve proğramların tanıtılması hedeflenir.  

 

 

3. Topluluklar Hakları Gerçekleşmesi Ajansı, topluluklar haklarının gerçekleşmesi ve 

korunması hakkında çaba sarfeden ve bununla ilgili faaliyet gösteren topluluklar 

birliklerin kayıt kütüğü kurması ve bunu güncelleştirmesi, bu birliklerin yerel, bölgesel ve 

devlet çapında uyguladıkları projeleri ile yakından ilgilenmesi görekir.    

 

 

THGA nın yerel seviyede medyalarla işbirliği yapma önerileri  

1. Topluluklar Hakları Gerçekleşmesi Ajansı, yerel ve bölgesel seviyede faaliyet gösteren  

elektronik ile basılı medya ile düzenli şekilde irtibat kurması ve işbirliği yapmasını 

sağlamak. Bunun amacı kendisi tarafından yürütülen projeler ve faaliyetleri tanıtmak ve 

belediyelerde yaşayan topluluklar haklarının durumu ile gerçekleşmeleri esnasında 

karşılaşılan zorluklar hakkında medyaların ilgisini çekmektir. 

 

 

2. Topluluklar Hakları Gerçekleşmesi Ajansı, yerel seviyedeki medyalar temsilcileri için 

eğitim ve diğer faaliyetleri organize etmesi ve desteklemesi gerekir. Bununla, medya 

alanında çok kültürel havası inşa etmeleri için röllerini kuvvetleştitecek ve toplulukların 

yerel seviyede kimliklerini, dillerini ve kültürlerini korumaları için temel unsurlara dikkat 

edilerek sosyal yaşama dahil edilmeleri, korunmaları ve tanıtılmalarını sağlayacaktır. 
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3. Topluluklar Hakları Gerçekleşmesi Ajansı kendi yönetim kadrosu ve personelinin 

yetenekleri ve bilgilerinin artırılması için özel eğitim proğramları organize etmesi 

gerekir.  Bununla birlikte bu eğitim proğramlarına medyalar ve halkla ilişkiler ile 

irtibatta bulunan  “Katılım Forumu” nda yer alan topluluklar birlikleri temsilcileri  

de katılmaları gündemde yer almalıdır.  

 

 

THGA Makedonya Cumhuriyeti Meclisi ile işbirliği yapma önerileri  

 

1. Topluluklar Hakları Gerçekleşmesi Ajansı, yerel seviyede topluluklar haklarının daha 

efektif şekilde gerçeklşmesi ve geliştirilmesi yönünde Topluluklararası İlişkiler 

Parlamenter Komitesi üyeleri ile topluluklarası ilşkiler komisyonları üyeleri arasında 

görüşmeler sağlaması ve  aralarında sürekli düşünce ve görüşler teatisi yapılmasını 

desteklemesi, aynı zamanda bu görüşmelere kendisi de aktif şekilde katılması 

gerekmektedir.  

 

2. Topluluklar Hakları Gerçekleşmesi Ajansı , Yerel Yönetim Birimleri Birliği, Ohri Çerçeve 

Anlaşması Uygulanması Sekretaryası ve diğer yetkili kuruluşlar ile işbirliği yaparak Yerel 

Yönetimler Kanunu 41 ve 55.maddesinin otantik olarak yorumlanması temin edilmesi 

için uzman çapında tartışmalar veya istişare toplantıları başlatılması ve organize etmesi 

gerekir.  

 

 

 Topluluklar Hakları Gerçekleşmesi Ajansı, ilgili bakanlık ve diğer yetkili kuruluşlar ile sivil 

toplum sektörü ile işbirliği yaparak, Yerel Yönetimler Kanunu 41 ve 55.maddesinin 

değişmesi ve ilavelerin yapılması için analizler ve tartışmaların yapılmasını 

desteklemelidir. 
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Ek 1: Anayasa ilavelerini daha ayrıntılı düzenleyen ve netleştiren kanunların 

listesi 

 

Anayasa ilaveleri daha ayrıntılı ve netleştiren değişiklikler ve/veya ilaveler şu kanunlarla 

düzenlenmiştir:  

а) dillerin kullanımı ile ilgili olan kanunlar. Dillerin kullanımı konusunda ilgili kanunlarda 

değişikliklerin ilave edildiği kanunla (Anayasa ilavesi V): 

 Makedonya Cumhuriyeti Meclisi milletvekillerin seçilmesi17  

 Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seçilmesi Kanunu değişiklikleri ve ilaveleri 

Kanunu18  

 M.C. de Nüfus, Haneler ve Daireler Sayımı Kanunu değişiklikler ve ilaveler Kanunu19   

 Devlet Memurları Kanunu değişiklikleri ve ilaveleri Kanunu20  

 “M.C.Resmi Gazetesi’nde” yasalar ve diğer düzenlemelerin ve dökümanların 

yayımlanması Kanunu ilaveleri Kanunu21 

 Yerel Seçimler Kanunu değişiklikler ve ilaveler Kanunu22 

 İcra Prosedürü Kanunu ilaveleri Kanunu23  

 İdari Davalar Kanunu ilaveleri Kanunu24  

 Davalar Prosedürü Kanun değişiklikler ve ilaveler Kanunu25  

 Ceza Usulu Kanunu değişiklikler ve ilaveler Kanunu26  

 Genel İdari Prosedür Kanunu değişiklikler ve ilaveler Kanunu27  

б) Şahsi evraklarla ilgili kanunlar  (Anayasa ilavesi V): 

 Kimlik Kartı Kanunu değişiklikleri ve ilaveleri Kanunu28  

 Nüfur Kayıtları Kanunu değişiklikleri ve ilavelri29  

                                                           
17

 Milletvekillerin Seçilmesi Kanunu “M.C.Resmi Gazetesi”, No. 42/02 
18

 “M.C.Resmi Gazetesi ”,No. 11/04 
19

 “M.C.Resmi Gazetesi”, No. 43/02); 
20

 “M.C.Resmi Gazetesi”, No.17,40,85/03 
21

 “M.C.Resmi Gazetesi”, No.43/02 
22

 “M.C.Resmi Gazetesi”, No. 35/04); 
23

 “M.C.Resmi Gazetesi”, No. 64/03 
24

 “M.C.Resmi Gazetesi”, No. 44/02 
25

 “M.C.Resmi Gazetesi”, No. 44/02 
26

 “M.C.Resmi Gazetesi”, No. 44/02 
27

 “M.C.Resmi Gazetesi”, No. 44/02 
28

 “M.C.Resmi Gazetesi”  No. 38/02 ve 16/04 
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 İç İşleri Kanunu değişiklikleri ve ilaveleri Kanunu30  

 Makedonya Cumhuriyeti Vatandaşları Pasaportlar Kanunu değişiklikler ve ilaveleri 

Kanunu31  

 Yollarda Trafik Güvenliği Kanunu ilaveleri Kanunu32  

д)  Eğitim ile ilgili kanunlar (Аnayasa ilaveleri V ve VIII): 

 İlkokul Eğitimi Kanunu değişiklikler ve ilaveler Kanunu33  

 Ortaokul Eğitimi Kanunu değişiklikler ve ilaveler Kanunu34  

 

ѓ) Yerel yönetim birimleri yetkileri ve bunların finansal desteklenmesi ile ilgili kanunlar  (Anayasa 

ilaveleri XII): 

 Yerel Yönetimler Kanunu35 

 Emlak Vergisi Kanunu36  

 İdari Harçlar Kanunu değişiklikler ve ilaveleri Kanunu37 

 İç İşleri Kanunu ilaveleri Kanunu38  

 Makedonya Cumhuriyeti’nde yerel yönetimler bölgesel organizasyonu Kanunu39  

 Yerel Yönetimler Birimleri Finans Edilmesi Kanunu40  

 Üsküp Şehri Kanunu41  

 Belediye Vergileri Kanunu42  

2001 yılı anayasal ilavelerin uygulanması için önemli olan diğer dökümanlar:  

Anayasa ilaveleri V, X, XIV, XVI ve XVIII nin uygulanması için Makedonya Cumhuriyeti 

Meclisi İş Yönetmenliği43  

                                                                                                                                                                                           
29

 M.C.Resmi Gazetesi”, No. 38/02 
30

 M.C.Resmi Gazetesi”, No. /02 
31

 M.C.Resmi Gazetesi”, No. 20/03 ve 46/04 
32

 M.C.Resmi Gazetesi”, No. 38/02 ve 38/04 
33

 M.C.Resmi Gazetesi” No. 63/04 
34

 M.C.Resmi Gazetesi”, No. 67/04 
35

 M.C.Resmi Gazetesi”,  No. 5/02 
36

 M.C.Resmi Gazetesi”, No. 61/04 
37

 M.C.Resmi Gazetesi”, No. 61/04 
38

 M.C.Resmi Gazetesi”, No. 38/02 
39

 M.C.Resmi Gazetesi”, No. 55/04 
40

 M.C.Resmi Gazetesi”, No. 61/04 ve 96/04 
41

 M.C.Resmi Gazetesi”, No. 55/04 
42

 M.C.Resmi Gazetesi”, No. 61/04 
43

 M.C.Resmi Gazetesi”, No. 60/02 
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Ek 2: Yerel Yönetimler Kanunu 41 ve 55.maddesi otantik olarak 

yorumlanması için öneri 
 

41.madde 

Yerel Yönetimler Kanunu (mevcut metin)  

 

Otantik yorumlanması için sorular 

 

1.fıkra 

 

 

Konsey, toplantıya toplam konsey üyelerinin 

çoğunluğu halihazırda bulunduğu durumlarda 

çalışabilir.  

 

Sorular yoktur 

 

 

2.fıkra 

 

 

Yasalayla yada Tüzük ile baika şekilde 

belirlenmediği durumlarda, Konsey toplantıya 

katılan üyelerin çoğunluk oyları ile karar alır.  

 

Sorular yoktur 

 

 

 

 

 

 

 

3.fıkra 

 

 

 

 

 

Kültür, belediyede yaşayan nüfusun %20 oranından 

daha az sayıda kişi tarafından konuşulan diller ve 

alfabelerin kullanımı, belediye arma ve bayrağının 

belirlenmesi ve kullanılması konuları toplantıya 

katılan konsey üyelerinin çoğunluk oyları ile 

belirlenin, bunun esnasında toplantıya katılan 

belediye nüfusunu çoğunluk teşkil etmeyen 

topluluklar mensupları konsey üyelerin çoğunluk 

oyları da alınması gerekir.  

 

 

41.madde 3.fıkrası ile ilgili sorular:  

 

1. Kültür kuralları nelerdir, neler dahil edilmiştir?  

 

2. Belediye bütçesi özel çoğunluk kuralı ile kabul 

edilmesi gerekir mi, bütçede kültür tutarı belirlenmiş 

midir , belirlendiği ise, oylama esnasında  kültür 

faaliyetleri için ayrılan tutar genel belediye 

bütçesinin entegre kısmını teşkil etmekte midir?   

 

3. 41.maddesi 3.fıkrası konuları ile ilgili belediye 

konseyinde oylama yapıldığında, Başkan tarafından 

konunun ikinci defa oylamaya sunulması konulacak 

mıdır, ki bu oylamada belediye konseyinde temsil 

edilen küçük topluluklar mensupları ayrı olarak kendi 

görüşlerini ifade edecek midir?  

 

 

 

4.fıkra 

 

 

 

Genel olarak konsey tolantısında açık oylama 

yapılır. 

 

 

Sorular yoktur 

 

5.fıkra 

 

 

Her konsey tolantısı ile ilgili tutanak yürütülür.  

 

Sorular yoktur 

- tabela 2 - 
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 55.madde 

Yerel Yönetimler Kanunu (mevcut metin)  

 

Otantik yorumlanması için sorular 

 

 

 

1.fıkra 

Son gerçekleşen sayımlar ile belediye toplam 

nüfusunun en azından %20 oranında belirli 

topluluk mensupları oluşturduklarında, o 

belediyede topluluklararası ilişkiler komisyonu 

kurulmaktadır.  

 

 

                           Sorular yoktur 

 

 

 

 

 

 

2.fıkra 

 

 

 

 

 

Bu maddenin 1.fıkrasında belirtilen 

komisyonu, belediyede bulunan her 

topluluğun aynı sayıda üyeleri temsil 

edilmektedir.   

 

55.madde 2.fıkrası ile ilgili sorular: 

 

1. Belirli bir belediyede, son sayımlara göre bir etnik 

topluluğun bulunsuğu ortaya çıkmış olduğunda, 

belediye konseyi kararı ile topluluklar arası ilişkiler 

komisyonu kurulmasında üye ile temsil edilmesiği 

durumlarda: 

 

a) kurulan komisyon, sayıma göre belediyede yaşayan 

tüm topluluklar temsilcilerini dahil etmediğinde, bu 

komisyonun yasalara göre kurulup kurulmadığı sayılır?   

 

б) bu şekilde kurulan komisyon çalışması için yasal 

hakkı ver mıdır ve konseye düşünce verebilir midir? 

3.fıkra Üyeler seçimi Tüzük ile belirlenir.  Sorular yoktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.fıkra   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonda, belediyede temsil edilen 

topluluklar arasında ilişkiler ile ilgili sorunlar 

gözden geçirilir ve bunlara çözüm bulunması 

için düşünce ve öneriler verilir. 

 

55.madde 4.fıkrası ile ilgili sorular: 

 

1. Topluluklar arası ilişkiler komisyonundan kim düşünce 

talep edebilir, ve topluluklar arası ilişkiler komisyonuna 

konuların ele alınması için kim öneri verebilir:  

 

2. Topluluklararası ilişkiler komisyonundan hangi şekilde 

(yazılı veya sözlü) düşünceler talep edilmektedir ve  

hangi şekilde komisyon tarafından belediye konseyine 

düşünceler iletilir:  

 

3. Topluluklararası ilişkiler ile alakalı daha ayrıntılı detaylar 

kimin tarafından belirlenir. 

 

4. Komisyonu tarafından ele  alınması mümkün olan ve 

topluluklar arası ilişkilerle alakalı olan hangi 

sorunlardır?  

 

5. Belediye konseyi tarafından belediye bütçesinin kabul 

edilmesi esnasında, önceden topluluklararası ilişkiler 

komisyonundan düşünce alınması öngörülmüş olup 

olmadığı, bu durum bütçede kültür faaliyetleri için 

tutara ayrılması öngörülmüş olduğunda ve bu nokta 
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bütçenin entegre kısmını oluşturduğu durumlarında 

geçerli olduğu sözkonusudur? 

 

 

 

 

 

 

 

5.fıkra  

 

 

 

 

 

 

 

Belediye konseyi, bu maddenin 4.fıkrasında 

belirtilen düşünceleri gözden geçirmesi ve 

hakkında karar alması gerekir.  

 

                        55.madde 5.fıkra ile ilgili sorular: 

 

1. Hangi prosedür ve şekli ile topluluklar arası ilişkiler 

komisyonu Belediye Konseyine düşüncelerini 

sunmaktadır? 

 

2. Belediye Konseyi, Yerel Yönetimler Kanunu 55.maddesi 

4.fıkrası ile ilgili konular hakkında, karar alınmasından 

önce topluluklar arası ilişkiler komisyonundan mutlaka 

düşünce talep etmesi gerekir mi?  

 

3. Belediye Konseyi, hangi süre içinde topluluklar arası 

ilişkiler komisyonu düşüncelerini gözden geçirmesi 

gerekir ve hangi süre içinde bu konular hakkında karar 

alması gerekir? 

 

  

-tabela 3- 
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Ek 3: Ombudsman’a verilen duyurunun (şikayet) olasıl formu 
 

  

OMBUDSMAN’a 

Ul. “Dimitrie Çupovski” No. 2 

1000 Üsküp 

D  U  Y  U  R  U  
 

1. SUNAN KİŞİ HAKKINDA BİLGİLER: 

 

ADI VE SOYADI               İKAMET ETTİĞİ YER          

 

АDRESİ         ТЕLEFONU   

 

TOPLULUK MENSUBU   

 

2. CİNSİYETİ:   E       K                                                                      3. YAŞI  

 

4. MESLEĞİ                                                                                       5. UYRUĞU  

 

6. DUYURUNUN İLGİLİ OLDUĞU KURUM VEYA KURULUŞ  

 

  

  

 

7. DUYURUYU SUNAN KİŞİNİN HAKLARINI İHLAL EDEN RESMİKİŞİNİN ADI, SOYADI VE GÖREVİ 

 

  

  

 

8.  FORMUN DEVAMINDA HAKKINIZIN İHLAL EDİLDİĞİ DÖKÜMAN (KARAR, NETİCE V.B.) VEYA İHLALİN 

YAPILDIĞI FAALİYET HAKKINDA BİLGİLER BELİRTİN 
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9. НANGİ HUKUKİ ÖNLEMLERİ ALDIĞINIZI BELİRTİN (HANGİ KURUMA VE NE ZAMAN) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

10. İLAVELER (DELİL):  

  

  

  

  

 

11. OMBUDSMAN OFİSİNDE KİMİN TARAFINDAN KABUL EDİLDİNİZ (MEMURUN ADI VE SOYADI)  

  

  

 

 

 

     

                   TARİH                        SUNAN KİŞİNİN İMZASI 
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Ek 4: Ayrımcılıktan Korunma Komisyonu’na sunulan duyuru formu  

  

MAKEDONYA CUMHURİYETİ 

Ayrımcılıktan Korunma Komisyonu 
bul. Gotse Delçev nosuz (MRTV binası), kat 20, Üsküp 

tel. 02/3232-242 
 

D U Y U R U  

ÖNEMLİ: Sunduğunuz duyurunun bir kopyası şikayette bulunduğunuz gerçek/tüzel kişi yada 

kuruma da iletilecektir. 

 

 SUNAN KİŞİ HAKKINDA BİLGİLER 
 

1. ADI: ______________________________________________________________________ 
 

2. SOYADI: __________________________________________________________________ 
 

3. UNVANI: ____________________________________________________________________ 

4. (sunan kişi tüzel kişi olduğu durumlarda) 
  

5. АDRESİ/MERKEZİ: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(sunan kişi tüzel kişi olduğu durumlarda) 
 

6. CİNSİYETİ: ___________________ 
 

7. DOĞUM TARİHİ: __________________________ 
 

8. ТЕLEFON: __________________E-MAİL: _______________________________________ 
 

9. ETNİK MENSUBİYETİ: ______________________ (bilgi verilme zorunluluğu yoktur) 
 

10. DUYURUYU BAŞKA KİŞİNİN ADINA MI VERMEKTEDİNİZ: __________________                                                                                                                         

(EVET veya HAYIR ile cevaplayın) 
 

11. BİR ÖNCEKİ SORUYA EVET CEVABI VERMİŞ OLDUĞUNUZDA, KİMİN ADINA DUYURUYU 

VERDİĞİNİZİ BELİRTİN: 

___________________________________________________________________________ 
 

12. DUYURUYU VERDİĞİNİZ KİŞİDEN ONAY ALMIŞ MISINIZ: _____________________________      

(EVET veya HAYIR ile cevaplayın, cevabınız EVET olduğu takdirde, onaayı ilişikte koyunuz) 

 



Yerel seviyede etnik toplulukalar hakları gerçekleşmesi ve korunması 
 

Deneyimler ve öneriler  46 
 

DUYURUYU SUNDUĞUNUZ GERÇEK/TÜZEL KİŞİ YADA KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER 
 

1. DUYURU TÜZEL KİŞİ/KURULUŞ İLE İLGİLİ OLDUĞUNDA: 
 

 UNVAN: ______________________________________________________________  
 

 MERKEZİ: ___________________________________________________________ 
 

 ТЕLEFON: ___________________________ 
 

 BU TÜZEL KİŞİ/KURULUŞTA ÇALIŞAN MISINIZ: ________________  

(EVET veya HAYIR ile cevaplayın) 
 

2. DUYURU GERÇEK KİŞİ İLE İLGİLİ OLDUĞUNDA: 
 

 ADI VE SOYADI: _____________________________________________________ 
 

 АDRESİ: ____________________________________________________________ 
 

 ТЕLEFON: ___________________ 
 

 AYRIMCILIK YAPTIĞI İDDİA ETTİĞİNİZ KİŞİ İŞ YERİNDE / GÖREVİNİ İFA ETTİĞİ ZAMAN 

MI BUNU YAPMIŞTIR: _____________________ (EVET veya HAYIR ile cevaplayın) 
 

 BİR ÖNCEKİ CEVABINIZ EVET İSE, İLGİLİ KİŞİNİN NEREDE ÇALIŞTIĞINI 

BELİRTİN:________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(şirket/kurum/kuruluş unvanı, adresi, telefonu, kişinin görevi / pozisyonu) 
 

ÖNEMLİ: Duyuru sunduğunuz fazla sayıda gerçek ve/veya tüzel kişiler ve kuruluşlar bulunduğunda, 

herbiri için ayrı ayrı formları doldurmanızı rica ederiz. 

 

AYRIMCILIK ESASI/ESASLARI 
 

Size karşı yapıldığını düşündüğünüz bir veya fazla ayrımcılık esasını çevreleyin. 
 

1. Cinsiyet 

2. Irk 

3. Deri rengi 

4. Soy 

5. Marjinel gruba mensubiyet 

6. Еtnik kçkenlik 

7. Dil 

8. Uyrukluk 

9. Sosyal kesimlik 

10. Din ve dini inaçlar 

11. Diğer inanç türleri 

12. Eğitim 

13. Siyasi görüşler 

14. Şahsi veya toplumsal statüsü 

15. Меntal veya fiziki engellik 

16. Yaş 

17. Aile veya medeni durumu 

18. Mülkiyet durumu 

19. Sağlık durumu 

20. Diğer bir esas: (hangisi 

olduğunu belirtin) 

_____________________ 
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DUYURUYU SUNDUĞUNUZ OLAY NEYLE İLGİLİ GERÇEKLEŞMİŞTİR 
 

1. ÇALIŞMA VE İŞ İLİŞKİLERİ 
  

2. EĞİTİM, BİLİM VE SPOR 
 

3. SOSYAL GÜVENLİK, SOSYAL KORUNMA ALANI DA DAHİLDİR, EMEKLİLİK VE MALÜLLÜK 

SİGORTASI, SAĞLIK SİGORTASI VE SAĞLIK HİZMETLERİ 
 

4. YARGI VE İDARİ MAKAMLAR 
  

5. BARINDIRMA 
  

6. KAMU BİLGİLENDİRME VE MEDYALAR 
 

7. MAL VE HİZMETLERE ULAŞIM 
 

8. SENDİKA, SİYASİ PARTİ, VATANDAŞLAR BİRLİKLERİ VE VAKIFLARINA ÜYELİK YADA ÜYELİĞE 

DAYALI DİĞER KURULUŞLARA ÜYE OLMAK 
 

9. КÜLTÜR 
 

10. YASA İLE BELİRLENEN DİĞER ALANLAR  ______________________________________ 

__________________________________________________________________ (belirtin) 

 

 

 

OLAY HAKKINDA BİLGİLER (duyuruyu sunduğunuz olayı detaylı şekilde açıklayın, bununla birlikte olayın 

zamanı, yeri, tanık olan kişiler ve benzeri bilgileri dahil edin) 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

ÖNEMLİ: Yazmak için daha geniş bir yer olması gerektiği durumlarda ilave sayfa kullanın. 

 

 

DELİLLER (duyuru ile birlikte hangi delilleri sunduğunuzu belirtin) 
 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 
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3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MAHKEME DAVASI BAŞLATTINIZ MI? ____________ (EVET veya HAYIR ile cevaplayın) 
 

2. BAŞLATTIĞINIZ İSE HANGİ MAHKEMEDE VE NE ZAMAN 

________________________________________ 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(suş duyurusu kopyasını sunun) 
 

3. DİĞER BİR KURULUŞA BAŞVURUDA BULUNDUNUZ MU?________________ (EVET veya HAYIR 

ile cevaplayın) 
 

4. BULUNMUŞ OLDUĞUNUZDA, HANGİSİNE VE NE ZAMAN 

________________________________________ 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(iletişim yaptığınız yazının kopyasını sunun) 

 

 

 

YER VE TARİH                                                                            İMZA 

  

 

 


