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1. GİRİŞ 
 
13 Mayıs – 10 Haziran 2013 döneminde, AGİT misyonundan desteklenen ve Topluluklar Haklarının 
Gerçekleştirme Ajansı (THGA) tarafından organize edilen Katılımcılar Forumu gereksimleri için 
Topluluklar mensupları hakları geliştirilmesi ve korunması ile bağlantılı faaliyetler gerçekleştiren sivil 
kuruluşlar ile ilgili Analiz hazırlanma süreci gerçekleşmiş olup, analizin amacı Makedonya 
Cumhuriyeti’nde daha küçük etnik topluluklar ile ilgili faaliyetleri olan sivil kuruluşların (SKr) 
organizasyon kapasitelerinin mevcut durumu belirlenmesi ve aynı zamanda bu kuruluşların çalıştıkları 
geniş ortamına göz atılması amaçlanmıştır.   
 
Bu Raporun hazırlanması için yasal uygulamaların analizi, sivil sektörü ile ilgili mevcut bulunan döküman 
ve araştırmalar, organizasyon kapasiteleri durumunun belirlenmesi ile ilgili organizasyon 
değerlendirilmesi ve bunların gelişmesi için gereken beceriler ve imkanlar konuları gözden geçirilmiştir. 
Tüm toplanan bilgiler gereken şekilde analiz edilmiş ve bu raporda tasnif edilmeleri sağlanmıştır.  

 
Organizasyon değerlendirilmesi yapıldığında, anket soruların cevaplanmasında sadece Vatandaşlar 
Kuruluşlarında idari ve yönetim yetkileri bulunan temsilciler ve gereken bilgilere sahip olan kişilere 
katılma hakkı verilmiştir. Araştırma anonim şeklinde yapılmıştır ve elde edilen bilgiler ayrı ayrı işlenmiş 
olup genel bilgi ve sonuçlar olarak gösterilmiştir.     
 
Az sayıda anket listesine cevap verimiş olduğunu göz önünde bulundurarak, yapılan değerlendirmeden 
çıkan sonuçlar şartlı olarak kabul edilmesi gerekir, çünkü fazla sayıda kuruluştan alınan bilgilerden 
kaynaklanmamıştır.  
 
Analiz 20 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen Katılımcı Forumu’nda tanıtılmıştır, ki bu toplantıya katılan  
vatandaşlar kuruluşları temsilcileri, ortaya çıkan sonuçlara kendi katkılarını yapma imkanlarını 
bulmuşlardır.    
 
Analiz danışman Zoran Stoykovski tarafından gerçekleştirilmiştir. Kendisi, bu danışmanlık görevi THGA ve 
AGİT temsilcileri ile sılı işbirliği yaparak yerine getirmiştir ve bunun neticesinde bu Raporu da sonradan 
hazırlamıştır.  
 

2. İCRAATİN ÖZETİ 
 
Makedonya Cumhuriyetinde yaşayan daha küçük etnik toplulukları ile çalışan vatandaşlar kuruluşları, bu 
etnik topluluklar (Boşnaklar, Ulahlar, Romanlar, Sırplar, Türkler, Mısırlılar, Torbeşler, Hırvatlar v.b.) 
hakları ve çıkarlarının korunması hususunda önemli rölleri bulunmaktadır. Bu vatandaşlar kuruluşlarının 
öncelikli faaliyet alanları kültürün gelişmesi, geleneklerin korunması, ilgili topluluğun konuştuğu dilin 
korunması, insan ve azınlıklar haklarının korunması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesidir. Bu kuruluşlar 
kendi üyelerine yönelik hizmetler sunup önem taşıyan soruları gündeme getirmekteler (örneğin: eğitim 
imkanların düzeltilmesi, küçük etnik topluluklara karşı olan önyargılar ve stereotiplere karşı konulma, 
kamu ve siyasi yaşama katılım, küçük etnik toplulukların sosyal ve ekonomik entegrasyonu v.b.).   
 
Bu vatandaşlar kuruluşlar üyelerin etnik yapısına gelince, ilgili vatandaşlar kuruluşu tarafından temsil 
edilen etnik topluluğun mensupları üyelerin %70 i oluşmaktadır. Üyelerin sayılarına bakıldığında, bu 
kuruluşların ortalama 50 üyesi bulunduğu, ki cinsiyetlerine göre bunların fazlası kadından (%52.1), a 
daha azı erkeklerden oluşur (%49.9). Toplam üyelerden sadece %27 si aktiftir, yaşlılık yapısına gelince bu 
vatandaşlar  kuruluşlarında çok sayıda genç üyeler yer almaktadır (%85.5 i 40 yaş altındadır). Buna göre 
bu vatandaşlar kuruluşlarının potansiyeli yüksek olup gereken faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yeterli 
potansiyelin olduğunu göstermektedir. 
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Bu kuruluşların organizasyon kapasitelerinin analizi yapıldığında, daha fazla organizasyon yapılarını 
geliştirilmesi gerektiği neticesine varılmaktadır, bu husus özellikle organizasyon ve mali durumları 
güçlendirilmesi bölümü ile ilgilidir. Bazı vatandaşlar kuruluşlarında daha detaylı şekilde kuruluşun 
yönetim ve icraat bölümlerinin ayırt edilmesi, demokrasi kapasitelerinin artırılması ve daha fazla üyelerin 
yönetim organları ve kuruluş faaliyetlerinde yer almaları sağlanmalıdır. 
 
Vatandaşlar kuruluşlardan fazlasında AB den proğram ve projelerin (KÖE, DŞHAE ve başka) alınması için 
eğitim almaları gerektiğini vurgulamaktadırlar. Bu husus özellikle projelerin planlanması ve yazdırılması, 
AB projelerin yönetimi, AB projerin finans yönetimi v.b. Bu küçük etnik topluluklar vatandaşlarından 
kurulan kuruluşları için öncelikle kuruluşların finans istikrarlığının sağlanması önem taşımaktadır.  

 
Bu kuruluşların kurumsal ilişkilerin iyileştirilmesi kısmında küçük etnik topluluklar üyelerinin diğer 
kuruluşlarda temsil edilmeleri ve çıkarları ile ilgili konularda lobicilik faaliyetlerinin artırılması daha fazla 
odaklanması önerilmektedir. 
 
Bu analizde yer alan önerilerin bir bölümü vatandaşlar kuruluşların faaliyetleri ile ilgili olan yasal 
uygulamaların düzeltilmesi, halen uygulanmamakta olan Kuruluşlar ve Vakıflar Kanunu hükümlerinin 
uygulanması (vatandaşlar kuruluşları için vergi ve gümrük kolaylaştırılmaları), politikaların tasarlanması 
ve yasaların getirilmesinde hükümet kuruluşları ile daha fazla işbirliği yapılması yönündedir. 
 
Bu doğrultuda, Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti, küçük etnik topluluklar vatandaşlar kuruluşların 
faaliyetlerini destekleyecek mekanizmaları kurması gerekir, bunu özellikle faaliyet masraflarının (ofis, 
gereçler, teknik personel) karşılanması için maddi değerlerin sağlanması, aynı şekilde yıllık 
proğramlarının gerçekleşmesini temin etmek,  bununla birlikte küçük etnik toplulukların istikrarlı şekilde 
gelişmelerini sağlamak, bunların M.C. de hakları ve kültür özelliklerini korumak yönünde çaba 
göstermelidir.  
 
M.C.Hükümeti, ilgili devlet Ajansları (örneğin THGA) vasıtasıyla, bunların yıllık proğramları çerçevesinde, 
daha etkin tanıtılmaları ve çıkarlarının korunması teminen, vatandaşlar kuruluşları ve küçük etnik 
topluluklarına teşvikler verilmesini sağlaması gerekir.   
 
Vatandaşlar kuruluşları ve küçük etnik topluluklar kapasitelerinin artırılması ile ülkede yaşayan küçük 
etnik topluluklar haklarının gerçekleşmesi yönünde katkı sağlanabilir.  
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3. SİVİL SEKTÖR DURUMUNA GENEL BAKIŞ       
 
Makedonya Cumhuriyeti’nde modern sivil kuruluşların ortaya çıkması ve kurulmaları devletin 
bağımsızlığı kazanması hemen önceki dönemi kapsamaktadır, daha doğrusu geçen asrın erken doksanlı 
yıllarında meydana gelmiş ve günümüze kadar devam etmektedir. Vatandaşlar tarafından kuruluşlar 
organizasyon şekilleri ve tipleri daha 19.yüzyılda varmış, ikinci dünya savaşı sonrası döneminde ise en 
fazla toplumsal kuruluşlar (kadınlar organizasyonu, gençler birliği, Kızıl Haç teşkilatı v.b.) şeklinde varlık 
göstermişlerdir. Bu kuruluşlar tamamen iktidarda olan komunist partisi çatısı altında faaliyet göstermiş 
ve o dönemdeki Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti vatandaşları çıkarları ve gereksimleri serbest şekilde 
dile getirilmesi için büyük katkı sağlamamışlardır.    

 
Son birkaç yılda vatandaşlar kuruluşların sayısında önemli artış gözükmektedir - 2010 yılına kadar 
Makedonya Cumhuriyeti’nde 11.457 kayıt edilmiş kuruluş ve vakıf vardı. Nisan 2010 yılında yeni 
Kuruluşlar ve Vakıflar Kanunu yürürlüğe girdikten sonra, vatandaşlar kuruluşların yeniden sicil kayıtları 
yapılması gereği müteakip, Mart 2012 yılında bu kuruluşların sayısı 3.732 düşmüştür. Tahminlere göre 
günümüzde 4.500 vatandaşlar kuruluşunun bulunduğudur. 
 
3.1. YERLİ YASAL UYGULAMALARA GÖRE SİVİL KURULUŞLARIN TANIMLANMASI VE KAVRAMI 
 
Makedonya Cumhuriyeti’nde sivil kuruluşların varolması ve faaliyet göstermeleri en evvela Makedonya 
Cumhuriyeti Anayasası’ndan ortaya çıkmaktadır. Anayasanın 20.maddesinde yer alan „siyasi, ekonomi, 
sosyal, kültürel ve vatandaşların diğer hak ve inaçları gerçekleşmesi teminen birlik kurma özgürlüğü 
garanti edilmektedir“ hususu bunu açıkça belirtmektedir.  
 
1998 yılında Vatandaşlar Birlikleri ve Vakıflar Kanunu (VBVK) getirilmiştir, Bu Kanun eskiden YSFC’de 
yürürlükte olan toplumsal kuruluşlarla ilgili eski kanunun yerine getirilmişti. Vatandaşlar kuruluşları 
tarafından birkaç Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti’ne 8 yıla yakın bir dönem içerisinde sunulan 
talepler ve yapılan lobicilik neticesinde Nisan 2010 da nihayet Kuruluşlar ve Vakıflar Kanunu (KVK) 
getirilmiştir. Bu kanunla Makedonya’da vatandaşlar kuruluşların faaliyet yapmalarını destekleyen bir 
yasa niteliğini taşımaktadır. 
 
KVK ile Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlarına daha liberal ve özgür şekilde birlik kurma imkanı 
verilmiştir. Aynı şekilde yabancı vatandaşlar, tüzel kişiler ve 18 yaş altı vatandaşlara da kuruluşlar ve 
vakıflar kurmalarına imkan tanınmıştır. 
 
Bu kanun ile kuruluşlar, vakıflar ve birliklerin doğrudan ekonomi faaliyetlere görmelerine ilk kez imkan 
tanılarak, bununla şirket kurmadan kar amaçlı faaliyetler yapmak imkanı verilerek, bunun esnasında bu  
tür faaliyetlerden elde edilen gelirler kuruluş faaliyetleri finansmanında kullanılmaları zorunluluğu 
getirilmiştir.    
 
KVK toplam 110 maddeden oluşmuş ve 14 Başlığı bulunmaktadır. Bu kanunun getirdiği en önemli 
yenilikler aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır ve burada KVK dan daha önemli Başlıklar verilmiştir. 
 
„Genel Hükümler„ Başlığında vatandaşlar kuruluşları ve diğer kuruluş şekilleri (siyasi partiler, sendikalar, 
odalar ve benzer) arasında ayrım yapılmaktadır ve vatandaşlar arasında birlikler kurma şekilleri 
tanımlanmaktadır, daha doğrusu birlikler, vakıflar, dernekler ve yabancı kuruluşların organizasyon 
şekilleri belirtilmektedir. 
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Bu yasaya istinaden kayıt edilen kuruluşlara vergi ve gümrük kolaylaştırmaları (7.madde) verilmesi ortaya 
konulan yeniliklerden biridir. Ancak, yasaların uyumsuzluğu nedeniyle, daha doğrusu ekonomi alanında 
geçerli olan ve bu yasanın uyumsuzluğu, böyle bir hususun bu yasada yer almasına rağmen kuruluşlar 
pratikte vergi ve gümrük kolaylıklarından yararlanmamaktadır. Bu hususa göre, kuruluşları temsil eden 
hedef grupların yararına olacak bazı malların ithalatı esnasında daha düşük gümrük vergileri ödemeleri 
öngörülmüştür. Ancak, günlük uygulamalarda bu husus henüz işlevsel haline gelmemiştir. 
 
„Genel Hükümler“ bölümünde kuruluşların faaliyet göstermeleri ilkeleri de belirtilmiştir, o da: 
bağımsızlılık, şeffaflik ve kamuya açık olma, kar gütmemelik, siyasi partiler bağlı olmamak ve kamu 
yaşamında inisiyatifler almak. 
 
Kar gütmemek hususu (12.madde) kuruluşların finans istikrarlıklarının kalıcı olması ve güçlendirilmesi 
için büyük katlı verebilir. Buna göre, kuruluşlar kar amaçla kurulamaz, ancak Tüzük ile belirlenen 
hedeflerle bağlı olan faaliyetlerin doğrultusunda kar yapacak faaliyetlerde bulunabilirler. Demek oluyor 
ki, kuruluşlar tarafından verilen bazı hizmetler, yada üretilen bazı ürünlerin satılması mümkün olup kar 
elde etmeleri mümkün kılınmıştır. Sadece, elde edilen bu karlar Tüzük ile belirlenen hedeflerin 
gerçekleşmesi için kullanılabilir.  
 
Kar elde edilen faaliyetler kuruluşun hedefleri ile bağlantılı olmadıkları durumlarda, başka bir seçenek 
kullanma imkanı verilmiştir (bu seçenek VKVK’da da yer almıştır), o da kuruluş tarafından özel tüzel 
kişinin kurulmasıdır (ltd.şti, tek kişiden kurulmuş ltd.şti.). Ancak, burada da sınırlama bulunmaktadır, o 
da elde edilen karları tüzel kişi Tüzükte belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için kurucu olan kuruluşa 
aktarması zorunludur.  
 
„Kuruluşlar“  Başlığında, vatandaşların organize edildikleri en temel şekil birliktir (dernek). Birlik en 
azından beş kişi tarafından kurulabilir, bu kurucuların en azından üçü devlet içinde ikamet etmeleri yada 
merkezleri (15.madde) bulunması gerekir. Vatandaşlar birliği 15 yaşını dolduran çocuklar tarafından da 
kurulabilir, ancak bunun için çocukların yasal velayetinı elinde bulunduran kişiden yasalara istinaden 
birliğin kurulma amacı olduğuna dair (15.madde 3.fıkrası), birlik kurma onayı beyanatı alındıkran sonra 
yapılablir.  
 
Birliğin kurulması, kuruluş toplantısı yapılarak mümkündür. Bu toplantıda kuruluş sözleşmesi, çalışma 
proğramı, tüzüğü ve birliğin organları seçilir (16.madde). Birlikte üye olma gönüllülük esasına dayalıdır. 
Birlik kurucuları tüm diğer üyelerle eşittir, aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. 14 yaşını dolduran 
çocuklar birliğe üye olabilir, ancak bunun için yasalara uygun olarak birliğe üye olabilmesi için yasal 
temsilcisi olan kişi tarafından yazılı beyanat verilir. Çalışma yapabilme olanakları sınırlı olan kişiler yada 
çalışabilmeleri mümkün olmayan kişiler yasalara uygun olarak birliğe üye olabilmesi için yasal temsilcisi 
olan kişi tarafından yazılı beyanat verildikten sonra üyeliğe alınırlar (19.madde). Her birlik tarafından üye 
ve organlar kayıtları yürütülmelidir. Bu kayıtlar temel verileri içermekte olup en azından iki yılda bir 
verilerin güncelleştirilmesi gerekir. Üyeler sicil kayıtları şahsi bilgilerin korunması ve verilerin 
sınıflandırılması kurallarına uygun olarak güven altına alınmalıdır (20.madde). 
 
Yasaya göre birlikte bulunması gerektiği organlar şunlardır: Genel Kurul ve yasal temsilci. Birliğin Genel 
Kurulunu tüm üyeler oluşturmaktadır ve hepsi eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir (22.madde). Üyeler 
arasında kurucu üyeler yada sonradan katılan üyeler arasında fark yapılmamaktadır. Yönetimin 
kolaylaştırılması için, üye sayısı çok olduğunda yada ülkenin farklı bölgelerinde yaşadıklarında, Genel 
Kurul tarafından  delege (temsilci) prensibi ile yönetimin sağlanması da öngörülebilir. Daha doğrusu, 
Genel Kurul tarafından Yönetim yada İcra Kurulu kurularak, bu organlara kendi yetkilerini devredebilir. 
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Ancak, bu durumlarda bile Genel Kurul en yüksek organdır ve yönetim yada icra kurulu sadece yönetime 
üstlenmekte olup, bu durumda da sorumluluk tüm üyelere aittir. Yasa ile net bir şekilde Genel Kurulun 
yetkileri belirtilmiştir (23.madde), ancak yasalar ile Tüzük ile belirlenen diğer yetkiler de verilmesini 
mümkün kılınarak faaliyetlere daha geniş alan verilmesi öngörülmüştür. 
 
Birliğin bir yada fazla yasal temsilcisi olabilir (25.madde). Bizlerde buna genel olarak Başkan, Müdür ve 
benzeri denilir. Birliğin Tüzüğünde diğer organların yer alması da öngörülebilir, yukarıda belirtilenler gibi 
Yönetim Kurulu, İcra Kurulı ve diğerler (26.madde). Ancak, pratikte gerçekleşen uygulamalara 
bakıldığında yeni organların kurulması çoğu kez birlik çalışmalarını zorlaştırdığını ve birlik ile vakıf 
arasında olan hibrid bir kuruluş haline getirebilir. Bu husus sadece Gözetim Kurulu için geçerli değildir. 
Daha doğrusu, yasayı getiren birliğin tüm dökümanları yayımlanması şartı konularak çalışmalarında 
şeffaflik ve kamuya açıklık ilkeleri öngörülmüştür. Buna keza, aynı husus yıllık raporlar için de geçerlidir, 
yasayla ise zorunlu olarak Gözetim Kurulu’nun bulunması öngörülmemiştir. Gözetim Kurulu mecburiyeti 
sadece kamu çıkarları doğrultusunda olan kuruluşlar için geçerlidir, bu özelliği olmayanlar için mecburi 
uygulama yoktur. Gözetim Kurulu bulunduğu kuruluşlarda çalışmaların kontrölü ve denetimi 
yapılmaktadır, bu da özellikle finans işlemleri için geçerli olup bir kuruluşun şeffaf olup olmadığı için iyi 
bir göstergedir. Bundan dolayı, hernekadar Kanun ile mecburiyeti olmasa bile, her birlikte gözetim 
organın kurulması önerilmektedir. 
 
 „Vakıflar“ başlığında vakıfların belirli hedeflerin gerçekleştirilmesi için sermayenin birleştirilmesi ile 
vakıflar kurulur. Vakıfların kurucuları gerçek ve tüzel kişiler olabilir (28.madde, 2.fıkra). Vakıfın tüzel 
kişiliği bulunur ve belirli amaçla kurulmakta olup bu yasaya uyumlu olarak mülk ve değerlerin edinilmesi 
ile bunların yönetilmesi için kurulur. Vakıf en azından Merkez Bankası orta kuru üzerinden Denar olarak 
hesaplanan 10.000 Avro değer karşılığında olan mülk hacmı ile kurulması mümkündür. Bu değerler nakit 
olabilir, menkul değerler olabilir yada kayıt kurumuna sicile tescil edilmesi için kuruluş sözleşmesi ile 
müracaat edildiğinde değeri olan diğer bir mülk gösterilebilir. Vakıfın mutlaka Kurulu ve müdürü 
bulunur. Tüzüğü ile diğer organların kurulması da öngörülebilir (33.madde). Birliklerde olduğu gibi, 
Vakıflarda da yasada esneklik bulunur ve mecburen Gözetim Kurulu’nun kurulması öngörülmemiştir. 
Vakıfı Kurul yönetir ve idaresi müdür tarafından yapılır. Ancak Vakıflarda kurucu/kurucular ‘’son sözü ’’ 
verir. Kurulması esnasında kurucular tarafından hangi yetkiler kurula ve müdüre verileceğine dair 
belirlenir.  
 
 „Sicil kayıtı“ başlığında kuruluşların sicile kayıt edilmeleri Merkezi Kayıt Kurumu tarafından yapılması 
öngörülmüştür. Kayıt Kurumu tarafından birlikler, dernekler, vakıflar ve yabancı kuruluşların kayıtları 
yürütülür (40.madde). Tüm gereken dökümanların ibraz edilmesi müteakip beş gün süre içinde Kayıt 
Kurumu tarafından kuruluşun kayıt edilmesi gerektiği hususu olumlu bir husustur. Bu gerçekleşmediği 
takdirde, “bürokrasinin suskunluğu onay verildiği anlamına gelir” ilkesi uygulanmakta olup kuruluş 
tarafından tüm faaliyetlerin yapılması mümkün olur ve üçüncü kişilerle münasebetlere başlayabilir.   
Yapısal değişiklikler, organların ilave edilmesi veya kaldırılması, temsilcinin değiştirilmesi, merkezi ve 
adresinin değiştirilmesi durumlarında kuruluşlar dikkatli davranmaları gerekir. Tüm bahsedilen 
değişiklikler, yapıldıkları tarihten itibaren 30 gün süre içinde Merkezi Kayıt Kurumu’na bildirilmeleri 
gerekir.(46.madde). Aksi takdirde, Denar karşılığı olarak 300- 3.000 Avro arasında değişen cezalar 
verilmesi öngörülmüştür (93.madde). 
 
„Kuruluşun çalışması için gereken değerler“ bölümünde, kuruluşların finansmanı üyelik ücreti, kuruluş 
sermayeleri, bağışlar, hibeler, hediyeler (nakit değerler, mülkler, mülkiyet hakları), taahhütler, miraslar, 
kar elde edilen faaliyetlerin yapılması, kiralar ve kiralamaklar, yatırımlar, temettüler, faizler, 
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borçlanmalar ve yasalar ile Tüzük ile belirlenen diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler ile yapılmaktadır 
denilir (48.madde).   
Özel finansman kaynağı olarak milli kurumlar, belediyeler ve Üsküp Büyükşehir Belediyesi bütçeleri de 
öngörülmüştür. Bu değerler hakkında tüm yerel yönetim birimleri ve devlet kurumları kendi özel 
kriterlerini belirtir (49.madde).  
 
Yasa ile, kuruluşların faaliyetleri esnasında meydana gelebilecek zararlar hakkında da sorumluluklar 
öngörülmüştür. Buna göre, kuruluşlar organlarında yer alan kişiler sebebiyet verdikleri zararlarla ilgili 
şahsen ve sınırsız şekilde sorumlulukları bulunmaktadır. Bundan istisna, tutanak düzenleyerek kendi 
düşüncelerini ortaya koydukları durumlardır (52.madde). Buna göre, pratikteki uygulamalara göre 
birliğin tüm üyeleri, hepsinin en yüksek organ olan Genel Kurul üyesi oldukları varsayılarak, meydana 
gelen zarar ile ilgili müşterek ve birlikte sorumludur. Örneğin, birlik temsilcisi olan bir kişi tarafından iftira 
suçu işlendiğinde ve bundan dolayı birlik para cezasına çarptırıldığında, birliğin tüm üyeleri müşterek 
olarak bu cezayı karşılamaları gerekir. İstisna olarak, beyanatla ilgili hemfikir olmadıklarını net bir şekilde 
bildirdikleri durumlar tutulur. 
 
Kuruluşlar kendi internet veb sayfalarında yada diğer bir uygun şekilde finansal çalışmaları ile ilgili yıllık 
raporları yayımlamaları gerekir ve bunları kamuya açık olmalarını sağlamaları hale getirmeleri gerekir  
(53.madde). Bu yükümlülük bir yıl öncesi için geçerli olan yılın 30 Nisan tarihine kadar yerine getirilmesi 
gerekir. Aksi takdirde, ceza yaptırımı uygulanır. Yasa ile, kuruluş faaliyetlerin durdurulması, kapatılması 
yada tasfiye için kararın alınması halinde de maddi değerlerin bulunması öngörülmüştür (54-
55.maddeleri). 
 
Birlikler ve Vakıflar Kanunu 9.Başlığında „Yapısal değişiklikler“ dе bu yasaya ve kuruluşun Tüzüğü’ne 
uygun olarak, kuruluşta yetkili organı tarafından alınan karar ile biraraya gelme, birleştirilme ve bölünme 
süreçlerine de açıklık getirilmiştir (59.madde).  
 
Bir araya gelinme sürecinde (60.madde) bir kuruluşun hak ve yükümlülükleri (devredilen kuruluş) diğer 
bir kuruluşa (devralan kuruluş) biraraya gelme kararı veya anlaşmasına istinaden devredilmesi yapıldığı 
durumlardır. Biraraya gelme prosedürü yapıldığında, sicil kayıtlarında devredilen kuruluş silinmekte olup 
ortadan kalkması söz konusudur. 
 
Birleşme yapıldığında (61.madde) yeni bir kuruluş ortaya çıkmaktadır ve bu kuruluşa birleşmekte olan iki 
veya fazla kuruluşun tüm hak ve yükümlülükleri devredilmektedir. Birleşme gerçekleştirildiğinde birleşen 
kuruluşlar silinmekte olup, ortaya çıkan kuruluş yeni kimliği olan bir kuruluş olarak kayıtlara geçmektedir.  
 
Bir kuruluş iki veya fazla kuruluşa da bölünebilir (62.madde). Kuruluşun bölünme kararı, kuruluş kararın 
gibi de hukuki anlamı vardır. Bölünen kuruluş silinmektedir, meydana gelen yeni kuruluşlar sicil 
kayıtlarına bu yasanın hükümleri uygulanarak yapılır. Bölünen kuruluşun yükümlülükleri hakkında sicil 
kaydı yapıldığı tarihten itibaren yeni kuruluşların eşit şekilde sorumluluğu vardır. Sicil kayıtları yapılması 
talebi verildiğinde bölünme bilançosunun de sunulması gerekir. 
 
Birlikler ve Vakıflar Kanunu ile ortaya konulan en büyük yenilik „Kamu çıkarlarında olan kuruluşlar“ 
tanımlanması yapılmasıdır. Yasanın 74.maddesinde net bir şekilde bu tür birlikler/vakıflar hangi 
faaliyetleri yapmaları gerektiğini belirtilmektedir ve Milli Faaliyetler Tasnifi ne uygun olarak, bu 
faaliyetler kuruluşun ana gelir şifresini oluşturması gerekir. Belirtilen faaliyetlere bakıldığında, tüm 
kuruluşlar kamu çıkarları doğrultusunda olan kuruluş niteliğini almaları için müracaat etmeleri mümkün 
olduğu görünmektedir. Bunun yanısıra, 75.madde 1.fıkrasında belirtilen diğer şartları da yerine 
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getirmmeleri gerekir. 75.maddenin 6.bendinde kuruluşun talebin sunduğu mevcut yılın önceki yıl 
esnasında, en azından Denar karşılığı olarak 1.500 Avro geliri olması öngörülmektedir.  
Kamu  çıkarında olan kuruluş niteliği sadece böyle bir nitelikte kuruluş olma talebi sunulduğunda 
kazanılır. Taleple birlikte 76.maddede detaylı olarak belirtilen dökümanlarda da ibraz edilmesi gerekir. 
İlave olarak, kamu çıkarında niteliğini taşıyan birlikler ve kuruluşlar zaruri olarak denetim organı 
bulundurmaları gerekir (77.madde). Böyle bir kimliğin verilmesi için sunulan talep hakkında Kamu 
Çıkarlarında Olan Kuruluşlar Komisyonu vasıtasıyla Hükümet tarafından karar alınır. Bu komisyon 
Hükümet tarafından kurulur ve 8 üyesi bakanalıklarda çalışan personel olmak üzere, diğer ikisi de sivil 
toplum kuruluşlarından gelen üye olarak toplam 10 üyeden oluşmaktadır (79.madde). Kamu çıkarlarında 
olan kuruluşlar faaliyetleri hakkında yılda bir defa, tüzüğü ile belirlenen organ tarafından onaylanmış  iş 
ve finans raporları sunması gerekir. Bu rapor Hükümete onay için bir önceki yıla ait olmak üzere mevcut 
yılın 30 Nisan tarihine kadar sunulur (85.madde). Kamu çıkarlarında olan niteliği taşıyan ve Merkez 
Bankası orta kuru üzerinden hesaplanan Denar karşılığı olarak yıllık bütçesi 20.000 Avro üzerinde olan 
birlik veya vakıflar, finans faaliyetleri hakkında yılda bir defa bağımsız denetim kuruluşu tarafından 
denetlenmesi gerekir. Merkez Bankası orta kuru üzerinden hesaplanan Denar karşılığı olarak yıllık 
bütçesi 100.000 Avro üzerinde olan birlik veya vakıflarda ise uluslararası muhasebe standartlarına uygun 
olarak denetim gereçekleşmesi gerekir (86.madde). Bir kuruluşun kamu çıkarları doğrultusunda olma 
niteliğini taşıması 7,maddede belirtilen vergi ve gümrük kolaylıkları yanısıra, diğer imtiyazlara da sahip 
olan kuruluşlardır (88.madde). Yasayla, kazanılmış olan kamu çıkarında olan kuruluş niteliği hangi 
nedenlerden dolayı alınması mümkün olacağı da belirtilmiştir (89.madde). 
 

Büyük gecikmeli olsa bile, Birlikler ve Vakıflar Kanunu yürürlüğe girmesinden iki yıl sonra, Hükümet 
tarafından Kamu Çıkarlarında Olan Kuruluşlar Komisyonu kurulmuştur. 2012 yılı esnasında Kamu 
Çıkarlarında Olan Kuruluşlar Komisyonu vasıtasıyla M.C.Hükümetine iki kuruluş tarafından kamu 
çıkarlarında olan kuruluş sıfatı verilmesi için başvuru yapılmıştır. Komisyon tarafından bu kuruluşlar 
istenilen kriterleri yerine getirmedikleri ve talep ettiikleri kamu çıkarlarında olan kuruluşlar sıfatı 
verilmemiştir.  
 
Vatandaşlar kuruluşların çalışmaları diğer kanunlarla da şartlandırılmıştır. Kar gütmeyen kuruluşların 
muhasebesi Kanunu ile kuruluşların mali çalışmaları düzenlenmektedir. Küçük sivil kuruluşları bu yasa ile 
daha imtyazlı finans muameleler görmektedir, ancak günümüzde bu kanunda değişiklikler yapılması 
gündemdedir.   
 
Lobicilik Kanunu da önemlidir. Bu kanun kuruluşları yakından etkilemektedir, özellikle yasaların Kabul 
edilmesi sürecinde etki yaratmak için verdikleri çabalarla ilgilidir. Şimdiye kadar sadece bir lobici 
kuruluşun sicil kaydı yapılmıştır. Bu gerçek yasanın ve uygulamasının değerlendirilmesi gerektiğini işaret 
etmektedir. Yasada düzeltme yapılması hedef olarak ortaya konulmalıdır.  
 
Para aklama ve suç oluşturan diğer gelirler ve terörizmin finanse edilmesinin önlenmesi Kanunu 
birlikler ve vakıfları finans kuruluşları ile eşit olarak bakıldıkları ve bu kuruluşlara bazı yükümlükler 
getirmektedir (örneğin: Para aklama ve terörizmin finance edilmesi önlenmesi konusunda proğram ve 
prosedürler geliştirmeleri gerektiği, 50 kişiden fazla personeli bulunduğunda bu maddeleri ele alan 
departman kurmaları gereği gibi).  
 
Gönüllülük Kanunu (2007) ve 2010 yılında getirilen Gönüllülüğün Tanıtılması ve Geliştirilmesi Stratejisi 
ile gönüllü kişilerin teşkilatlar ve kuruluşlarda yer almaları hususunu düzenlemektredir. 
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Kamu faaliyetlerinde hibeler ve sponzorluk Kanunu (2006) ile hangi kuruluşlar alıcı olabilir (diğerlerin 
arasında sivil kuruluşlar) ve hangi kuruluşlar hibeler verebilir ve sponzorluk yapabilir diye 
tanımlanmaktadır. Ayrıca, bu kanunda hibe konusu olan değerler ve beş farklı vergi için olan vergi 
teşvikleri yer almaktadır. Hibe verenlere kolay idari prosedürü uygulanmadığına rağmen, bu yasa ile 
şirketler (ne yazık ki daha az) ve gerçek kişilerin sivil kuruluşlar ve kar gütmeyen işletmelere hibe 
yapılması büyük ölçüde teşvik edilmektedir.   
 

 3.2. M.C. DE SİVİL KURULUŞLAR KATEGORİLERİ 
 
Makedonya Cumhuriyetinde sivil kuruluşlar kategorilerinin gelirlenmesi için birkaç şekil bulunmaktadır, 
ancak bunlardan hicbiri ile bu belirleme doğrudan yapılmamaktadır, çünkü yasal düzenlemede sivil 
kuruluşların kategorileri hakkında tanımlama yapılmamıştır. 
 
Yukarıda belirtildiği gibi, Birlikler ve Vakıflar Kanunu’na istinaden, dört çeşit kuruluş şekli belirlenmiştir, o 
da dernekler, vakıflar, birlikler ve yabancı kuruluşların organizasyon şekilleri.  
 
Küçük etnik topluluklar tarafından kurulan sivil kuruluşların gereği için sivil kuruluşların organizasyon 
şekillerinin tanımlanması için şu tasnif yapılmıştır: 

1. dernek  
2. vakıf 
3. birlik/ sendika / birlikler federasyonu  
4. koalisyon / resmi topluluklar ağı 
5. resmi olmayan topluluklar ağı 
6. uluslararası kuruluşun şubesi 
7. mülk sahipleri birliği (eskiden sakinler konseyi) 
8. resmi olmayan vatandaşlar grubu / inisiyatif 

 
Resmi olan sivil kuruluşlar kapsanan işler, üyelik şekli yada hedef grubu, geniş toplumsal (yerel) topluluk 
odağı, ve benzeri şekilde ayrılabilirler. Bunların tasnifi şu kuruluş çeşitlerine göre yapılır:   

1. profesyonel/mesleki kuruluşlar 
2. şahsi üyeliğe bağlı olan kuruluşlar 
3. üye kuruluşları ile yapılan birlikler 
4. araştırma ve analiz odaklı kuruluşlar (think thank) 
5. belirli etnik gruplar kuruluşları 
6. yerel topluluk kuruluşları 
7. spor kuruluşu / kulup 
8. rekreasyon kuruluşu 
9. Kişi veya olgu kutlayan kuruluş 

 
Sivil kuruluşları ana faaliyetleri ve faaliyet alanlarına göre tasnif edildiklerinde, Birlik ve Vakıflar Kanunu 
74.maddesinde belirtilen kamu çıkarlarında olan faaliyetlere göre ayırmalarının yapılması mümkündür. 
Bu benzetmenin kullanılması durumunda, sivil kuruluşları şu faaliyet alanlarına göre tanımlanmaları 
mümkün kılınır: 

 Demokrasi, sivil toplum ve insan haklarının gelişmesi, 

 Fiziksel ve mental özürlü kişiler, gelişmeleri engelli olan kişiler ve özel ihtiyaçları olan kişilere 
yardım ve korunmaları, 

 Çocuk ve gençlerin korunması, 
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 Marjinleştirilmiş kişiler korunması ve bunların sosyal yaşama dahil edilmesi, 

 Esrar, cinsel hastalıkların ulaşması, çocukların suç işlemeleri, alkol bağımlılığı, fuhuş ve insan 
ticareti yapılmasından korunma, 

 Sağlık, sağlık hizmetlerin ve bakımın artırılması, 

 Sanat, kültür ve kültür mirasının korunması, 

 Аmatör sporu, 

 Çevrenin korunması ve sürdürebilinir gelişme, 

 Yerel ve altyapının gelişmesi, 

 Bilim, eğitim ve eğitim sürecinde öğretim, 

 Etik ve ahlakın gelişmesi, 

 Insanı yardım ve sosyal yardımlar, fakirliliğin azalması, 

 Doğal afetlerle uğraşmak, 

 Hayvanların korunması ve bakımı, 

 Tüketicilerin korunması, 

 Hayırseverlik ve gönüllülüğün gelişmesi, ve 

 Yasayla belirlenen kamu çıkarında olan diğer faaliyetler.  
 
M.C. için 2011 yılı CUVICUS endeksine göre, M.C.de iu 20 kategori sivil kuruluşlar sayılmıştır: 

1. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü 
2. Çocuklar, gençler ve öğrenciler 
3. Еkonomi gelişmesi 
4. Еtnik topluluklar 
5. Kadınlar ve cinsiyet sorunları 
 6. Çevrecilik ve doğa ortamı 
7. Sağlık ve sağlık hizmetleri 
8. Haberleşme 
9. Кültür 
10. Özel ihtiyaçları olan kişiler 
11. Şiddetsizlik ve tolerans 
12. Eğitim ve bilim 
13. Tüketiciler kuruluşları 
14. Sivil toplumun gelişmesi 
15. Kırsal bölgelerin gelişmesi 
16. Sosyal bakım (insani yardım) 
17. Spor, hobi ve rekreasyon 
18. Yaşlı kişiler 
19. Meslek kuruluşları 
20. Diğerleri  

 
3.3. M.C.DE TOPLULUKLAR HAKLARI İLE İLGİLİ FAALİYET GÖSTEREN SIVİL KURULUŞLAR KATEGORİLERİ 
SAYILARI VE FAALİYET ALANLARI 
 
Aşağıdaki tabelada Birlikler ve Vakıflar Kanunu’na göre kayıt edilen şekiller, resmi ve resmi olmayan 
kuruluşlar ve üyeliğe göre (bireyler ve kuruluşlar) olan bölünmeler gösterilmiştir. Buna göre, yedi  
kuruluş bireyler üyeliğine dayalı olan birlik ve ikisi kuruluşlardan meydana gelen birlik/sendika/kuruluş 
federasyonu dur.     
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Sivil kuruluş tipinin belirtilmesi sorusyla ilgili, beş sivil kuruluş tarafından belirli etnik grubu kuruluşu 
oldukları, dört sivil kuruluş tarafından ise yerel topluluk kuruluşu olarak belirtilmiştir. Bunlardan sadece 
dört kuruluş M.C.de yaşayan kendi etnik gruplarının geleneklerinin korunması ve kültürlerinin 
geliştirilmesi alanında faaliyet gösterdikleri belirtilmiştir. 
 
Coğrafya anlamında faaliyet göstermelerinde, beş sivil kuruluş ulusal çapta, iki sivil kuruluş güney doğu 
Avrupa (GDA) bölgesi, bir sivil kuruluş fazla belediye çapında ve bir kuruluş da tüm Avrupa bölgesinde 
faaliyet gösterdiğini belirtmiştir. Analiz edilen tüm sivil kuruluşlardan hicbiri sadece bir belediyede 
faaliyet gösterdiğini belirtmemiştir.   
 

 
 

 
Faaliyetlere yaklaşımları ile ilgili kapsanan sivil kuruluşlarda, yarısından biraz fazlası sadece hizmetler 
verdikleri görünmektedir, diğer yarının ise belirli alan/kendi üyelerinin çıkarları/hedefte olan gruplara 
yönelik faaliyet gösterdikleri gözetilmektedir. Sadece iki sivil kuruluşun yaklaşımı eşdeğerli olarak hizmet 
sunulması ve temsil etmeleri yönündedir.   
 

Faaliyet yaklaşımı  SKr sayısı 
Belirli alan/sektör/hedef grubu için hizmetler sunmak   4 SK 
Belirli alan/sektör/hedef grubu temsil edilmesi ve lobicilik 3 SK 
Karma yaklaşım (hem hizmet hem temsil etme) 2 SK 
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Belirtilen bilgilere istinaden, üç öncelik taşıyan faaliyet alanları belirtilmesi sorusuna, küçük etnik 
toplulukların sivil kuruluşları en fazla sanat ve kültürün gelişmesi alanında faaliyet gösterdikleri ile kendi 
etnik grupları ile bağlı olarak insan haklarının korunması alanında faaliyetlerde bulundukları belirtilmiştir. 
Üç kuruluş tarafından eğitim ve bilimin gelişmesi, etnik topluluklar arasında ilişkilerin düzeltilmesi, sivil 
toplumun gelişmesi ve çevrenin korunması faaliyetleri belirtilmiştir. Alınan neticeler aşağıda yer alan 
tabloda verilmiştir: 
 

 

  
 
 

Kapsanan sivil kuruluşlardar hicbiri şu faaliyet alanları kendileri için öncelik taşıdıkları belirtilmemiştir: 
sağlık, kırsal bölgelerin gelişmesi, tarımcılık, hayırseverliğin gelişmesi, çocuklar, kadınlar, cinsiyet 
sorunları, gençler, özel ihtiyacı olan kişiler, evcil hayvanlar / sokak hayvanları, insani yardımlar, sosyal 
güvenlik ve yerel toplulukar.  
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4. SİVİL KURULUŞLAR (SKr) İLE HÜKÜMET ARASINDA İŞBİRLİĞİ MEKANİZMALARI VE SİVİL 
KURULUŞLARIN KARARLARIN ALINMASINDA KATILIMLARI 

 
En baştan belirtilmek gerekir ki ulusal ve yerel seviyede, Makedonya Cumhuriyeti Anayasası’na göre 

Makedonya Cumhuriyeti vatandaşları iktidari demokratik şekilde seçilmiş temsilcileri ile 

gerçekleştirmektedir. Bunu referandum yada doğrudan ifade etme şekilleri ile yapmaktadırlar.  

 

Aynı zamanda, vatandaşlar özgürlükler ve hakları ile ilgili (katılım prosedürleri ile ilgili) şu hususlar 

garanti altına alınmıştır: inaçlar özgürlüğü, vicdan, fikir ve bunların açık olarak ifade edilmeleri özgürlüğü; 

konuşma, kamuya hitap etme ve kamu haberleşmesi özgürlüğü; enformasyonlara serbest şekilde ulaşma 

ve bunların serbest şekilde yorumlanması ve bunların kesin şekilde sansür edilmesinin yasaklanması. 

Anayasaya göre her vatandaşın devlet kurumları ve diğer kamu organlarına duyuru (şikayet) verme hakkı 

bulunmakta olup ve bunlardan cevap alma hakkı bulunmaktadır. Bu duyurulardan dolayı adlandırılması 

yapılamaz. 

 

4.1. İŞBİRLİĞİ MEKANİZMALARI 
 

2012 yılı ortalarında, Hükümet tarafından „2017 yılına kadar sivil sektörle işbirliğinin yapılması Stratejisi“ 
getirilmiş olup „özgürlükler ve vatandaşların dahil edilmeleri gelişmenin şeffaflığı, tanıtımı ve yenilikçiliği 
hususlarında önemli rölü oldukları“ beyan edilmektedir. Bu Strateji ile 2012-2017 döneminde Hükümet 
faaliyetlerinde öncelikli hedefler olarak şu alanlar oldukları belirtilmiştir: 
 
1. Gelişmiş ve istikrarlı sivil sektör. 
2. Politikalar, yasalar ve Avrupa entegrasyonu tanımlanmasında aktif şekilde katılmaları. 
3. Еkonomi ve sosyal gelişme ile bağlılık. 
4. Sivil aktiflilik ve toplumsal desteğin artırılması. 
5. Kurumsal çerçeve ve işbirliği uygulamaların artırılması. 
 
Sivil sektörü ile işbirliği yapma stratejisi (2012-2017) aralarında işbirliği yapılması için iyi temel 
oluşturmaktadır, ancak çoğu kez Hükümetin sivil kuruluşlarla işbirliği yapma niyetinde olmadığı, bunların 
politikaların tasarlanmasına ve yasaların getirilmesine karışmamaları gerektiği izlenimi hakimdir. İşbirliği 
stratejisi ile ilgili belirtilen önlemlerin çoğunun kullanılması için Hükümet tarafından maddi değerler 
sağlanması gereği duyulmaktadır.   
 

Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği departmanının Kasım 2004 yılında kurulması ile Hükümet ile sivil 
sektör arasında güven ilişkileri ve işbirliği yapmak için gereken koşullar oluşturulmuştur. Departmanın 
temel faaliyetlerinden biri enformasyon teatisi ve işbirliği yapılması için müşterek nokta rölüne 
üstlenmesi, işbirliği faaliyetlerin koordinasyonunu yapmak, bildiri yapması ve işbirliğin artırılması için 
alınması gereken önlemleri teklif etmesidir.   

 
İşbirliği departmanı kendi internet sayfasında (www.nvosorabotka.gov.mk) kuruluşlara yönelik önerileri 
yayımlamaktadır, sunulan öneriler hakkında cevabi bilgiler vermektedir, devlet idari kurumlarından 
alınan düşünceler ile ilgili yapılan istişareler hakkında raporlar hazırlamaktadır, Hükümetin yıllık çalışma 
proğramı hazırlanmasında katkıların sağlanması için ilanlar vermektedir, etik davranışlar uygulanmasını 
takip etmekte olup ve her iki yıl zarfında bunda düzeltmelerin yapılması için öneriler verir ve 

http://www.nvosorabotka.gov.mk/
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uygulanması hakkında Rapor düzenler. Departman tarafından yetkili kurumlar ile işbirliği çerçevesinde 
yapılan istişareler hakkında bildirimler yayımlamaya başlamış, bu bildirimler ilgili organlardan alınan 
bilgilere göre yapıldığı, bu uygulama da sivil toplum kuruluşları tarafından olumlu şekilde karşılanmış ve 
değerlendirilmiştir.  
 
Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapma Departmanı bakanlıklarda çalışan ve sivil kuruluşlarla işbirliği 
yapmakla yetkili olan devlet memurları dahili ağ organizasyonu kurmuş durumdadır. Aynı zamanda 
Departmanın, bakanlıklar tarafından belirlenen ve sivil sektör kuruluşları ile işbirliği yapmakla sorumlu 
olan yetkili devlet memurları ile arasında işbirliği yapma önerileri de Kabul edilmiştir.  

 
Bakanlıklar ile sivil kuruluşları arasında işbirliği şu şekiller vasıtasıyla gerçekleşmektedir: 

 Politikalar ve kanunların getirilmesinde istişarelerin yapılması; 

 Sivil sektör temsilcilerinin çalışma grupları, çalışmalar ve bakanlıklar tarafından kurulan benzeri 
organların çalışmalarına dahil edilmeleri ; 

 Bakanlıklar tarafından finans edilen, kuruluşlardan ortak şekilde finans edilmesi, yada diğer 
bağışçılardan finanse edilen müşterek projelerin hazırlanması ve uygulanması; 

 Kuruluşlar faaliyetlerin doğrudan finanse edilmesi; 

 Kuruluşlara belirli faaliyetlerin alınması için yetkilerin verilmesi; 

 Haberleşme olayları; 

 Kuruluşları bölgesel ve uluslararası inisiyatiflere dahil edilmeleri. 
 

 
4.2. SİVİL KURULUŞLARIN ULUSAL SEVİYEDE KARARLARIN ALINMASINDA  

            KATILIMLARI  
 
Ulusal seviyede, bazı kanunun getirilmesi için gündeme getirilmesi olasılık verilmesi açısından 

bakıldığında, M.C.Anayasası üç olasılık tanımaktadır: 

 Mecliste bir milletvekili yada grup milletvekilleri tarafından sunulan öneri, 

 M.C.Hükümeti idari organlar vasıtasıyla sunulan öneri  

 En azından 10.000 seçmen tarafından toplanan imza kampanyası.  

 

Bu Anayasa ile belirlenen olasılıklar sivil sektörün kullanımına açıktır ve belirli kanunlar hakkında lobicilik 

ve tanıtılmasının yapılması için ilgi duyulduğunda devreye girer. Öneri yapmakla yetkili olan kişilere 

kanunun getirilmesi için pratikte her vatandaş, vatandaşlar grubu, kuruluşlar ve kurumlar tarafından 

inisiyatif başlatılabilinir. 

İlgili tarafların yasal uygulamaların hazırlanmasında katılımlarına imkan sağlamaları teminen Hükümet 
tarafından Yasal uygulamaların etkisi hakkında tahminlerin Metodolojisi hazırlanmıştır ve bunun 
vasıtasıyla yasaların getirilmesinde büyük ölçüde şeffaflık sağlanmıştır. Aynı şekilde, Hükümet tarafından  
Yasaların hazırlanması sürecinde ilgili tarafların dahil edilmesi Bakanlıklar çalışmalarında hareket 
etme şekli İzahnamesi de getirilmiştir. 
 
Şubat 2008 yılından itibaren Yegane Milli Kurallar Elektronik Kütüğü (YMEK) çalışmaya başlamıştır ve 
bununla önerilen yasalar ve Kabul edilen yasalar listesine bakma imkanı sağlanmıştır. Buna müteakip 
kamunun kararların alınması ve politikaların tasarlanması sürecine katılmasına imkan sağlanmıştır. 
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Devlet kuruluşların, tüm yasa önerilerini kendi internet sayfaları ve YMEK de yayımlamala yükümlülükleri 
bulunmaktadır. Bunun yapılmasııyla tüm ilgili taraflara önerilen kanunlar hakkında yorum yapmaları ve 
içerdikleri metinler hakkında sorular yöneltmelerine imkan tanınmaktadır.  
 

Ulusal seviyede diğer katılım imkanı Referandum organize edilmesi için inisiyatifin başlatılması ile 
mümkündür. Bu şekilde, belirli kanun hakkında vatandaşların doğrudan düşüncelerini ifade etmeleri 
mümkün kılınan bir seçenektir. En azından 150.000 seçmen tarafından öneri verildiğinde (Meclisin 
referandum organize etmesi zorunludur) referandum aktif hale gelebilir. Referandumda alınan karar 
bağlayıcıdır.  

Referandum Kanunu ulusal seviyede vatandaşlar inisiyatifi olarak 100 vatandaşın teklifi üzerine 
başlatılabilmesini öngörmektedir. Bu öneri yetkili kişi (öneriyi imzalayan ilk kişi halindedir) tarafından 
sunulur ve Meclisin yetkisinde olan konunun oylanması ile ilgilidir. Meclis Başkanına vatandaşlar 
inisiyatifinin başlatılmasına dair öneri sunulduğundan sonra, süresi yasayla belirlenen prosedürün 
başlatılması gündeme gelir. İnisiyatif gereken şekilde verilmiş ve istenilen formu korumuş olduğunda, 
imzalar toplanarak vatandaşlardan kamuya açık şekilde destek vermeleri talep edilir. İnisiyatifin 
Anayasada değişikliklerin yapılması ile ilgili referandumun başlatılması hakkında öneri sunulduğu 
durumlarda,  öneri en azından 150.000 vatandaş tarafından imzalanıp desteklendiği takdirde devreye 
girdiği varsayılır.  
 
Haziran 2011 de, M.C.Hükümeti tarafından Kararların alınması sürecinde sivil sektörün katılımı 
hakkında olumlu pratikler etik davranışları getirilmiştir. Bu Etik davranışların amacı Hükümet ile sivil 
kuruluşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bunun yapılması için politikalar va kanunların 
alınması ve uygulanması prosedürlerinde yapısal ve düzenli irtibatın sağlanması ile sivil sektör 
ekspertizleri kullanılarak bu prosedür kalitesinin artırılması öngörülmüştür. Bu doğrultuda, Etik 
davranışlar ile prosedürlerin uygulanması esnasında standartların kullanılması sözkonusudur.  
 
Devlet idari organları, en başta bakanlıklar, geçmiş yıllar zarfında ve farklı durumlar esnasında sivil 
kuruluşları kendi çalışma organlarına dahil etmişlerdir. Sivil kuruluşlar temsilcileri, aşağıda belirtilen 
yasaların hazırlanması sürecince çalışma gruplarına dahil edilmişlerdir: Birlikler ve Vakıflar Kanunu, 
Ücretsiz Hukuki Yardım Kanunu, Seçim Kanunu ilaveleri ve değişiklikleri, Kamu Özelliği Bulunan Bilgilere 
Serbest Şekilde Ulaşma Kanunu değişiklikleri ve ilaveleri, Gönüllülük Kanunu ve Stratejisi, Kamu 
Faaliyetlerinde Hibe ve Sponsorlık Kanunu. 

Vatandaşların ve sivil kuruluşların kararların alınması sürecinde katılımların artırılması teminen, Hükümet 
tarafından E-demokrasi internet sayfası kullanıma açılmıştır. Bu mekanizmanın amacı devlet içinde 
demokrasi süreçlerin güçlendirilmesi yönündedir.  
 
AB nin desteklenmesi proğramların planlaması bölümünde, sivil sektör poitikaların belirlenmesi 
sürecinde ve Avrupa ön katılım fonlarının takip edilmesinde 200 yılından itibaren katılmaktadır.   
 
Avrupa Soruları Sekretaryası sivil kuruluşlar ile haberleşme görüşmelerin yapılması yönünde düzenli 
şekilde toplantılar organize edilmektedir. Buna keza, AB hukukunun kabul edilmesi Milli Proğramın 
denetimleri hakkında görüşmeler de organize edilmektedir. Önemli olan husus günden güne daha fazla 
kuruluşlar operasyonel proğramların takip edilmesi için kurulan komitelere dahil edilmektedir, sivil 
sektör temsilcileri Sektör Komitelerinin de çalışmalarına katılmaktadır. Bu Komiteler bölgesel gelişme 
Operasyonel Proğramı için yetkili organ temsil etmektedir. Aynısı insan kaynakları geliştirmesi için 
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operasyonel proğramın takip edilmesi teminen kurulmuş olan Sektör Komitesinin çalışmaları için de 
geçerlidir.  
 
Sivil sektör temsilcileri, Makedonya Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği ekonomi – sosyal komitesi ie Müşterek 
Danışma Komitesine de katılmaktadırlar. Müşterek Danışma Komitesi aday ülkeler için sivil toplum 
kuruluşları için çalışma organıdır. 

Sivil kuruluşların M.C.Meclisi çalışmalarına katılmaları ile ilgili, sivil kuruluşlar temsilcilerinin Meclis 
çalışmaları ve Meclis tarafından kurulan komisyon ve organların çalışmalarına katılmaları için yasal 
imkanlar mevcuttur. Bu doğrultuda, kamuya açık ve denetim tartışmaların organize edilmelerinde, çok 
sayıda sivil kuruluş tarafından, politikaların tasarlanması ve kararların alınması süreçlerinde sivil 
toplumun katılması için bir mekanizma olarak görünmektedir. Aynı şey iktidarın denetlenmesi için de 
geçerli olduğu denilebilir. Vatandaşlar Birliği MOST tarafından gerçekleşen “Benim Parlamentom” 
projesini ile ilgili düzenlenen Raporda “18 komisyon çerçevesinde toplam 282 kanun okunmuştur. 
Bunlardan 228 kanun Meclis tarafından kabul edilmiştir. Meclis gündeminde yer alan ve komisyonlar 
çerçevesinde okunan toplam 282 kanundan 238 i Hükümet tarafından önerilmiş olduğu, 44 kanun 
milletvekili grupları ve vatandaşlar tarafından hicbir önerilen kanunun bulunmadığı” denilmektedir.  
 
Sivil kuruluşlar ile Hükümet organları arasında işbirliğinin yapılması için büyük önem taşıyan diğer bir 
yasa da Kamu Özelliği Bulunan Bilgilere Serbest Şekilde Ulaşma Kanunu’dur. Bu bilgilere serbest şekilde 
ulaşma hakkı tüm tüzel ve gerçek kişilerin bulunmaktadır. Aynı şey yabancılar için de geçerlidir. Diğer 
taraftan ise, „bilgileri sahipliğinde bulunduran kişiler düzenli şekilde ellerinde bulunduran bilgi listelerini 
yürütmeleri ve bunları güncelleştirme sorumluluğu bulunmakta olup kamuya ulaşabilir şekilde bilgileri 
yayımlamaları gerekir. “ 
 
„Bilgileri elinde bulunduran kişi, diğerleri arasında kamuyu şu hususlar hakkında bilgilendirmesi gerekir: 
kendisi ile ilgili ana irtibat bilgileri; bilgilere ulaşmak için hangi şekilde talebin sunulması gerektiği; 
bilgileri elinde bulunduran kişinin yetkileri hakkında yasal uygulamalar ve bunların resmi yayın organında 
yayımlanmış uygulamalar listesi ile bağlantıları; bilgileri elinde bulunduran kişinin yetkileri ile ilgili 
proğram tasarıları, proğramlar, stratejiler, görüşler, düşünceler, araştırmalar ve benzeri dökümanlar; 
yasalarla belirlenen yetkileri hakkında bilgiler; enformasyon bültenlerin yayımlanması ve diğer 
haberleşme şekilleri; vatandaşların yaşamı ve çalışmalarına etki yaratan kararlar, dökümanlar ve 
önlemlerin internet sayfasında yayımlanması ve benzeri”. Elinde bilgileri bulunduran her kişi bu bilgilere 
ücretsiz olarak ulaşma imkanı sağlaması gerekir. 
 

4.3. SİVİL KURULUŞLARIN YEREL SEVİYEDE KARARLARIN ALINMASI SÜRECİNE 
            KATILMALARI 

 

Yerel seviyede, vatandaşların doğrudan kararların alınması süreçlerine katılmalarını sağlayan birkaç 
karar bulunmaktadır. Vatandaşlara ve sivil kuruluşlara yerel seviyede resmi olan ve resmi olmayan 
imkanların bir bölümü şunlardır:  
 

1. Belediye konseyi toplantıları ve çalışmalarına katılmak, yapılan tartışmalarda düşünce ve fikirleri 
öne sürmek.  

2. Belediye / yerel yönetim kuruluşu tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için öneri – fikir 
varolduğu durumlarda öneri yada duyuru sunulması. Aynı şey belediyenin çalışmaları ve  idari 
yapısı ve organizasyonu hakkında itiraz etme gerektiren durumlar için de geçerlidir. 
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3. Önemli yerel sorunların (belediye yetkilerinde olanlar) çözümlenmesi için vatandaşlar inisiyatifi 
başlatılması için önerinin verilmesi ile ilgili 100 imzanın toplanmasını organize etmek. 
Vatandaşlık inisiyatif önerisi belediye konseyi tarafından gözden geçirilmektedir. İnisiyatifin 
gereken şekilde yapılıp yapılmadığına bakıldıktan sonra, bir aylık bir süre zarfında belediyede 
kayıtlı olan toplam seçmenin en azından %10 nu inisiyatife destek vermeleri gerir. Bundan sonra 
vatandaşlar inisiyatifi belediye konseyi tarafından gündeme alınır ve hakkında karar alınması 
gerekir. Yasaya istinaden, belediye tarafından bu tür vatandaşların doğrudan katılım şeklini 
organize edilmesi için yapılan masrafları karşılar. 

4. Yerel sorunların çözümlenmesi ile ilgili vatandaşların toplanması organizasyonun başlatılması. 
Bu inisiyatifin ardında fazla sayıda vatandaş (en azından %10) durması gerekir. Vatandaşların 
toplanmasını Belediye Başkanı veya yerel konsey talep edebilir ve başlatabilir. Yasaya istinaden, 
belediye tarafından bu tür vatandaşların doğrudan katılım şeklini organize edilmesi için yapılan 
masrafları karşılar. 

5. Daha büyük sorunların çözümlenmesi için (daha geniş çapta önemi olan altyapı projeleri, öz 
finans katılımların organize edilmesi, belediye tüzüğünün değiştirilmesi v.b.) kayıt edilmiş toplam 
seçmenlerin %20 si Referandum organize edilmesi için sürecin başlatılmasını talep edebilirler. Bu 
referandumda belediyede yaşayan tüm vatandaşlar düşüncelerini ifade edebilirler. Bu durumda 
da, yasaya istinaden, belediye tarafından bu tür vatandaşların doğrudan katılım şeklini organize 
edilmesi için yapılan masrafları karşılar.  

6. Belirli topluluk yada vatandaş kuruluşu sorunlarla karşı karşıya geldiklerinde, belediye tarafından 
ise o sorunlara çözüm bulamıyor / bulmak istemiyor durumlarında, müşterek çıkarlar 
doğrultusunda olan konular hakkında dostlar, komşuların bilgilendirilmesi için gayri resmi 
inisiyatifler organize edilebilir. Kamuyu daha geniş çapta bilgilendirmek amacıyla sosyal 
medyaların da kullanılması mümkündür, yada gereği duyulduğu takdirde yerel medyalar 
tarafından vatandaşlar haberdar edilir. Yerel sorunlara çözüm bulunması için kamunun daha 
deniş çapta bilgilendirilmesinde her zaman yarar vardır.  

7. Vatandaşlar kuruluşları alınan kararlar ve dökümanların takip edilmesi ve uygulanıp 
uygulanmadıkları hakkında (örneğin belediye bütçesinde yer alan değerlerin harcanmasını takip 
etmek, kamu alımları prosedürlerin uygulanmasını takip etmek v.b.) kamunun bilgilendirilmesi 
için inisiyatif alabilirler.   

8. Vatandaşlar kuruluşları, belediye tarafından organize edilen olaylar (nizam planların kamuya açık 
şekilde tanıtılması, mülkiyet hakları ile ilgili prosedürler v.b.) hakkında katılım 
organizasyonlarında (açık tartışmalar, anketler ve diğer toplantılar) yer almaları için kendi 
üyelerini, komşular, dostlarını ve mülk sahipleri kuruluşlarını haberdar edilmesine katılabilirler.   

9. Yerel yönetim birimleri internet sayfalarında soruların gündeme getirilmesi, yada belediye 
departman ve birim yöneticilerine vatandaşlar ve sivil kuruluşları ilgilendiren konular hakkında e-
mail göndermek.   

10.  Yerel birlikler vasıtasıyla, yerel yönetim birimlerinde döküman ve uygulamaların planlanması, 
hazırlanması ve karar alınması prosedürlerine katılım sağlanabilir. Sivil kuruluşlar, bazı 
dökümanın kamuya açık olacağı süre hususunda vatandaşları haberdar edebilir, yada belediyeye 
sunulmak üzere önerilerin toplanması. Buna keza, sivil kuruluşların döküman hakkında açık 
tartışmaya katılmaları elinde bulunan imkanlardar biridir. 

11. Belediye için stratejik önem taşıyan dökümanları (proğramlar, aksiyon planları v.b.) dikkatli 
okunması için ihtiyaç duyulmaktadır. Belediye tarafından gerçekleşmeleri için maddi değerler 
bulunmayan ve yapılması öngörülen birçok faaliyet vardır. Strateji dökümanlar ile öngörülen 
faaliyetlerin uygulanmasında maddi değerlerin sağlanması için ortaklık teklifleri vererek sivil 
kuruluşlar yerel yönetim birimleri ile işbirliği yapabilir. 
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12. Her defasında yerel birokrasi, konsey üyeleri yada belediye başkanı özel konular hakkında 
ekspertiz bulundurmamaktadır (örneğin, cinsiyet eşitliği, sosyal hizmetler, kamu-özel 
ortaklıkların kurulması v.s.). İlgili alanların özelliklerini tanımak, eğitmek, yeteneklerin 
geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunulması arzulanan bir durumdur (özellikle bu husus yerel 
kuruluşlar için geçerlidir). Bunun yapılması ile yerel seviyede problemlere çözüm bulunması için 
önşartlar temin edilir ve belediyede ilgili farklı taraflarda bulunan kişiler arasında sinerjinin 
oluşturulması mümkündür.        

 
2011 yılı Makedonya için hazırlanan sivil kuruluşların Sürdürülebilinir Endeksi hakkında USAID raporunda  

„sivil kuruluşlar yasal mekanizmalar yanısıra hükümet kuruluşları ile yapılan gayri resmi temaslar ile 

temsil edikleri neticesine varılmıştır. Ancak, Lobicilik Kanunu’nda yer alan bazı yeterli derecede net 

olmayan tanımlar lobicilik ve temsil edilme hususunda sarfedilen çabaları engellemektedir. Sivil 

kuruluşlara, ulusal ve yerel seviyede eleştiri yapmaları için fazla alan bırakılmamaktadır. Sivil kuruluşlar 

hükümet tarafından öne sürülen düşünce farklılığı, demokrasinin temel değeri yerine muhalefet yapma 

olduğu düşünmekteler. Bunun neticesinde sivil kuruluşlar tarafından otosansür yapılmasını 

getirmektedir“ ifadeleri yer almaktadır.  
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5. SİVİL KURULUŞLARIN FİNANSMANI İÇİN ULAŞILMASI MÜMKÜN OLAN KAYNAKLAR 
 
Yapılan son araştırmalardan alınan neticelere göre, Makedonyada faaliyet gösteren sivil kuruluşların 
finansmanı %77,5 oranında uluslararası proğramlar ve hibe verenler tarafından sağlanmaktadır. Yabancı 
hibe kuruluşları Makedonya’dan çıkış stratejileri ve finansal destek sağlamak için kurdukları misyonların 
2015-2017 dönemi içerisinde kapatılmaları hazırlık içerisinde olduklarını gözönünde bulundurarak, 2017 
yılından sonra sivil kuruluşların faaliyetlerin devamlılığı ve istikrarlıklarının korunması için hangi 
kaynaklardan maddi değerler sağlanacağı sorusu ortaya çıkmaktadır.  

Aşağıdaki tabelada, Kurumsal Gelişme Merkezi (KGM) tarafından uygulanan ve İsviçre Gelişme ve İşbirliği 
Ajansı’nın CIVICA Mobilitas proğramı çerçevesinde müracaat eden 160 sivil kuruluşun yılllık bütçeleri 
analiz edildikten sonra, son üç mali döneme ait (2009, 2010 ve 2011 yılları) finans kaynakları 
gösterilmiştir.   

 

 
 

Analizin asıl temsilci sivil kuruluşlar üzerinde yapılmamış olmasına rağmen, yıllara göre ulaşılır finans 
kaynakların eğilimi görünmesi mümkündür. 
 
Cüzzi miktarlar olmalarına rağmen, gereçek kişiler, şirketler ve hükümet kaynaklarından gelen bağış ve 
hibe değerleri 2009 yılında %21 den 2011 yılında %13 oranına gerilemiştir. Buna göre, en fazla faaliyet 
gösteren sivil kuruluşlar yerli / yerel kaynaklardan gelen finans değerlerin artırılması yerine, son birkaç yıl 
esnasında sivil kuruluşları destekleyen uluslararası hibe kuruluşlarının geriye kalan proğramlarına 
odaklanmış oldukları görünmektedir. Paradoks halinde olmasına rağmen, son birkaç yıl içerisinde önemli 
ölçüde ulaşılması mümkün olan uluslararası gelişme desteği maddi değerleri azaltılmış gerçeğine karşın, 
kapasiteleri kanıtlanmış olan kuruluşlar bu değerlere ulaşma imkanını ortaya çıkarmıştır, buna müteakip 
yıllık bütçelerinde grantlardan ayrılan değerlerin katılımı artmasına neden olmuştur.  
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Para Aklanmanın ve Terörizmin Finans Edilmesinin Önlenmesi Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 
11.350 sivil kuruluşun (birlikler ve vakıflar) bütçesi   çok küçük olduğu neticesine varılmaktadır. Bunların 
en büyük bölümünün (%85) yıllık bütçesi 100.000 Denara kadardır, 11sivil kuruluşun bütçesi  50.000.000 
den 100.000.000 Denara kadardır, ve sadece 5 kuruluşun bütçesi 100.000.000 Denar üzerindedir 
(açağıdaki tabelaya bakınız). 
 

Yıllık Bütçe (denar olarak) 
Sivil Kuruluş 
Sayısı 

0-100.000 9.636 

100.001-500.000 672 

500.001-1.000.000 325 

1.000.001-5.000.000 488 

5.000.001-10.000.000 106 

10.000.001-50.000.000 107 

50.000.001-100.000.000 11 

100.000.000 üstü 5 

Toplam Birlik ve vakıflar 11.350 

Tabela 1: Yıllık bilançoda gösterilen gelirlere göre yıllık bütçeler 
 
Kaynak: Sivil sektör ile işbirliği stratejisi 2012-2017 
 
Analizin yapıldığı dönemde, sivil kuruluşlar maddi değerleri birkaç finans desteği sağlayan kaynaktan 
bulma imkanına sahiptiler. Metnin devamında bunlar tanıtılmaktadır. 
 
5.1. Merkez yönetimden sivil kuruluşların finans kaynakları 
Makedonya Cumhuriyeti bütçesinden vatandaşlar ve vakıflara finans desteğin sağlanması için Güzel 
Uygulamalar Kodeksinin getirilmesinden sonra, hükümet tarafından sivil kuruluşlara sağlanan destek 
şeklinde durumun iyileştiği gözetilmektedir, ancak verilen değerlerin hacmi halen cüzzi olduğu 
denilebilir. 2012 yılında toplam dağıtılan değerlerin tutarı 12.000.000 Denar (200.000 Avro cıvarında) 
yüksekliğinde olduğu, bu değerler de 40 sivil kuruluşa 300.000 Denar grantlar halinde verildiği 
görünmektedir. Verilen değerler sivil kuruluşların proje uygulamaları için destek olarak verilmiştir.  
 
Bakanlıklarda ve diğer devlet ajanslarından bazıları, kendi yıllık proğramlarına uygun olarak, işbirliği 
yaptıkları alanlarda kuruluşlara doğrudan grantlar vermektedirler.  
 
Daha 2004 yılından başlayarak, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen kayıtlarda 
bulunan sivil kuruluşlar, sosyal güvenlik alanında faaliyetleri yapabilirler, bunun da Sosyal Güvenlik 
Kanunu ile belirlenen sekil ve prosedürleri ile belirlenen şartlar altında yapılması mümkündür. Birliklerin 
ve diğer sivil kuruluşların bu alanda katılımları 2011-2021 dönemi için  Sosyal Güvenliğin Gelişmesi İçin 
Milli Proğram ile öngörülmüştür. Sosyal güvenlik alanında faaliyet gösteren sivil kuruluşların sayısı 41 dir, 
ancak Bakanlık tarafından kayıt edilmiş olan kuruluş sayısı 53 dir. Faaliyetlerine bakıldığında, sivil 
kuruluşlar en fazla işbulma ve sosyal yardımlaşma, eşit imkanların sağlanması, aile içinde şiddet, özel 
ihtiyaçları olan kişilere destek verilmesi, marjinelleşmiş gruplar, çocukların korunması ve benzeri 
konularda aktif şekilde çalışmaktadırlar.  
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Hükümet tarafından Şans Oyunları ve Eğlence Oyunları Kanunu’na esaslarına göre maddi değerler 
dağıtılmaktadır. Bu amaçla her yıl şans oyunları ve eğlence oyunlarından elde edilen gelirlerin dağıtılması 
hakkında karar alınır. Her esasa göre şans oyunları ve eğlence oyunlarından elde edilen değerler milli 
malüller kuruluşları, bunların birlikleri ve yapıları, aile içinde şiddetin engellenmesi için kurulan 
vatandaşlar kuruluşları, Makedonya Cumhuriyeti Kızıl Haç teşkilatı ve sporun desteklenmesi için 
kullanılmaktadır.   
 
5.2. Yerel yönetimlerden sivil kuruluşlar için finans kaynakları 
Yerel yönetim birimleri (YYB) çoğu kez kendi yıllık proğramları ve bütçelerinde yerel sivil kuruluşların 
desteklenmesi için değer öngörmektedirler. Bu kuruluşlar genel olarak belediyeler için öncellik taşıyan 
faaliyetler için katkıda bulunan kuruluşlardır.   
Makedonya Cumhuriyeti’nde birkaç belediye yerel sivil kuruluşları ile işbirliği yapmak yerel stratejiler 
geliştirmiş ve kabul etmiş durumdadır. Bunlardan biri Üsküp Büyükşehir Belediyesidir. 2007 yılında kabul 
edilen stratejiye göre birkaş alanda faaliyet gösteren sivil kuruluşlara maddi destek sağlaması için 
kamuya açık duyurular ilan etmektedir. 
Uluslararası bağış proğramları dahilinde projeler sunan yerel sivil kuruluşların yerel yönetim birimleri ile 
ortaklık yapma imkanları da bulunmaktadır. Örneğin, fazla sayıda sivil kuruluş AB katılım öncesi 
mekanizması ikinci kısmı çerçevesinde olan Sınır ötesi işbirliği proğramına dahil olan projelerin alınması 
ve uygulaması imkanlarını kullanmışlardır. 
 
5.3. Uluslararası bağış grant proğramları 
Yabancı bağışlar ve proğramların sayısı ve hacmı her geçen yıl ile azalmaktadır. Sadece AB den destek 
proğramları gelecek dönem için de aktif olmaları planlanmıştır, ancak planlama şeklini gözönünde 
bulundurarak, buna keza, karmaşık idari ve finansal prosedürler ve kriterler de buna katıldığında, çok az 
sayıda sivil kuruluş bu fonlardan yararlanmayı hesaba katabilirler. 
 
Avrupa Birliği proğramları yanısıra, bu dönemde sivil kuruluşlar Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası 
Gelişme Ajansı (USAID) tarafından desteklenen sivil toplum proğramlarından yararlanma imkanı da 
bulabilirler. Bu proğramlar FOOM ve  Kurumsal Gelişme Merkezi (KGM) tarafından uygulanan ve İsviçre 
Gelişme ve İşbirliği Ajansı’nın CIVICA Mobilitas proğramı çerçevesinde yapılabilir. 
 
Sivil sektörün gelişmesini finansal olarak ve proğramlarla destekleyen diğer müesseseler arasında 
Ekonomik güvenlik ve işbirliği teşkilatı - AGİT, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, İngiltere 
Büyükelçiliği, Slovakya Büyükelşiliği, Norveç Büyükelçiliği (Belgrad’ta bulunmakta) v.b.   
 
Sivil kuruluşlar bölgesel bağış müesseselerinden de maddi değerler kullanmaktalar (örneğin, Balkan 
Demokrasi Fonu, Avrupa Balkan Fonu ve diğerleri). 
 
 
5.4. Şirketlerden destek 
İş dünyası sivil kuruluşlar çalışmalarını doğrudan hibelerle yada kendileri tarafından toplumda belirli 
kesimlerin desteklenmesi için kurulmuş olan vakıflarla desteklemektedir. 2007 yılı başinde yürürlüğe 
giren Kamu Faaliyetlerinde Hibeler ve Sponzorluk Kanunu ile vergi teşvikleri uygulaması gündeme 
gelmesi ile kamu faaliyetlerinde hibeler ve sponzorluklarda sürekli artış yaşandığı kaydedilmektedir. 
Bunun neticesinde bu rakam 2012 yılında 8.1 milyon Avro seviyesine ulaşmıştır. Ancak belirtmek gerekir 
ki, iş dünyasından yapılan hibe ve sponzorlukların sadece küçük bir bölümü sivil kuruluşlara 
aktarılmaktadır. Bu rakamın sadece %10 oranı altında olduğunu  belirtmekte yarar vardır. Bu finans 
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kaynağının kullanılması için, sivil kuruluşlar daha fazla zaman ayırmaları ve iş dünyası ile ortaklıklar 
kurulması yönünde stratejiler geliştirmesi gerekir.    
 
5.5. Bireylerden hibeler 
Makedonya Cumhuriyetinde bulunan yerel sivil kuruluşlar çok nadir olarak bireylerden ve kuruluşlarını 
destekleyen kişilerden hibe alınması için faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Ki bu değerler her sivil 
kuruluşun ana gelirlerini oluşturması gerekir. Kamu Faaliyetlerinde Hibe ve Sponsorluklar Kanunu’na 
göre, Makedonya Cumhuriyeti’nde kamu çıkarında olan faaliyetler için, ki bunların arasında sivil 
kuruluşlar da yer almaktadır, bireyler tarafından yapılan hibeler gelirlerde personel vergisi için teşvikler 
uygulanmaktadır. Vergi borcu tutarının azalması, yıllık vergı borç tutarının en fazla %20 oranına kadar, 
yada 24.000 Denardan fazla olmamak kaydıyla sınırlıdır. Ne yazık ki bu imkandan sadece gelirleri olan ve 
personel vergisi ödenmemiş kişiler yararlanabilir (örneğin, personel vergisi önceden ödendiği maaş 
ücretleri, danışmanlık hizmetleri için kullanılması mümkün değildir).   
 
Sivil kuruluşlar, fazla sayıda destek verecek bireyi kendine bağlamasını için mücadele etmeleri gerekir, ki 
bunların hibe yardımlarıyla kendi mali ve idari istikrarlığını sağlayabilir. 
 
5.6. Abone ücretleri  
Sivil kuruluşların çoğu üyeliğe (bireysel yada kuruluşlar) dayalı olmalarına rağmen, çok az sayıda sivil 
kuruluşlar kendi üyelerinden yıllık abonelerin ödenmesini talep etmektedirler. Hernekadar abone 
ücretleri sivil kuruluşlar toplam bütçelerinde büyük bir oranını oluşturmadıkları ise, motivasyonları ve 
sivil kuruluşa bağlılıkları değerlendirilmesi teminen üyelerden abone ücretlerini ödemeleri talep 
edilmelidir. Abone ücreti kuruluşa karşı yapılan bir çeşit hibedir, abone ücretinin ödenmesi ile sivil 
kuruluşlar hayırseverliğin desteklenmesi ve kuruluşun hedefinde bulunan nedenin gerçekleşmesi için 
önem verildiğinin göstergesidir.  
  
5.7. Sivil kuruluşların ticari faaliyetleri (sosyal girişimcilik faaliyetleri) 
Sivil kuruluşların sosyal girişimcilik faaliyetleri için inisiyatifler çoğalmaktadır ve ülkede bu tür 
faaliyetlerin iyi örnekleri vardır. Yeni Birlikler ve Vakıflar Kanunu’nda yer alan kar gütmeme hükmünde 
(12.madde), faaliyetler tüzükte belirlenen amaçlarla bağlantılı olmaları kaydıyla, sivil kuruluşlar gelir elde 
edilecek faaliyetlerde bulunabilirler diye tanımlanmaktadır. Daha doğrusu, sivil kuruluşlardan sunulan 
bazı hizmetler, yada ürettikleri bazı ürünler, satılması ve bundan kar elde edilmesi mümkün kılınmıştır. 
Elde edilen karlar tüzükte belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için kullanılacaktır.  
 
Makedonya Cumhuriyeti’nde sosyal girişimciliğin gelişmesi büyük önem taşımaktadır, bu özellikle 
marjinalleşmiş sosyal grupların sosyal sorunlarına çözüm bulunması, ekonomi gelişmeye katkıda 
bulunması ve özellikle fazla sektörde istihdamın artırılması konuları ile ilgilidir. 
 
Hükümet tarafından getirilen 2012-2017 dönemi sivil sektörü ile işbirliği Stratejisi, üçüncü öncelikli alan 
çerçevesinde „Ekonomi gelişme ve sosyal birleşme“, birkaç öngörülen önlem ile „Sosyal ekonominin 
gelişmesi“ hedefi tanımlanmıştır, burada birkaç öngörülen önlem bulunmaktadır; „Sosyal girişimcilik için 
yasal çerçevenin analizi;“ ve „Sosyal girişimcilik için destekleyici hukuki çerçevenin oluşturulması;“, 
bunun esnasında, bahsekonu önlemler ve önceliklerin gerçekleşmesi için yetkili hükümet kuruluşu olarak 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belirlenmiştir. 2013 yılında, Kurumsal Gelişme Merkezi sosyal 
girişimcilik alanında yasanın geliştirilmesi yönünde çalışmalar başlatmıştır.  
 
Sivil kuruluşlardan şu ticari faaliyetler organize edilmesi mümkündür: 
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• Sivil kuruluşlar tarafından, bunların hedefteki gruplara karşı sunulan bazı hizletler ticari 
faaliyetler olarak geliştirilmeleri (eğitimler,  öğretim, sağlık hizmetleri, hukuki yardımlar, 
psikososyal yardım, kurslar, maddelerin geri dönüştürülmesi, cihazların kiralanması, yayınların 
basımı ve başka). 

• Sivil kuruluşlar tarafından hedefteki diğer gruplara karşı sunulan bazı hizletler ticari faaliyetler 
olarak geliştirilmeleri. 

• Organizasyon yapısı ve hedefteki gruplarla doğrudan bağlantılı olmayan ticari faaliyetlerin 
geliştirilmesi (örneğin, şirketlere hizmetler / ürünler temin edilmesi, menkul değerler ticareti ve 
benzeri) 

• Sivil kuruluşlar tarafından şirketler kurmak (örneğin, korunmaklı  şirketleri), 
• Kamu yetkinin yerine getirilmesi için devlet kuruluşları ile sosyal sözleşmelerin imzalanması 
• Vatandaşlar yada şirketler tarafından sivil kuruluşlara ürünler / hizmetler hibe edilmesi, ki 

sonradan bunların satışı yapılıp elde edilen gelirler sosyal hedefler için kullanılır. 
 

Her sivil kuruluş yöneticileri ve üyeleri, sivil kuruluşun belirlenen proğram hedefleri ve görevlerinin 
gerçekleşmesi teminen faaliyetlerin yürütülmesi için,maddi değerlerin toplanmasına yünelik kendine has 
strateji kurması gerekir. Yukarıda belirtilen yedi finans kaynağından en azından üçünün kullanıldığı  
takdirde, bir sivil kuruluşun uzun vadeli olak kalıcı olması için ön şartı oluşturmaktadır.   
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6. KÜÇÜK ETNİK TOPLULUKLAR HAKLARIN TANITILMASI VE KORUNMASI ALANINDA SİVİL 
KURULUŞLAR MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

6.1. ANALİZ İLE KAPSANAN KURULUŞLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
Sivil kuruluşlar kütüğnde bulunan kuruluşlar temsilcilerine elektronik yolu ile gönderilen anket 
listelerinden sadece 12 liste geri çevrilmiştir. Bunlardan 9 kuruluşun cevapları işleme alınmıştır, çünkü 
bunun yapılmasında kuruluşun üye sayısı büyüklüğü orantısına göre etnik topluluğu kapsayıp 
kapsamadığı / ve bunların yerel seviyede nüfusun %20 oranı altında olanlar ilkelerini takip edilmiştir. 
 
Analiz edilen kuruluşlar merkezlerine göre, Makedonya Cumhuriyeti’nde sekiz istatistik bölgesinden 
yedisi kapsandığı görülmektedir, sadece güneydoğu bölgesinden kuruluşun yer almadığı görünmektedir.   
 
 

 

 
Kapsanan 9 kuruluştan, yedisi 1990 ile 2010 yılları arasında kurulmuştur. İki kuruluş tarafından kuruluş 
tarihi ise belirtilmemiştir. 2010 yılında getirilen Birlikler ve Vakıflar Kanunu’na göre tescillerini 
yeniletmişlerdir.   

 
6.2. KAPSANAN SİVİL KURULUŞLARIN İDARE VE YÖNETİMİ 

 
Kapsanan kuruluşların idare edilmesi ve yönetilmesi açısından bakıldığında, hepsinde idari ve yönetim 
organ ve birimleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda, sekiz kuruluş tarafından en yüksek yönetim organı 
olarak Genel Kurul olduğunu belirtmektedir, sadece bir kuruluşun Başkanlığı bulunduğu vurgulanmıştır. 
Kuruluşların alt yönetim seviyelerine gelince, altı kuruluşta İcra Kurulu bulunduğu belirtilmiştir, üç 
kuruluşta ise Yönetim Kurulu varolduğu söylenmiştir. Bu konuya gelince sık sık kuruluşlar tarafından idari 
ve icra organların karıştırıldığını öngörülmesi gerekir. Bundan dolayı, kuruluşların icra organların 
adlandırılması  gereken şekilde yapılmadığı da büyük bir olasılıktır (icra kurulu yerine yönetim kurulu 
denilmekte ve tersi). 
Sadece dört sivil kuruluş icra ofisi/yetkili departmanın bulunduğunu belirtmiştir. Bu durum kendiliğiyle 
yönetim organları ve kuruluşun strateji dökümanlarını uygulayan icra kurulların çalışması için yeterli 
derecede kapasite ve maddi değerlerin bulunmadığına işaret etmektedir.  
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Makedonya Cumhuriyeti’nde bulunan sivil kuruluşların dikey yöndeki denetimi ve çıkarlar çatışmasının 
engellenmesi (kuruluşta idari ve icra görevlerin birbirine karıştırılmasını engelleyerek) gelecek dönemde 
çalışılması gereken bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Sadece bir kuruluş tarafından Gözetim Kurulunun 
bulunduğu belirtilmiştir, demek oluyor ki yukarıda belirtilen bazı sivil kuruluşlarda denetim görevinin 
bulunmadığı bulgusunu doğrulamaktadır.   
 
Kapsanan sivil kuruluşlarda karar alınması olayına gelince, en büyük bölümünde kararın alındığı hususa 
bağlı olarak kararların alınma sistemi kurulduğu gözükmektedir. Strateji açıdan önemli kararlar ile ilgili 
Genel Kurul yetkilidir, operasyonel kararlar hakkında ise icra organı (icra/yönetim kurulu) yetkili 
kılınmıştır. İdari/icra organlarında yer alan üyelerin çoğunluk oylarıyla kararlar alınmaktadır. İcra müdürü 
başında bulunduğu icra ofisleri olan kuruluşlarda ise, idari organ tarafından yıllık proğram kabul edilmesi 
müteakip, önceden personel/çalışan kişilerle danışma yaptıktan sonra kararlar müdür tarafından 
alınmaktadır. 

 
„Yönetim yapısı ile iilgili neler değiştirmek isterdiniz (kuruluşta karar alınması aşamasında nelerin 
değiştirilmesi gerekir)?“ sorusu sorulduğunda, birkaç kuruluş tarafından belirli alanlarda uzman ve 
profesyonel kişilerin yönetici görevlerine veya personel olarak dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
Bununla kuruluşun daha verimli ve daha efektif şekilde çalışması mümkün olur. Buna bağlantılı olarak, 
daha fazla „ekstra yetenekleri olan genç kişilerin (iyi derecede ingilizce dili ve bilgisayar bilenler)” dahil 
edilmesi gerektiği yorumu yapılmıştır.  
 
Bir kuruluş tarafından, kuruluş içindeki “Demokrasi kapasitelerin” artırılması konusunda çalışmaların 
odaklanması gerektiği vurgulanmıştır. Diğer taraftan da kararları alınması ve çalışmaların planlanması 
hususlarında üyelerin hada fazla dahil edilmelerine de işaret edilmiştir. Diğer bir kuruluş tarafından ise   
„yönetim kurulu üyelerinin yetkilerinin artırılması gerektiği“ vurgulanmıştır.  
 
Göze çarpan ikinci bir sorun, çok sayıda faaliyetleri bulunan bir kuruluşta „yönetim organı (icra müdürü) 
görevinin faaliyetlerin bir bmlümünün yöneticiliğinden ayırt edilmesi ve bunun neticesi olarak zamanın 
tamamını proje ve proğramların hazırlanmasına odaklanarak geçirmesi, bununla birlikte denetleme, 
lobicilik, temsil edilme ve aynı zamanda personel çelışmalarının denetlenmesi için fazla vakit harcama 
imkanını bulacağı“ yönünde yapılan yorumlardır. Bu doğrultuda tarafımızca verilecek olan cevap  
„personel ile daha iyi iletişim sağlanması ve proje faaliyetlerinde dahil edilen kişiler ile irtibatın 
güçlenmesi“ gerektiği yönündedir. 
 
Sadece bir kuruluş değişiklikler yapılması gerektiğini düşünmemektedir. 
 
6.3. KAPSANAN SİVİL KURULUŞLARDA PLANLAMA VE ELDE EDİLEN NETİCELER 
 
Strateji planlama açısından, kapsanan sivil kuruluşların çoğu strateji planlarının bulunduğunu 
belirtmektedir, sadece bir kuruluş tarafından strateji planının bulunmadığı, ancak yıllık çalışma planının 
olduğu ifade edilmiştir.  
Misyon açısından, tüm kuruluşlar net bir şekilde misyonunu tanımlanmış ve varolma nedenleri için 
farkında olduklarıdır. Misyon tanımlanmasına gelince, birkaç kuruluş daha ayrıntılı şekilde misyon tanımı 
yapılması için ihtiyaç duymaktadır.  
 
Makedonya Cumhuriyeti’nde daha küçük topluluklarla ilgili faaliyet gösteren sivil kuruluşlar tarafından 
şimdiye kadar elde edilen neticelere gelince, bunların birkaç gruba tasnif edilmeleri mümkündür, o da:   
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 İnsan haklarına riayet edilmesi (örneğin, fazla balkan ülkesinde Mısırlılar kimliğinin tanınması, 
kurucu millet statüsünün kazanılması, v.b.) 

 Temsil edilme ve lobicilik (örneğin, Mısırlılar konusu ve sorunları hakkında uluslararası çevrelerin 
hassasiyeti, topluluk mensuplarının kamu yaşama katılmaları, 2010 yılı sayımı için sayımcılar ve 
eğitmenler için ayrımcılık içeren konkur hakkında protesto, Yerel Yönetim Kanunu değişiklikler 
önerilerin belirlenmesi (sürecin tamamlanması), v.b. 

 Kültürün gelişmesi, geleneklerin korunması ve kendi dillerinin kullanılması (örneğin, Ulah 
dilinde televizyon ve radyo proğramları, anadilinde eğitimin verilmesi, ressamcılık kolonisi, 
Torbeşler sorunu ile ilgili edebiyatın basımı ve tanıtılması, Torbeşlerin özel bir topluluk oldukları 
tanımlanması, Makedonyada yaşayan Sırpların “Aziz Sava” milli bayramının kutlanması, Sırplar 
ve dostları, Zebırnyak projesi, Çocuklar ve yazarlar, Kültür tarihi ders, Makedonya 
Cumhuriyeti’nde yaşayan Boşnakların buluşmaları, Mısırlılar topluluğunun milli bayramı 24 
Haziran kutlamaları, birkaç geleneksel kültür festivalinde katılımın sağlanması, v.b.) 

 Yerel seviyede belirli etnik grubun yaşamını her açıdan iyiliştirilmesi (örneğin, yerel aksiyon 
planların hazırlanması –Romanların on senesi, v.b.) 

 İşbulma becerilerinin geliştirilmesi (örneğin, eğitimler–meslek değiştirme, ek mesleki eğitim). 
 

İstenilen neticeler elde edilmeyen alanlara gelince, ilerdeki dönemde yerine getirilmesi gereken 
alanlarda kuruluşlar tarafından faaliyet göstermesi gereken konular şunlardır:   

 Eğitim imkanların iyileştirilmesi 

 Kamu ve siyasi yaşama katılım 

 Küçük etnik topluluklar haklarının gerçekleştirilmesi (örneğin, torbeşler toluluğun ayrı bir 
topluluk olduğunu tanınması (M.C.Anaysası Giriç Bölümünde yer alması), bunu asimilasyon 
sorununun önlenmesi teminen yapılması) 

 Küçük etnik topluluklara karşı olan önyargılar ve stereotiplere karşı konulmak 

 Kültürün gelişmesinin sağlanması ve geleneklerin korunması (örneğin, Makedonya’da yaşayan 
Sırpların kültür tarihi anıtlarının yenilenmesi ve restorasyonu, v.b.) 

 Ulusal ve yerel seviyede strateji dökümanların alınması ve uygulanmasını sağlamak (örneğin, 
yerel aksiyon planları –Romanların on senesi, v.b.) 

 Küçük etnik toplulukların sosyal ve ekonomik entegrasyonu 

 Küçük etnik topluluklar sivil kuruluşların kendilerinden ayakta kalabilmelerinin güçlendirilmesi  
 

6.4. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 
 
Kapsanan dokuz sivil kuruluşun altısı üyeler ve personel sayıları hakkında bilgi vermişlerdir. Sadece bir 
kuruluşta 853 üyeleri olduğu büyük bir rakam gösterilmiştir, diğer beş sivil kuruluşta ise 37 ile 65 üyeleri 
bulunduğu belirtilmiştir, yada ortalama olarak kuruluş başına 53 üye gelmektedir. Bunların çoğu (%52.1) 
kadından, erkek üyelerin sayısı daha azdır (%47.9. 
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Belirtilen sivil kuruluşların yaşlılık yapısına göre, aşağıda yer alan tabeladan üyelerin en fazlası 40 yaşına 
kadar (%85.5) oldukları gözükmektedir. Bu gerçek kuruluşların potansiyelini göstermektedir, aynı 
zamanda bu kuruluşların faaliyetleri doğrudan gençlerin ihtiyaçlarına odaklanması ile genç ebeveyinler 
ihtiyaçlarına önem verilmesi gerektiğini göstermektedir. 
  

 
 

Toplam üyelerden sadece %27 si aktiftir. Bu rakam doğru olduğu takdirde, sivil kuruluşların ilgili 
faaliyetlerin gerçekleşmesi için gereken kadroya sahip oldukları göstergesidir. 
 
Sadece üç kuruluş tarafından tam mesai çalışma saatleri olan personelinin (ortalama 4 kişi kuruluş 
başına) bulunduğunu belirtmişlerdir. İki kuruluş yarım gün çalışma saatleri bulunan personelinin (sivil 
kuruluş başına ortalama üç kişi) olduğunu ifade etmişlerdir. Bu veriler profesyonel perdonelin işe 
alınması gereğini ortaya koymaktadır. Küçük etnik toplulukar sivil kuruluşları için bu husus geçerlidir ve 
kuruluşlar çerçevesi nezdinde faaliyetlerin sürekliliği istikrarlı şekilde gerçekleşmesi için büyük önem 
taşımaktadır. 
 
Dört sivil kuruluş, son 12 ay zarfında sözleşmeli personel ile işbirliği yaptıklarını belirtmişlerdir (burada 
ortalama rakam sivil kuruluş başına 20 kişidir). Çoğu kez, profesyonel personel çalıştırmaları yerine, sivil 
kuruluşlar sözleşmeli personel istihdam etmeye başvurmuşlardır (fazla nedenden dolayı, örneğin, başka 
bir kuruluşta iş kayıtları yürütüldüğünden dolayı sigorta primlerinden tasarruf edilmesi). Ancak bu 
gerçekten dolayı, aktif olan üyelerin ve çalışmalarda başarı gösterenlerin işe alınmaları 
engellenmektedir. Bu nedenden dolayı üyelerin motivasyonu azaldığı görünmektedir. Diğer taraftan, 
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kuruluşlarda üyelerin ekspertiz becerileri ve tecrübenin yoksunluğu apaçık ortadadır, bundan dolayı çoğu 
kez projeler uygulayan sivil kuruluşlar dışardan uzmanlar temin etmek zorunda kalmaktalar.  
 
Beş sivil kuruluş son 12 ay zarfında gönüllü çalışanlar faaliyetlerine dahil etmiştir (sivil kuruluş başına 
ortalama 5 gönüllü). Bu rakam belirtilen aktif üye sayısından hemem hemen iki misli daha azdır 
(ortalama 11 aktif üye vardır). Bu durumda, aktif üyeler arasında kuruluşta profesyonel olarak çalışan 
kişiler de yer aldıkları anlamına gelebilir (uygun bir yaklaşım değildir), yada gönüllüler aktif üyeler olarak 
sayılmalarına yol açabilir (aynı şekilde uygun bir yaklaşım değildir ve en aktif üyelerin motivasyonu 
azaltır).  
 
Etnik yapılarına göre, bir kuruluş haricinde, ilgili etnik grubu temsil eden sivil kuruluşun %70 oranında 
üyeleri aynı etnik grubu mensuplarıdır. Bu durumun aşağıda verilen tabeladan görülmesi mümkündür:  
 
 

 
    
Üyeler ve personelin becerilerine gelince, analiz edilen dokuz sivil kuruluştan sadece beşimin son altı 
ayda eğitim proğramlarına katıldıkları görünmektedir. Bunun esnasında, sivil kuruluşlar temsilcilerinin 
organizasyon gelişme becerileri (iletişim becerileri, strateji planlama, insan kaynakları yönetimi, HSCL 
proğramı eğitmenleri, eğitmenlerin eğitilmesi v.s.) ve sivil kuruluşları faaliyet alanları bölümündeki 
beceriler (etnik çatışmalara çözüm bulunması, gençlik teşkilatların çalışmaları, eski sanatların 
canlandırılması hakkında kurslar, entegre edilmiş güvenlik, etnik topluluklar arasında diyalog, v.b.) 
konularında beceri eğitimi verilmiştir. Buna keza, yasal uygulamalar ve kuralların hangi şekilde çalıştıkları  
(İş Kanunu ve çalışanların hakları, bunun yanısıra şu kanunlar daha Ayrımcılığın Önlenmesi ve Korunması, 
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Ademi Merkeziyetçilik, Kamu Niteliğinde Olan Bilgelere Ulaşma, Kamı Alımları, Şahsi Bilgilerin korunması 
v.b.) hakkında da bilgiler aktarılmıştır.  
 
Bu eğitimler farklı kuruluş ve proğramlar tarafında gerçekleşmiştir, bunların arasında şu kuruluşlar yer 
almaktadır: IOM, CIRA/Civica Mobilitas, MUİM, İSPPİ, Gençler Cumhuriyeti, Yunus Emre, MESED 
proğramı, ЕSЕ, Partners Hungary Fondation, Romanlar İnisiyatif Merkezi ve başka. 
 
 „Faaliyetlerin ve organizasyon çalışmaların kuruluşunuzda daha başarılı şekilde uygulanması için 
üyelerin hangi becerilerine (hangi alanlardan) ihtiyaç duyulmaktadır? Sorusuna ve sizin düşüncenize 
göre, en fazla gerekli olan eğitimler/istişareler hangileridir? Sorusuna, sivil kuruluşlar tarafından şu 
eğitim konuları öne sürülmüştür:   
1. AB den proje ve proğramların alınması (KÖE, DİHAE, v.s.) – birkaç sivil kuruluş 

 Projelerin planlanması ve yazılması 

 AB projerin yönetilmesi (iş yönetimi) 

 AB projelerin finansal yönetimi 

 İlgili ortakların bulunması 

 Faaliyetlerin tanıtılması 
2. İletişim becerileri (kuruluşlar ile) 
3. Yasa önerilerin verilmesi ve kanunların değiştirilmesi (prosedür) 
4. Strateji planlaması 
5. Yerel kaynaklardan maddi değerlerin toplanması 
6. Vatandaşlar birliklerin idari çalışmaları 
7. Neticelerin tanıtımı (faaliyetlerin ve günlük olayların internet sayfasına ve diğer sosyal ağlara  
     konulması, medyalar v.s.) 
8. Halkla ilişkiler  
9. İnsan hakları ve azınlıklar hakları 
10. Folklor ile ilgili konular,  
11. Bilgisayar teknolojinin geliştirilmesi,  
12. Sanat ve kültür alanından konular, aynı zamanda etnografi, etnoloji ve sosyoloji konuları 
 
„Kuruluşunuz üyelerin hangi ihtiyaçları ve hizmetlerini karşılamakta/temin etmektedir?“ sorusuna, 
kuruluşlardan şu cevaplar alınmıştır: 
 

 Milli kimliğinin güçlendirilmesi- 3 sivil kuruluş 

 Düzenli bilgilendirme ve danışmanlık- 2 sivil kuruluş 

 Organizasyon kapasitenin güçlendirilmesi için eğitim- 2 sivil kuruluş 

 Profesyonel eğitim ve şahsi gelişme eğitimi - 2 sivil kuruluş 

 Danışmanlık birimler ve komisyonlara dahil edilme 

 İlgili faaliyetlerde uzman potansiyellerini kullanmak veya telif hakları esasına göre ücretin 
öngörüldüğü içerikliler. 

 İcra Ofisinde çalışmalarına işe alınma ve bunun esnasında yönetim organlarındaki görevinin 
dondurulması. 

 Hukuki yardım 

 Sırp halkının gelenekleri ve tarihi için önemli olan olayları kutlanması 

 Ana dilinde eğitim  

 Gelenekler, örf ve adetler, aile değerleri, geleneksel ahlak, halk yaratıcılığı ve folklorun 
tanıtılması ve korunması. 
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 Rekreasyon faaliyetleri  
 

 

6.5. FİNANSAL VE MADDİ KAPASİTELERİ VE YEREL KAYNAKLAR YÖNETİMİ     
 

Kapsanan sivil kuruluşların ofis kapasitelerine göre, üç sivil kuruluş kendi ofislerinin bulunmadığı 
belirtmiştir. Ofisleri bulunanlardan, hicbirinin kendine ait mülkiyeti bulunmamakta, heppisi kiralık ofisler 
tutmakta olup 600 ile 20.000 Denar arası kira ödemektedirler. Sadece bir kuruluşa belediye tarafından 
kullanılması için ofis temin edildiği istisnası gözetilmiştir. Ofisleri bulunan kuruluşlarda, kullandıkları alan 
30 m2 en küçük ofis için, en büyüğü ise 120 m2 dir (ortalama yaklaşık 72 m2). 

  
Yapılan analizlerden, dört sivil kuruluşun temel çalışma araç ve gereçleri bulunmadığı görülmesi 
mümkündür. Diğer üç sivil kuruluşta temel çalışma araç ve gereçlerine sahip oldukları, en sonunda da iki 
sivil kuruluşta saygıya değer techizatın bulunduğu söylenebilir. Sivil kuruluşların sahip oldukları techizat 
aşağıdaki tabelada gösterilmiştir: 

 

TECHİZAT 
SK başına techizat adet sayısı 
1.SK  2.SK 3.SK 4.SK 5.SK 6.SK 7.SK  8.SK 9.SK 

 MASA BİLGİSAYARI 2  7  1   1 1 

 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 1  2  1   2 7 

 ТЕLEFON 2  2  1   2 12 

 FAKS 1  1  1   1 2 

 PRİNTER 2  4  1   1 3 

 SKEN CİHAZI 1  3  1   1 1 

 ARABA /  2     1 1 

 FOTOĞRAF MAKİNESİ /  2  1   2 1 

 VİDEO KAMERA /  1  1    0 

 İnternet sayfası 1  1     1 1 

 Projektör   1       

 Flipçart   2       

 Video–bim (perde)   1       

 Facebook         1 

 
Aşağıdaki iki tabelada, 2011 ve 2012 yılları için, sivil kuruluşlar tarafından kullanılan finans kaynakları 
görülmesi mümkündür.  
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Finansal kaynaklara gelince, üyelerin abone ücretleri ödedikleri kuruluşlar olmalarına rağmen, hicbir 
kuruluş tarafından abone ücretlerinde toplanan değerlerin bulunduğunu belirtmemiştir ve bu bu durum 
anlaşılır gibi değildir. Dört sivil kuruluş, 211 yılında yerli ve yabanci kişilerden hibe aldıklarını 
belirtmişlerdir. Diğer taraftan dört sivil kuruluş da yerel yönetim birimlerinden finansal destek aldıklarını 
ifade etmişlerdir. 2012 yılı ile ilgili finansal destek tablosu benzerdir. Yabancı kişilerden hibe alan sivil  
kuruluşlar sayısı artmıştır (2012 yılında toplam 5) ve yerel yönetim birimlerinde destek alan kuruluşlar 
sayısı azalmıştır (2012 yılında toplam 3 kuruluş). Analiz edilen iki yıl zarfında, sadece üç sivil kuruluşa 
şirketler tarafından bağış/sponzorluk yapılmıştır, a bireyler tarafından yapılan bağışlara gelince 2011 ve 
2012 yıllarında sadece iki sivil kuruluş böyle bir destek aldıkları görünmektedir. Sadece bir kuruluşun 
kendi ticari faaliyetleri bulunmakta olup bu faaliyetlerden çalışmaları için değerler elde etmektedir.     

 
Hizmetler/ürünlerin satılması, kişi ve kuruluşlardan daha aktif şekilde hibelerin talep edilmesi, üyelerden 
abone ücretlerin talep edilmesi yönünde odaklandıları durumunda, bu kuruluşlar birkaç yıl zarfında 
kendi finans durumlarını düzeltmeleri mümkün olacağı ve bununla öncelik taşıyan yıllık proğram ve 
faaliyetlerini gerçekleşme imkanını bulacaklardır.   

 
Aiağıdaki tabelada yıllık bütçelerinin büyüklüğü hakkında bilgiler verilmiştir. Bu tabele önceki yılın 
bütçesi hakkında bilgi veren 5 sivil kuruluşu kapsamıştır. 

                                                                                                Denar olarak 

 
 

Kuruluşların en büyük bölümü yerli ve yabanci kişiler ve proğramlardan değerler kullandıklarını 
gözönünde bulundurduğumuzda, а „2011-20122 yılları esnasında proje hakkında müracaatınız olup 
olmadığı?“ sorusuna verilen cevaplar analiz edildiğinde ilginç durum ortaya çıkmaktadır. Yerli ve yabancı 
kişilerden bağış almadıklarını belirten dört sivil kuruluş, son iki yıl esnasında öneri proje sunmayan 
kuruluşların aynılarıdır. Beş sivil kuruluş tarafından toplam 39 öneri proje sunulmuştur, bunlardan 20 
proje hakkında cevap alınmış (yaklaşık %50), diğer 9 proje hakkında cevap beklenmektedir. 
 
„Proje müracaatların (eğer proje müracaatı varsa) başarısızlığı için nedenler hangileridir?“ sorusuna, sivil 
kuruluşlardan en fazla alınan cevaplar şu şekildedir: 

 Vakıfların hedefte olan grubun sorunlarının çözülmesi için ilgi duymadıkları. 

 Vakıfları etnik kimlik rahatsız etmektedir. 

 Büyük rekabet, küçük proğram fonu. 

 Proje önerilerin geliştirilmesi için beceriler eksikliği ve çalışma şartları ve değerlerin eksikliği 

 AB projeleri için – lobicilik eksikliği ve müracaatların yetersiz kaliteleri, tercüme sorunları, 
gereken proje dökümantasyonun toplanması ve tamamlanması, bu husus özellikle ortaklarla ilgili 
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olan dökümantasyon ve bazı kurumlar (Gümrük Müdürlüğü) tarafından alınan dökümantasyonla 
ilgilidir.  

 Sınır ötesi işbirliği Sekretaryası’nın karar alınma prosedürlerinde yeterli derecede şeffaf 
olmamaları (yada bizim için yeterli derecede bilinmeyen prosedürler) 

 

Sivil kuruluşların en fazla müracaat ettikleri ve hibe aldıkları kuruluşlar şunlardır: 

 Müessese/bağışçının tipi  Müessese/bağışçının ünvanı 

1. Merkezi seviyede devlet 
kuruluşu 

 Avrupa Entegrasyonu Sekretaryası,  

 M.C.Hükümeti,  

 Çerçeve Anlaşması Uygulanması Sekretaryası, 

 Genel Sekretarya,  

 M.C.Kültür Bakanlığı,  

 Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

2. Yerel seviyede devlet 
kuruluşu 

 Kumanovo Belediyesi, 

 Karpoş Belediyesi,  

 Staro Nagoriçane Belediyesi,  

 Delçevo Belediyesi,  

 Pehçevo Belediyesi,  

 Vinitsa Belediyesi 

3. Uluşlararası kuruluş/bağışçı 
(yada proğram). 

 Holanda Büyükelçiliği  

 Аmerika Büyükelçiliği,  

 BM,  

 BPRI (Best practices for Roma integration) 

 Makedonya ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında sınır ötesi 
işbirliği proğramı,  

 AB katılım öncesi enstrümanı 

 REF –Çocukların erken gelişmesi proğramı ve roman 
çocukların okul öncesi eğitime katılmaları, 

 SOROS Budimpeşte/New York,  

 FES,  

 DİHAE 

4. Yerek kuruluş/bağışçı (yada 
proğram) 

 Kurumsal Gelişme Merkezi-CIVICA Mobilitas (SDC) 

 MATV (USAID) 

5. Diğerleri  Sırbistan Cumhuriyeti Diyaspora Bakanlığı,  

 Sırbistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı  

 Sırlar Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı. 
 

 

Projelerin müracaat süreci ile ilgili edinilen tecrübelere istinaden, kapsanan sivil kuruluşlardan alınan 
cevaplar şu şekildedir: „uluslararası kuruluşlar ve yerel hibe müesseseleri sivil kuruluşların desteğinde en 
verimlidir, devlet kurum ve kuruluşları ise güvenilir olmadıkları ve karar alınma süreci ağır olduğu“. 
Bunun esnasında şu kuruluşlara değinilmektedir: UNDP, BM, AGİT, ODİHR, büyükelçilikler, M.C.Kültür 
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Bakanlığı, Kurumsal Gelişme Merkezi, uluşlararası ve hükümetler arası kuruluşlar, sivil kuruluşların 
desteklenmesinde en etkili oldukları görünmektedir. 
 

Gelecek birkaç yıl süresi için finansal istikrarlığın sağlanması açısından bakıldığında, kapsanan sivil 
kuruluşlar bu hususu projeler müracaatı ve kabul görmeleri ile, yabancı hibe kuruluşları ve 
M.C.Bütçesinden gerçekleştirmeleri mümkün olacağı düşünmektedirler. Bazi kuruluşlar finans istikrarlığı 
hizmet ve ürünlerin satışından (sosyal girişimcilik faaliyetlerin geliştirilmesi) kendileri için öncelikli 
faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayacakları düşünülmektedir.   

 

6.6. HALKLA İLİŞKİLER VE DİĞER KURULUŞ/KURUMLARLA İRTİBAT  
 

Kapsanan sivil kuruluşlardan, yedi kuruluş Makedonya Cumhuriyeti’nde bulunan medyalarla (TV, radyo 
ve basılı medyalar) işbirliği yapmakta olup kendi faaliyetlerin tanıtımını yapmaktadır. İnternet 
kullanımına gelince, sadece beş sivil kuruluşun internet vasıtasıyla bilgilerin yayımlanma tecrübeleri 
olduğu, altı sivil kuruluşun da kendi Facebook profil sayfası bulunduğu tesbit edilmiştir.  
 
Kurumsal işbirliğine gelince, aşağıdaki tabelada çalışmaları esnasında sivil kuruluşların en fazla işbirliği 
yaptıkları kuruluşlar verilmiştir. 

 

  Merkezi/yerel iktidar 
kuruluşları 

Sivil toplum alanındaki 
kuruluşlar (STK’lar, sendikalar, 
birlikler) 

İş dünyasından tüzel 
kişiler   

Uluslararası kurum ve 
kuruluşlar  

1  
THGA- 3 SK 

MATV-2 SK ELİDA AB 

2 %20 altında olan 
topluluklar ile işbirliği 
departmanı 

Kurumsal Gelişme Merkezi   
(KGM)- 2 SK  

Buçen Kozyak Avrupa Konseyi 

3 Etnik topluluklar 
eğitiminin gelişmesi 
müdürlüğü 

МUİM- 2 SK Smilenski İş Akademisi AGİT- 4 SK 

4 Kumanovo Belediyesi Makedonya Vatandaşlar 
Platformu 

HANA BGD DOOEL  UNDP- 3 SK 

5 Veles Belediyesi 
 

Biosvera „Тrend Teks“- DOOEL АBD Büyükelçiliği 

6 Ohri Belediyesi ЕSЕ „BOND“ DOOEL 
Delçevo 

ТАCSO 

7 Resne Belediyesi 
 

Makedonya Sendikalar Birliği  İsviçre Uluslararası 
Gelişme Ajansı –Üsküp 
Ofisi 

8 Delçevo, Vinitsa ve 
Pehçevo Belediyeleri  
yerel yönetimleri 

M.C. Ticaret Odaları Birliği  Açık Toplum Enstitüsü 
– Budimpeşte 

9 Makedonya Sağlık 
Sigorta Fonu- 
Delçevo, Delçevo 

Makedonya Şirketler Gelişme 
Vakfı 

 AB Delegasyonu -
Üsküp 
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Sağlık Ocağı ile birlikte 

10 Delçevo da bulunan 
ilkokullar: „Ванчо 
Прке İlkokulu“ ve „Az. 
Кliment Ohridski 
İlkokulu“ 

МКC– Manastır  REF – Budimpeşte 

11 Çocuk yuvaları: 
Delçevo, Vinitsa ve 
Pehçevo 

 
SİVİL – Üsküp 

 АLDA  
 

12 Yegunovçe ve 
Bırvenitsa Belediyeleri 

 
CİD – Кumanovo 

 NDİ 
 

13 Yetişkinler Eğitim 
Merkezi 

  FES 

 
 
Aşağıdaki tabelada, sivil kuruluşların işbirliği yapmadıkları, faaliyetlerin gerçekleşmesi için işbirliği 
yapmak istedikleri kuruluşlar belirtilmiştir. 
  

 Merkezi/yerel iktidar 
kuruluşları 

Sivil toplum alanındaki 
kuruluşlar (STK’lar, sendikalar, 
birlikler) 

İş dünyasından tüzel 
kişiler   

Uluslararası kurum ve 
kuruluşlar  

1 Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı- 3 
SK  

Açık Toplum Vakfı  Skopska Pivara - 
Üsküp Bira Fabrikası 

АBD Büyükelçiliği 

1 M.C.Hükümeti- 2 SK Kurumsal Gelişme Merkezi  Almanya Büyükelçiliği 

2 M.C.Meclisi- 2 SK Veles Belediyesi ve etrafındaki 
SK lar 

  
GİZ 

3 Avrupa Soruları 
Sekretaryası  

RHBO-2002  USAİD 

4 STK ile işbirliği 
departmanı 

Yerel Yönetim Birimleri Birliği  Birleşmiş Milletler 

5  
M.C.Cumhurbaşkanı 

 
Sendika  

 Dünya Sağlık Örgütü -
Üsküp 
   

6 Devlet Bakanı  
 

  UNİFEM 

7 Belediyelerarası 
Sosyal İşler Merkezi 
Delçevo 

  UNDEF 

8 Çalışma Müfettişliği   UNDP 

9 Delçevo Belediyesi 
Konseyi nezdindedki 
Komisyonlar 
 

   

10 Küçük Topluluklar 
Ajansı (irtibat kötü 
değildir) 
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„Kuruluşunuz yerel yada merkez seviyede siyasi yaiama katılmaktamıdır?“ sorusuna, dört sivil kuruluş 
tarafından katıldıkları, beş sivil kuruluş tarafından ise siyasi yaşama katılmadıkları cevabı alınmıştır. 
 

 
 
Yukarıdaki soruyla ilgili olarak, sivil kuruluşlar tarafından politikanın sivil kuruluşlar çalışmalarını 
etkilediği, bunun nedeni „kuruluşların faaliyetlerini gerçekleştirmek için işbirliği yapmak zorunda kaldığı 
müesseselerin çoğu siyasallaşmış oldukları, ancak bu tür etkilerle başarılı şekilde başa çıkıldığı“ 
belirtilmektedir. Diğer iki kuruluş tarafından ise siyasi baskılar olumsuz etkilediklerini, bu özellikle 
seçimler esnasında daha belirgin olduğu, seçimler döneminde çalışmalarının adeta paralize durumuna 
geldiği ve öngörülen faaliyetleri yapamaz halde oldukları ifade edilmiştir. Diğer sivil kuruluşlar ise kendi 
proğramları/sözleşmeleri ile ilgisi olan önemli siyasi pozisyonlar görevine getirilen kişilerin değişiminden 
olumsuz olarak etkilendikleri ifade etmişlerdir. 
 
Gelecek dönemde halkla ilişkiler konusunda işbirliğinin düzeltilmesi için alınması gereken stratejiler 
hakkında, sivil kuruluşların bir bölümü küçük etnik toplulukların karşılaştıkları sorunlarla ilgili tartışma 
proğramların organize edilmesi gerektiği dile getirilmiştir. Kendi kuruluşlarına yönelik ise „daha fazla 
saha çalışmalarına yönelmeleri, hedefte olan grubun ihtiyaçlarına karşılayacak strateji proğramların 
düzenlenmesi ve sivil kuruluşların daha şeffaf şekilde çalışmaları”, aynı zamanda sadece halkla ilişkiler 
alanında çalışacak kişinin temin edilmesi önerilmektedir. 

 

6.7. DIŞ VE İÇ FAKTÖRLER  
 

Küçün etnik topluluklar sivil kuruluşları çalışmalarında dış faktörlerin etkisi kayda değerdir. Aşağıdaki 
tabelada bunların bazıları yer almaktadır. 
 

 Dış faktörün tipi Hangi ve neyle ilgili olduğunu belirtin (yasal 
uygulama), hangi ve neyle ilgili  (kurumlar/ 
kuruluşlar/ hibe verenler),  v.s. 

Sizin sivil kuruluşa hangişekilde olumsuz etkisi 
vardır? 

1 YETERSİZ YASAL 
UYGULAMALAR  

 
Vatandaşlar Bşrlikleri Kanunu 
 
 
 
M.C.Anayasası Giriş Bölümü yorumu 
 
 

 
Toplulukları koruyan kuruluşlarla ilgili özel 
kanun olmalıdır 
 
 
Anayasa giriş bölümünde “diğer” tanımın 
yorumlanmasından dolayı kendi haklarımı 
gerçekleştiremiyoruz 
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Maliye Bakanlığı. 
Çifte vergilendirme (yakıt mastafları = 
personel vergisi + KDV) 
Diğer kar yapan kuruluşlar gibi vergi 
muamelesi görmek, MCİA tarafından farklı 
teşvik uygulaması. 
MCİA Yönetmeliği: SK yönetim organları 
üyesi işsiz statüsünde değildir ve olamaz   
 
 
Yerel Yönetimler Kanunu 
 
Yetişken Kişilerin Eğitimi Kanunu 
 

 
Ek ve gereksiz masraf ortaya çıkmaktadır ve mali 
aöıdan bunu karşılayamıyoruz 
 
İşe alınma ihtiyacı olmasına rağmen, SKr yeni işe 
alınmalar teşvik proğramını kullanamıyorlar, 
hernekadar bu proğram şirketler için geçerli olsa 
da (hatta likiditesini kaybedenler bile 
yararlanıyor)  
Kuruluşlar yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul 
üyeleri işsiz olarak kayıt edilmeleri hakkından 
mahrumdur ve bu kimlik ile birlikte gelen 
avantajlardan yararlanamazlar 

2 MÜESSESELER 
İŞBİRLİĞİ / 
KOORDİNASYON
/ DESTEK 

Yerel yönetimler sivil sektör veya bunların 
hedefleri ile ilgili alınan döküman ve 
kararlara riayet etmeyip çok nadir 
uygularlar. 
 
Anlaşmaya varılan yükümlülüklerin yerine 
getirilmemesi (eşfinansmanlık) 

Siyasallaşmış 
 
Onyıllık oygulamalr planına uygulama 
aşamalarında katılmak için ilgi  gösterilmemektir 
 
Proje faaliyetlerin durdurulması ve bağışta 
bulunan kişilerde güvensizlik yaratmak  

3 FİNANS 
FAKTÖRLERİ 

Azınlıklar kuruluşları finansmanı için anlayış 
gösterilmemektedir 
 
Yabancı kişiler/bağışçılar tarafından finans 
edilen proje ve proğramlara %90 bağımlılık 
 
Bürokratik prosedürlerden dolayı Sponsorluk 
ve Hibeler Kanunu, Gönüllüler Kanunu’nun 
istifade edilmemesi 
 
Finans Çalışmaları Kanunu’nda bazı hususlar  
 

Siyasallaşmış, sadece belirli SKr finans 
değerlerini almaktadır 
 
-Faaliyetlerin uygulanması mümkün kılınmaması 
 
Yetersiz finansal kalıcılık ve yerli kaynakların 
eksikliği 

4 SOSYAL – 
KÜLTÜREL 
FAKTÖRLER 

-Benim topluluğumda çok sayıda stereotipler 
ve önyargılar bulunmaktadır 
 
-Düşük ekonomi gücü 
 
Roman topluluğu mentalitesi  (geto olduğu 
yerlerde daha belirgin) 
 
 

İlaç, döküman, tedaviler v.s. finansmanı için çok 
sayıda taleplerin bulunması  
 
 
Toplanmalarında zorluklar ve büyük zaman 
kaybı 

 
5 

SİYASİ 
FAKTÖRLER 
 
 

-Mısırlıların kendi siyasi temsilcileri 
bulunmamaktadır 
 
-Kumanova için siyasi seçenekler Merkezi 
iktidardan farklıdır 
 

 
 
 
Sahada çalışan çeşit denetimler ve müfettişler,  
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Vatandaşlar üzerinde büyük siyasi etkileme, 
özellikle seçimler döneminde en kırılgan 
kategori olarak Roman topluluğuna yapılan 
baskılar ve bu durumlarda Seçim Kanunu ve 
serbest oy verme hakkı ihlal edilmektedir. 
 
M.C.de sıkça yapılan seçim süreci 
AB ve NATÜ üyesi statüsünün alınmaması 
 
 
Sık sık yapılan erken seçimler 

Seçim döneminde çalışmamız mümkün değil, 
çünkü siyasi agitatörler sahada çok fazla 
bulunmaktalar ve hedef gruplar genelde 
bunların da hedefini oluşturmaktadır 
 
Bağışta bulunan yabancı kişilerde güvensizlik 
yaratılmaktadır ve gitmelerine sebep 
olmaktadır, özellikle ülke aday statüsünü aldığı 
dönemde ve AB katılım öncesi fonların 
kullanılmasını beklendiği döneme denk 
gelmiştir. Bu durumda yabancı bağış 
kuruluşların en büyük bölümü gitmiş, ülke hala 
aday ülke sıfatını korumuş, ancak AB yapısal 
fonlarından yararlanamıyor 

  
6.8. KURULUŞLARIN GELECEKLE İLGİLİ PLANLARI  
 
Sivil kuruluşlardan alınan cevaplara istinaden, şimdiye kadar edinilen tecrübeler ve çalışmalarında 
karşılaştıkları zorlukları esas olarak alındığında, sivil kuruluşlar gelecek dönemde gelişmeleri ve kalıcı 
olabilmeleri için şu proğram yönlerini kullanacaklarını düşünmektedirler: 

1. Ayrımcılık ve toplumsal dışlanmaya karşı mücadele 
2. Kuruluşların yer ve finansal sorunlarının çözümü 
3. AB den finans edilen proğramların üzerinde çalışmalarını yöneltmek, aynı zamanda devlet 

kurumları, yerel yönetimler ve merkezi iktidar ile kuruluşun ortak olacağı projeler üzerinde 
çalışmak. – 2 sivil kuruluş. 

4. Belirli sosyal girişimcilik şekli yaratılarak ve bunu geliştirerek kendi kendine finans değerleri 
sağlamak (kurumlara ve iş dünyasına hizmetler sunarak)- 3 sivil kuruluş 

5. Uluslararası kuruluşlarla ortaklık ilişkilerin kurulması. 
6. Strateji planlama sürecinden geçilmesi ve finansal değerlerin toplanması için faaliyetlerde 

bulunulması  
7. Üyelerin daha aktif şekilde katılımlarını sağlamak ve topluluğun mobilize edilmesi 
8. Kalıcılık fonunun kurulması – yatırımlar değerlerinin yaratılması. 
9. AB projelerini devlet tarafından desteklenmesi için mekanizmanın yaratılması 

 
Sivil kuruluşlarda çözümlenmesi gereken öncelik niteliğinde olan şu sorunlar belirtilmektedir: 
 

1. Çalışma yerlerinin temin edilmesi ve bunları gereken demirbaşlarla donatılması – 4 sivil kuruluş  
2. İki üyenin kuruluşta işe alınmasını sağlamak - 4 sivil kuruluş 
3. Kalıcı olabilmek ve gelişmeyi sağlayabilmek amaçla finansal yardım ve desteğin sağlanması – 2 

sivil kuruluş 
4. Yüksek tahsilli personelin daha fazla sayıda temin edilmesi 
5. Coşku ve gönüllülük  
6. Kuruluşun finansal istikrarlığı 
7. Personelin profesyonelleştirilmesi 
8. Gönüllülerin temil edilmesi (gençler) 
9. Halkla ilişkiler bölümünde bir kişinin işe alınması  
10. Kalıcı olabilmek teminen yatırımlar için değerlerin temin edilmesi (fonun kurulması) 
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Küçük topluluklarla çalışan sivil kuruluşlar, çok sayıda iç ve dış zorluklarla karşılaşmaktadır. Gerçekleşen 
analiz esas olarak alındığında, genel olarak şu sonuç ve bu sivil kuruluşların organizasyon, kurumsal ve 
profesyonel gelişmeleri için, ile aynı zamanda yasal uygulamaların düzeltilmesi teminen şu önerilerin 
verilmesi uygun görülmüştür. 
 
7.1. YASAL UYGULAMALARIN DÜZELTİLMESİ İLE İLGİLİ SONUÇ VE ÖNERİLER  

 

 M.C.Hükümeti, küçük etnik toplulukların sivil kuruluşları çalışmaları desteklenmesi için 

mekanizmalar kurması gerekir. Bunu operasyonel masrafların karşılanması yönünde maddi 

değerler temin ederek yapabilir (ofisler, techizat, teknik personel), aynı zamanda bu husus yıllık 

proğramlarının gerçekleşmesi için de geçerlidir. Bu şekilde küçük etnik toplulukların istikrarlı 

gelişmeleri, Makedonya Cumhuriyeti’nde hakları ve kültür özelliklerinin korunması sağlanacaktır.  

 M.C.Hükümeti, ilgili devlet ajansları (örneğin THGA) vasıtasıyla, sivil kuruluşların yıllık 

proğramları çerçevesinde, küçük etnik toplulukların SKr grantların verilmesini sağlamak, bunu da 

M.C.de bu toplulukların çıkarlarının korunması ve tanıtılmalarını daha efektif şekilde yapmak. 

 Makedonya Cumhuriyeti’nde sivil kuruluşların kurulmaları ve çalışmaları ile ilgili yeterli ve 

olanaklı yasal çerçeve bulunmasına rağmen, Birlikler ve Vakıflar Kanunu hükümleri bir 

bölümünün kullanılması olanaksız olduğu (örneğin, sivil kuruluşlar için vergi ve gümrük 

indirimleri, Merkezi Kayıt Kurumu’nda ticaret faaliyetlerin kayıtında yaşanan zorluklar, kamu 

yetkilerin alınamaması v.b.), aynı zamanda sivil kuruluşlar projelerinin finansmanı için devlet 

tarafından temin edilen değerlerin yetersiz seviyede olmaları, M.C.de sivil kuruluşların normal 

çalışmaları ve kalıcı olmalarını olumsuz şekilde etkilemektedir. 

 Sivil sektörle ilgili Hükümetin işbirliği stratejisi (2012-2013), aralarında işbirliği yapmak için iyi bir 
zemin oluşturmaktadır, ancak çoğu kez devlet kurum ve kuruluşları sivil kuruluşların önemini 
yeterli derecede algılamadıkları izlenimi ortaya çıkmaktadır ve buna müteakip politikaların 
tasarlanması ile yasaların getirilmesi sürecinde büyük ölçüde bunları dahil etmemektedirler. 
İşbirliği stratejisinde bahsedilen önlemlerin alınması ihtiyacı duyulmaktadır ve hükümet 
tarafından bunların gerçekleşmesi için maddi değerler temin edilmesi gerekir. Bu husus özellikle 
küçük etnik topluluklar sivil kuruluşlarına yönelik olmalarıdır. 

 Finans edilmeleri ve finans desteğin sağlanması için farklı kaynakların kullanılması konusuna 

gelince, hernekadar az olmalarına rağmen, bireylerden gelen bağışlar, aynı şekilde şirketler ve 

devlet kaynaklarından gelen hibeler 209 yılında %21 den 2011 yılında %13 oranına azalmış 

oldukları neticesine varılmaktadır. Sivil kuruluşlar ve M.C.Hükümeti sivil sektörün kalıcı olması ve 

istikrarlığın sağlanması için ciddi faaliyetlerde bulunmaları ve önlemler almaları gerekir. Bu 

özellikle Kamu Faaliyetlerinde Hibe ve Sponzorluk Kanunu ile ilgili kamu çıkarları 

kanıtlanmasında prosedürlerin basitleştirilmesi veya tamamen kaldırılması ve gelirleri bulunan 

tüm vatandaşların bağış yaptıkları durumlarda, personel vergisinden indirimlerin yapılması 

uygulamasını yürürlüğe girmesi ile ilgilidir. 

7.2. KÜÇÜK ETNİK TOPLULUKLAR SİVİL KURULUŞLARI KURUMSAL İLİŞKİLERİNİN DÜZELTİLMESİ İLE 
İLGİLİ SONUÇ VE ÖNERİLER  
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 Küçük etnik topluluklar mensuplarını ilgilendiren sorunlar ile ilgili diğer kurumlar önünde temsil 
edilme ve lobicilik faaliyetleri, gelecek dönemde küçük etnik topluluklar sivil kuruluşları 
tarafından odaklanmaları gereken bir önceliktir. Bu doğrultuda, sivil kuruluşların bir bölümü 
temsil etme ve lobicilik için gereken becerileri edinmeleri zaruridir. 

 Genel olarak bakıldığında,  küçük etnik topluluklar sivil kuruluşları ile analiz edilen çıkarları olan 
gruplar arasında daha kaliteli seviyede ilişkilerin kurulması için ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm 
çıkarları olan gruplar ile işbirliği stratejisi yapılması gerekir. Bunun amacı bu gruplarla ilişkilerin 
düzeltilmesi teminen yapılmalıdır, bu husus özellikle devlet kurumları, medyalar, bağış 
kuruluşları, iş dünyası ve vatandaşlar kuruluşları ile ilgilidir. Bu yönde, efektif ortaklıklar ve 
kurumlararası işbirliği için eğitimin sağlanması gereklidir.   

 
7.3. KÜÇÜK ETNİK TOPLULUKLAR SİVİL KURULUŞLARIN ORGANİZASYON GELİŞMELERİ DÜZELTİLMESİ 
İLE İLGİLİ SONUÇ VE ÖNERİLER 

 küçük etnik topluluklar sivil kuruluşlarının bir bölümünde üyelerin kararlar alınması aşamasına 
daha fazla katılmaları ve sivil kuruluşun çalışlmalar planlamasına iştirak etmeleri gerekir. Aynı 
zamanda yönetim kurulu üyelerinin yetkilerinin artırılması gereklidir. 

 Bazı sivil kuruluşlarda organizasyon yapısında idari ve icra görevlerin ayrılmaları gereklidir. M.C. 
de faaliyet gösteren sivil kuruluşlarda dikay denetimin sağlanması ve çıkarlar çatışmasının 
önlenmesi (organizasyon yapısında idari ve yönetim görevlerin birbirine karışmaları) gelecek 
dönemde üzerinde çalışılması gereken bir konudur.  

 Küçük etnik topluluklar sivil kuruluşların finansal kalıcılıkları hakkında plan yapılması olumlu 

olabilir. Bu planla tüm olasıl faaliyetlerin öngörülmesi ve kuruluşlar için gereken alternatif 

fanansal kaynaklar önceden belirlenir. Buna göre, değerlerin toplanması için sorumlu kişilerin de 

belirlenmesi mümkündür. Buna keza, aynı öneri, proje planlaması ve projelerin uygulanması için 

becerilerin geliştirilmesi; Hizmet ve ürünlerin planlaması ve satışı; hususları için de geçerlidir ve 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 Küçük etnik topluluklar sivil kuruluşların büyük bölümü üyeliklere dayalı kuruluşlar olmalarına 

rağmen (bireysel veya kurumsal), sivil kuruluşların çok azı kendi üyelerinden yıllık abone 

ücretlerinin ödenmesini talep etmektedirler. Önerimiz, üyelik motivasyonları değerlendirilmesi  

ve ilgili kuruluşun varolma sebebi için bağlılık ve önem verilip verilmediği görülmesi   teminen, 

abone ücretleri ödemelerini talep edilmesi yönündedir.  

 Geleneksel yıllık toplanmayı organize eden küçük etnik topluluklar sivil kuruluşları için net olarak 
belirlenen hedef için maddi değerlerin toplanması için de bir toplanma organize etmeleri 
önerilmektedir. 

 Çalışma yerleri ve gereken techizatları olmayan küçük etnik topluluklar sivil kuruluşları için 
destek verilmesi ihtiyacı duyulmaktadır. 

 Yapılan analize istinaden, şu hususlarda küçük etnik topluluklar sivil kuruluşların becerilerinin 

geliştirilmesi gereği duyulmaktadır:   

1. AB proğram ve projelerin alınması (KÖE, DİHAE, v.b.) 

 Projelerin planlaması ve yazılması 

 AB projerin yönetilmesi (iş anlamında) 

 AB projelerin finansal yönetimi 

 İlgili ortakların bulunması 

 Faaliyetlerin tanıtılması 
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2. Ulaştırma becerileri (kuruluşlar ile) 
3. Yasaların değişmesi hakkında yasa önerilerin sunulması (prosedür) 
4. Strateji planlaması 
5. Yerel kaynaklardan finansal değerlerin toplanması 
6. Vatandaşlar birliklerin idari çalışmaları 
7. Neticelerin sunumu (faaliyetlerin ve olayların internet sayfasına ve diğer sosyal ağlara  
     konulması, medyalar v.b.) 
8. Halkla ilişkiler  
9.İnsan hakları ve azınlıklar hakları 
10. Folklor alanında konular,  
11. Bilgisayar teknolojisi kullanımı için becerilerin geliştirilmesi,  
12. Sanat ve kültür konuları, aynı zamanda etnografi, etnoloji ve sosyoloji konuları. 
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EKLER 
1. Değerlendirme için kullanılan anket listesi  

 

 SİVİL KURULUŞLARIN (SKr) ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN ANKET 
LİSTESİ1 
 
 

1.  ANKET LİSTESİ NUMARASI (Not: danışman 
tarafından doldurulacaktır)     

 

2. BÖLGE / BELEDİYE 

1. Vardar bölgesi 

2. Güneydoğu bölgesi  

3. Güneybatı bölgesi 

4. Doğu bölgesi 

5. Polog bölgesi 

6. Pelagonya bölgesi 

7. Kuzeydoğu bölgesi 

8. Üsküp bölgesi 

3. SK ÜNVANI (Not: Cevap vermemek isteğe bağlıdır):  

4. HANGİ YILDA SK KURULMUŞTUR:?     
 

5. SK NIN ADRESİ (Not: Cevap vermemek isteğe 
bağlıdır): 

Аdres  Şehir 

 

6. SK TELEFON NUMARASI (Not: Cevap vermemek 

isteğe bağlıdır): 
 

7. SK NIN FAKS NUMARASI (Not: Cevap vermemek 
isteğe bağlıdır): 

 

8. SK NIN ELEKTRONİK ADRESİ (e-mail) (Not: Cevap 
vermemek isteğe bağlıdır): 

 

9. SK NIN İNTERNET SAYFASI (Not: Cevap vermemek 
isteğe bağlıdır): 

 

10. SK DA SİZİN GÖREVİNİZ NEDİR (Not: Cevap 
vermemek isteğe bağlıdır): 

 

 

İZAHAT Bu organizasyon değerlendirilmesi, Makedonya Cumhuriyeti’nde etnik topluluklar ile ilgili faaliyet gösteren sivil 
kuruluşlar (SKr) organizasyon kapasitelerinin mevcut durumunun belirlenmesi amaçla ilerideki dönemde düğzenlenecek olan, 
AGİT Misyonu desteği ile Topluluklar Haklarının Gerçekleşmesi Ajansı (THGA) tarafından organize edilecek olan katılımcı forumu 
ihtiyaçları için yapılmaktadır. Aynı zamanda, bunların gelişmesi için gereken beceriler ve kapasitelerinin belirlenmesi için de 
yapılmaktadır. Sizin SK THGA da yürütülen kuruluşlar kayıtlarından alınmıştır. Ankete  sadece sivil kuruluşta idari veya yönetici 
yetkisi olan kişiler ve gereken bilgilere sahip olan kişilerin katılma hakkı bulunmaktadır. Araştırma anonim olarak yapılmaktadır. 
Buna göre, alınan bilgiler tek tek olarak değerdirilip tüm katılımcılar için toplu şekilde değerlendirip sunulacaktır. Üzerinde not 
bulunan „cevap vermemek isteğe bağlıdır“ soruları anonim olasılığını kullanıp kullanılmayacağı opsiyonu. 

                                                           
1
 Bu organizasyon değerlendirilmesi ileride düzenlenecek olan, AGİT Misyonu desteği ile Topluluklar Haklarının 

Gerçekleşmesi Ajansı tarafından organize edilecek katılımcı forumu gereği için yapılmıştır. 
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Bazı sorularda, başka bir şekilde belirlenmediği takdirde, sadece bir cevap çevrelenir, yada sunulan seçimler sizin düşüncenize 
uygun olmadıkları takdirde cevap olarak „diğerleri“ opsiyonu çevrelenir. Diğer sorulara, öngörülen yerlerde cevabın yazılması ile 
cevap verilir („pencere“) 

 

 
 

VATANDAİLAR BİRLİĞİ HAKKINDA DENOGRAFİ BİLGİLERİ  
 

1. SİZİN KURULUŞUNUZ AŞAĞIDAKİ TANİF GRUPLARINDAN HANGİSİNE DÜŞER? 
9. birlik  
10. vakıf 
11. dernek/ birlik / kuruluşlar federasyonu 
12. koalisyon / resmi birlikler ağı 
13. resmi olmayan birlikler ağı 
14. uluslararası kuruluş temsilciliği 
15. mülk sahipleri birliği (eskiden sakinler konseyi) 
16. resmi olmayan vatandaşlar grubu / inisiyatifi 

 
İZAHAT: Soru no: 2 de 1.soruda “1” numaralı cevabı çevreleyen kişiler cevap vermektedir. 

2. BELİRTİLEN KURULUŞ TİPLERİNE GÖRE SİZİN BİRLİK HANGİLERİ ARASINA DÜŞMEKTEDİR? 
10. mesleki birlik 
11. bireylerin üyeliğine dayalı birlik 
12. kuruluşlar-üyeler birliği 
13. araştırma ve analitik odaklı birlik (think thank) 
14. belirli etnik grubu birliği 
15. yerel topluluk birliği 
16. spor birliği / kulup 
17. rekreasyon birliği 
18. bir şahıs ve yaptıklarını kutlayan birlik   
      diğer ( belirtin)_________________ 
 

3. KURULUŞUNUZ HANGİ KANUNA GÖRE KURULMUŞTUR? 
1. Birlikler ve Vakıflar Kanunu (2010) 
2. Diğer kanun (hangisi olduğunu belirtin):________________________________________________   
3. Kayıt edilmemiştir  

 
İZAHAT: 4.soruya sadece 3.soruda „1“ yada „2“ numarayı çevreleyen kişiler cevap vermektedir. 

 
4. KURULUŞUNUZ TESCİLİ ESNASINDA SORUNLARLA KARŞILAŞTINIZ MI?  

1. Evet  
2. Нayır 

 
İZAHAT: 5.soruya sadece 4.soruda „1“ numarayı çevreleyen kişiler cevap vermektedir   

 
5. KURULUŞUNUZ TESCİLİ ESNASINDA HANGİ SORUNLARLA KARŞILAŞTINIZ?: 

  
 
 
 

 
6. SİZİN STK COĞRAFİ POZİSYONU HANGİSİDİR? 

1. Yerel seviyesi 
2. Bölgesel seviyesi (fazla belediye) 
3. Ulusal seviye 
4. Güney Doğu Avrupa bölgesi 
5. Avrupa’nın tamamı 
6. Global (bütün dünya) 

 
7. BELİRTİLEN FAALİYETLERDEN HANGİSİ SİZİN STK ÇALIŞMALARINI EN İYİ ŞEKİLDE TANIMLAMAKTADIR? 

1. Belirli alanda/sektörde/hedef grubunda hizmetlerin sunulması 
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2. Belirli alanda /sektörde / hedef grubu için temsil etme ve lobicilik 
3. Karma yaklaşım (hem lobicilik hem temsil etme) 

 
8. HANGİ BELİRTİLEN ALANLARDA SİZİN KURULUŞUNUZ FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR: 
En büyük faaliyet hacmini çevreleyin 

1. spor  
2. еkoloji /çevrenin korunması 
3. sağlık  
4. savunmasız/marjinleşmiş gruplar  
5. cinsiyet sorunları 
6. insan hakları 
7. sosyal güvenlik 
8. yerel topluluklar  
9. sivil toplum 
10. sanat ve kültür 
11. etnik topluluklar arası ilişkiler 
12. insani yardım  
13. eğitim ve bilim  
14. avrupa entegrasyonu 
15. ekonomi gelişme (işbulma, iş yapmanın başlatılması) 
16. kırsal bölgelerin gelişmesi 
17. tarımcılık 
18. hayırseverliğin gelişmesi 
19. çocuklar 
20. kadınlar 
21. gençler 
22. çzel ihtiyacı olan kişiler 
23. ev hayvanları/sokak hayvanları hakları 
24. diğer, hangisi belirtin ________________________ 

 

 
I. STRATEJİ YÖNETİM – İDARE MİSYONU (М1-М3) 
 

9. KURULUŞUNUZUN STRATEJİSİ VARMIDIR (STRATEJİ PLANI) ? 
1. Evet. Strateji planınız hangi dönemle ilgili olduğunu belirtin: 20___ - 20____yılları  
2. Hayır 
  

10. KURULUŞUNUZUN VAROLMA SEBEBİ? KURULUŞUNUZUN MİSYONU NEDİR?  

 
 
 
 

 
11. KURULUŞUNDAN İTİBAREN KURULUŞUNUZ HANGİ ÖNEMLİ NETİCELERİ ELDE ETMİŞTİR (EN FAZLA ÜÇ 

TANE BELİRTİN)?  

 
 
 
 
 

 
12. HANGİ ALANLARDA BAZI NETİCELER ELDE EDİLMİŞTİR, SİZE GÖRE İSE DAHA FAZLASI YAPILMASI 

MÜMKÜN OLABİLİRDİ? 
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II. İDARİ/YÖNETİM VE LİDERLİK TARZLARI (U1-U2) 

 
13. ORGANİZASYON ŞEMASINA GÖRE (ОRGANİGRAM), AŞAĞIDA BELİRTİLEN ORGANLARDAN SİZİN 

KURULUŞUNUZDA HANGİLERİ MEVCUTTUR: 
1. Genel Kurul  
2. Yönetim Kurulu 
3. İcra Kurulu 
4. İcra Ofisi  
5. Uzman departman 
6. Diğerleri (lütfen belirtin):__________________________ 

 
 

14. KURULUŞUNUZDA KARARLAR HANGİ ŞEKİLDE ALINIR? NİHAYİ KARARI KİM ALIR? 
 
 
 
 

 
15. YÖNETİM YAPISINDA NELERİ DEĞİŞTİRMEK İSTERSİNİZ (KURULUŞTA KARAR ALINMASI SÜRECİNDE 

NELERİN DEĞİŞMESİ GEREKİR)?  

 
 
 
 
 

 

 
III. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ   

16. R1. KURULUŞUNUZDA ÜYE SAYISI VE/VEYA MEŞGALE EDİLEN PERSONEL BELİRTİN 

    Yaşlılık (İzahat: ilgili yaş grubuna göre 
üyeler/personel sayısını belirtin) 

 Sayı Erkek  Kadın  18-30 31-40 41-50 51-60 61 üzeri 

SK NIN TOPLAM KAÇ ÜYESİ VARDIR?          
SK NIN TOPLAM KAÇ AKTİF ÜYESİ VARDIR?         
TAM MESAİ ÇALIŞAN KAÇ ÇALIŞANI VARDIR?         
YARIM GÜN ÇALIŞAN TOPLAM KAÇ ÇALIŞANI VARDIR?         
SON 12 AY ZARFINDA TELİF HAKKI SÖZLEŞMESİ İLE KAÇ 
PERSONEL VARDIR? 

        

SON 12 AY ZARFINDA KURULUŞUNUZ KAİ GÖNÜLLÜ TEMİN 
ETMİŞTİR 

        

  
17. ÜYELERİNİZİN ETNİK KİMLİKLERİNİ BELİRTİN, BUNU TOPLAM ÜYE SAYISI ÜZERİNDEN BELİRTİN (YADA 

YÜZDE OLARAK) (NOT: etnik gruplar alfabe harflerine göre sıralanmıştır) 

 Аrnavutlar Boşnaklar Ulahlar Маkedonlar Romanlar Sırplar Тürkler Diğerleri 
(belirtin) 
 
  

Sayı 
(yada 
%)  

 
 

       

 
18. 2013 YILI ESNASINDA ÜYELER/PERSONEL TARAFINDAN KATILDIKLARI EĞİTİMLER? 

 Eğitimin adı/konusu SK dan katıldığı personel 
sayısı 

Hangi kurum/kuruluş/proğram eğitimi 
gerçekleşmiştir 
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1    

2.    

3    

İzahat: Gerekli olduğu takdirde sıralar ekleyin  
 

19. FAALİYETLERİN VE KURULUŞ ÇALIŞMALARIN DAHA BAŞARILI ŞEKİLDE UYGULANMASI İÇİN 
PERSONELİNİZE HANGİ BİLGİLER (HANGİ ALANLARDAN) GEREKLİDİR? SİZİN DÜŞÜNCENİZE GÖRE HANGİ 
EĞİTİMLER/DANIŞMALARA İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR?  

 
 
 
 
 
 

 
 

20. KURULUŞUNUZ ÜYELERİNİN HANGİ İHTİYAÇLARINI VE HİZMETLERİNİ YERİNE GETİRMEKTE/TEMİN 
ETMEKTEDİR?  

 
 
 
 

 

 
IV. YEREL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ İÇİN FİNANSAL VE MADDİ KAPASİTE  
 

21. KURULUŞUNUZ HANGİ FONKSİYONEL TEÇHİZATA SAHİPTİR? 
 

TECHİZAT 
 
evet hayır SAYISI  

 MASA BİLGİSAYARI 1 2  

 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 1 2  

 ТЕLEFON 1 2  

 FAKS 1 2  

 PRİNTER 1 2  

 SKEN CİHAZI 1 2  

 ARABA 1 2  

 FOTOĞRAF MAKİNESİ 1 2  

 VİDEO KAMERA 1 2  

 İnternet sayfası    

 diğerleri (aşağıda belirtin): 1 2  

  1 2  

  1 2  

  1 2  

 
 

22. KURULUŞUNUZUN OFİS KAPASİTESİ  

 

 Sahiplik М2 FİYATI 

evet hayır evet  
Нayır (kira 
ödenmektedir) 

Nekadar 
metrekare? 

Nekadar kira 
ödenmektedir? 
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 OFİSİ VARDIR 1 2 1 2 
 
_____________ 

 
___________ 

 
 

23. SON İKİMALİ YIL İÇERİSİNDE HANGİ FİNANS KAYNAKLARINI KULLANDINIZ  

KAYNAKLAR 
2011 2012 
evet hayır evet hayır 

 Abone ücretleri 1 2 1 2 

 STK ticari faaliyetleri (hizmetler/ürünler satışı, faizler,) 1 2 1 2 

 Yerel yönetimden finansal destek 1 2 1 2 

 Merkezi yönetimden finansal destek 1 2 1 2 

 Şirketlerden bağışlar /sponzorluklar 1 2 1 2 

 Bireylerden bağışlar 1 2 1 2 

 Yabanci kişilerden yada vakıflardan finansal destek 1 2 1 2 

 Yerlikişilerden yada vakıflardan finansal destek 1 2 1 2 

 
 

24. 2012 YILINDA BÜTÇENİZ NEKARDI (DENAR OLARAK)? 
____________________denar 

25. 2011-2012 YILLARINDA PROJE İÇİN MÜRACAATINIZ VARMIYDI? 
1. Evet 
2. Нayır 

İZAHAT: 26.soruyu sadece 25.soruda „1“ cevabını çevreleyen kişeler cevap vermektedir. 
 

26. AŞAĞIDAKİ TABELADA SUNULAN MÜRACAATLAR SAYISI VE STATÜSÜ HAKINDA BİLGİ VERİN 

 Sunulan müracaatlar Alınan  Cevap bekleyen  

Sayı    

 

27. SİZE GÖRE PROJE MÜRACAATLERİNİZ HANGİ NEDENLERDEN DOLAYI BAŞARISIZ OLMUŞTUR  (EĞER 
MÜRACAATINIZ VARSA)? 

 
 
 
 
 

28. BELİRTİLEN DÖNEMDE HANGİ MÜESSESEYE PROJE MÜRACAATINDA BULUNDUNUZ? 

1. Merkezi seviyede devlet kuruluşu. (hangileri belirtin): ____________________________________________) 
2. Yerel seviyede devlet kuruluşu. (hangileri belirtin): ______________________________________________) 
3. Uluslararası kuruluş/bağışçı (yada proğram). (hangileri belirtin): ___________________________________) 
4. Yerel kuruluş/bağışçı (yada proğram)  (hangileri belirtin):  _______________________________________) 
5. Diğerleri (hangileri belirtin): 

_____________________________________________________________________________) 
 

29. PROJE MÜRACAATLARINDA EDİNDİĞİNİZ TECRÜBEYE GÖRE, HANGİ KURULUŞLAR EN EFEKTİF 
ÇALIŞMAKTADIR? 
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30. SİZE GÖRE KURULUŞUNUZ GELECEK 1-2 YIL İÇERİSİNDE FİNANSAL İSTİKRARLIĞINI HANGİ ŞEKİLDE 
TEMİN EDEBİLİR?  

 
 
 
 

 
 
V. HALKLA İLİŞKİLER VE DİĞER KURULUŞLAR/MÜESSESELER İLE YAPILAN İLETİŞİM  
 

31. SON YIL İÇERİSİNDE HANGİ MEDYALARDA KURULUŞUNUZ HAKKINDA YAYIMLAMA/TANITIM YAPILMIŞTIR? 
 

 Ulusak / yerel TV Ulusal / yerel 
radyo 

Basılı medyalar 
(gazeteler, 
mecmualar)  

İnternet 
sayfası 

Sosyal medyalar  
(Facebook, Twiter, v.b.) 

Yayımlama 
sayısı 

     

 
 

32. HER DÖRT KOLONDA SİZİN KURULUŞUNUZUN İYİ İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI ÜÇ ÖNEMLİ MÜESSESEYİ BELİRTİN  
 

 Merkez/yerel yönetim 
müesseseleri 

Sivil toplum alanından müesseseler 
(STKr, sendikalar, birlikler) 

İş dünyasından tüzel kişiler  Uluslararsı kuruluşlar ve 
müesseseler  

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

 
33. HER DÖRT KOLONDA SİZİN KURULUŞUNUZ İŞBİRLİĞİ YAPMADIĞI (YADA İŞBİRLİĞİNİN KÖTÜ OLDUĞU), A 

İŞBİRLİĞ YAPILMASI ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ ÜÇ ÖNEMLİ MÜESSESEYİ BELİRTİN  
 

 Merkez/yerel yönetim 
müesseseleri 

Sivil toplum alanından müesseseler 
(STKr, sendikalar, birlikler) 

İş dünyasından tüzel kişiler  Uluslararsı kuruluşlar ve 
müesseseler  

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

 
34. KURULUŞUNUZ YEREL VEYA MERKEZİ SEVİYEDE SİYASİ YAŞAMA KATILIYOR MUDUR? 

 

 
 
 

 
35. SİYASET VE SİYASİ YAŞAM KURULUŞUNUZU ETKİLEMEKTE MİDİR? НANGİ ŞEKİLDE? 
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36. GELECEK DÖNEMDE KURULUŞUNUZUN HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİMİ DÜZELTİLMESİ İÇİN NELERİ 

ÖNERİRDİNİZ? 
 

 
 
 

 
 
VI. DIŞ VE İÇ FAKTÖRLER  
 

37. KURULUŞUNUZ KARŞI KARŞIYA KALDIĞI EN BÜYÜK DİŞ TEHTİTLER HANGİLERİDİR (DIŞ OLUMSUZ 
FAKTİRLER)?  
 

 Diş faktörün tipi Belirtin HANGİ ve NEYİN (yasal 
uygulama), HANGİ ve NEYİN  
(kuruluşlar/müesseseler/ bağışçılar),  
v.s. 

Sizin SL hangi şekilde 
olumsuz etkilemektedir?  

1 UYGUN OLMAYAN YASAK 
UYGULAMALAR  

 
 
 

 

2 KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ / 
KOORSİNASYON / DESTEK 

 
 
 

 

3 FİNANSAL FAKTÖRLER  
 
 

 

4 SOSYAL-KÜLTÜREL 
FAKTÖRLER 

 
 
 

 

5 SİYASİ FAKTÖRLER 
 
 

  

 
 

 
VII. KURULUŞUN GELECEK DÖNEM İÇİN PLANLARI  
 

38. ŞİMDİYE KADAR EDİNDİĞİNİZ TECRÜBE VE KARŞI KARŞIYA KALDIĞINIZ SORUNLARA İSTİNADEN, 
DÜŞÜNCENİZE GÖRE KURULUŞUNUZ HANGİPROĞRAM YÖNÜNE GÖRE DOĞRULMASI GEREKİR Kİ 
GELİŞME KAYDETSİN VE KALICI OLSUN? 
 

 
 
 
 

 
 

 
39. KURULUŞUNUZUN TÜM ÇALIŞMALARINI GÖZÖNÜNDE BULUNDURDUĞUNUZDA, KURULUŞUNUZDA ÇÖZÜM 

BULMASI GEREKEN ÖNCELİKLİ ÜÇ (3) EN ÖNEMLİ SORUNLARI BELİRTİN: 
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1.  
 
2. 
  
3. 
 
 
 

 


