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Regional tiller ya da milliy azlıqlar aqqında Avropa 
hartiyası – Avropa Birliginiň, ayrıca, Ukrainada 
qırımtatar tilini qorçalağan ve qol tutqan 
konventsiyasıdır. Bu til qılavuzı sizni Hartiyanıň 
Ukrainadan qırımtatar tili içün yapmasını talep 
etken qaideler içinde kezdirecektir.

Amma ne Ukraina, ne de Hartiya, öz özünden sizge 
Tiliňizni qorçalamağa yardım etip olamazlar. Esas 
mesüliyet sizniň üstüňizdedir. Yalıňız eger Siz er 
kün ve er yerde tilinizni qullansaňız, qırımtatar tili 
Ukrainada sağ qala bile. Aňlatayıq: yalıňız sofra 
başında qullanılğan bir til, neticede bir kün yoq 
olacaqtır.

Tiliňizni eviňizniň dört duvarı arasında qapatmaňız: 
Hartiyanı aytqan sözünde tutıňız ve qırımtatar 
tilini künlük içtimaiy ayatıňızda qullana bilmek 
içün Hartiya garantiya bergen çoq imkanlarnen 
faydalanıňız.

Tiliňizni saqlamaq içün, bu tilde laf etiňiz.

MAQSATLAR VE PRINTSIPLER

■ Qırımtatar tili qullanılğan yerlerde ve 
qırımtatar tiliniň andaki alına köre, qırımtatar 
tiline nisbeten öz siyasetini, qanunlarını ve 
ameliy faaliyetini qurğanda, Ukraina aşağıdaki 
maqsatlarğa ve printsiplerge esaslana:

 qırımtatar tiliniň medeniy zenginlikniň 
ifadelüvi olaraq qabul etilmesi;

 qırımtatar tiliniň inkişafına mania 
yaratmamasını temin etmek içün, bar 
olğan ya da yapılması planlanğan yaňı 
idariy-territorial bölmede qırımtatar tili 
tarqalğan geografik rayonğa da hususiy 
diqqat ayıruv; 

 qırımtatar tilini qorçalamaq maqsadınen 
onı saqlamaq içün qattı areketlerniň 
kerekligi;

■ Ukraina, bunı daha evel yapmağan olsa, 
qırımtatar tiliniň qullanılmasınen bağlı ve onıň 
qorçalavına ya da inkişafına mania yapmaq 
maqsadınen yapılğan er türli adaletsiz farqlarnı, 
istisnalarnı, sıňırlamalarnı ya da ustünliklerni 
yoq etmege mecbur. Qırımtatar tilini qullanğan 
şahıslar ve ealiniň diger azaları arasında musaviylik 
temin etken, qırımtatar tili içün faydalı ya da tilniň 
qullanılması içün konkret şaraitlerge diqqat 
ayırğan hususiy tedbirlerniň alınması, daha yayğın 
tillerde laf etken şahıslarğa qarşı diskriminatsiya 
sayılmaz.

■ Ukraina kerekli tedbirlerni alıp, ayrıca devlette 
olğan tasil ve oquv programmalarına qırımtatar 
tiline nisbeten sayğı, aňlayış ve çıdam aşlama 
vazifelerini qoyup, kutleviy matbuatqa aynı 
maqsatlarğa irişilmesinde yardımnı teşviq etip, 
devletteki til gruppalarınıň qarşılıqlı aňlayışlarına 
yardımcı olmağa mecburdır.

■Qırımtatar tiline nisbeten politikasını 
belgilegende, Ukraina qırımtatar tilini qullanqan 
gruppalarnıň ihtiyaclarına ve isteklerine diqqat 
ete. Ukrainağa, kerek olsa, qırımtatar tilinen bağlı 
meselelerniň çezilmesinde hükümetke yardım 
etecek bir organ qurmağa teklif etile.

TASIL

■ Tasilniň faydası içün, qırımtatar tili qullanılğan 
bölgenin içinde, qırımtatar tiliniň alına bağlı 
olaraq ve bu devletnin resmiy tilinin (tillerinin) 
ogrenüvine zarar bermeden, Ukraina:

 mektepten evel tasilde, iç olmadım 
qorantaları rica etken talebeler içün ve 
talebelerniň sayısı yeterli olğan allarda, 
oquvnıň tamamen ya da qısmen 
qırımtatar tilinde olmasını temin  
etmege;

  iç olmadım qorantaları rica etken 
talebeler içün ve talebelerniň sayısı yeterli 
olğan allarda, başlanğıç, orta, tehnik 
ve professional tasilde tamamen ya da 
ekseriyetini oquv tili olaraq qırımtatar 
tilinde yapıla bilmesini temin etmege, ya 
da qırımtatar tilinde ders berüvni oquv 
programmasınıň ayrılmaz parçası olaraq 
planlamağa;

 universitet ya da başqa çeşit ali oquvnıň 
oquv tili olaraq qırımtatar tili olmasını 
teşviq etmege ve/ya da böyle imkan 
bermege, ya da universitet ya başqa türlü 
ali oquvda qırımtatar tilini ders şeklinde 
ogrenmek içün imkan yaratmağa;

  yetişken (balalıq yaşından çıqqan) 
insanlar içün ve kvalifikatsiya yükseltme 
programmalarınıň çerçivesinde 
qırımtatar tiliniň bir ders olaraq 
ogretilmesinen bağlı initsiativalarda iştirak 
etmege ve/ ya da başqa vastalarnen 
yardım etmege;



Bir şey isteseňiz, bunı qırımtatar tilinde aytıňız  Saife 3

 qırımtatar tilinde akis etilgen tarihniň 
ve kulturanıň ögretilmesini temin 
etilmesinen bağlı tedbirlerni almağa;

 qırımtatar tilinde tasil saasında alınğan 
tedbirlerni yerine ketirmek içün kerek 
olğan ocalarnıň ögrenüvini ve ğayırdan 
ögrenüvini temin etmege;

 qırımtatar tilinde ders berüvniň 
organizatsiyasında ya da inkişafında 
alınğan tedbirlerniň ve neticelerniň 
monitoringi içün mesüliyetli olacaq ve, 
bu vazifeden ğayrı, alğan malümatlarğa 
esaslanıp, neşir etilecek periodik 
maruzalarnı azırlağan kontrol organını ya 
da organlarını qurmağa mecburdır.

■ Qırımtatar tili adet üzre qullanılğan 
territoriyalardan başqa yerlerde tasil mevzusında 
ise Ukraina, kerek olsa, qırımtatar tilini qullanğan 
şahıslarnıň sayısına diqqat etip, tasilniň kerekli 
aşamalarında (mesela, balalar bağçasında, 
başlanğıç, orta mektepte, tehnikumda ve 
profesional-tehnik oquv yurtında) qırımtatar 
tilini oquv tili olaraq ya da bir distsiplina olaraq 
ögretilmesine ya da bu tilde ders berilmesine izin 
bermege, teşviq etmege ya da imkan olğanda 
temin etmege mecburdır. 

MAKEME AKIMIYETLERI

■ Qırımtatar tilini qullanğan sakinlerniň sayısını 
diqqatke alıp, kerek olğan yerlerde, qırımtatar 
tiliniň alına köre ve bu paragrafnen berilgen 
imkanlarnıň makemeniň makemeci tarafından 
kerekli kibi keçirilmesine mania yaratmamaları 
şartı ile, böyle makeme okruglarında, Ukraina:

 öyle şartlarnı yaratmaq ki, cinaiy makeme 
işleri baqılğanda yazılı ve ağzaviy sualler 
ve isbatlar tek qırımtatar tilinde sorulğanı 
içün qabul etilmesi mümkün degil 
olaraq baqılmamasını temin etmege, 
kerek olğanda meraqlanğan şahıslardan 
ilave para almadan yazılı ve ağzaviy 
tercimanlarnı celp etmege;

  kerek olğanda, yazılı ve ağzaviy 
tercimanlarnı celp etmip, grajdanlıq 
makeme işleri ve idare işler 
makemelerinde vesiqalarnıň ve isbatlarnıň 
qırımtatar tilinde berilmesi içün izin 
bermege mecburdır.

■ Ukraina devletiniň içinde taraflar arasındaki 
münasebetlerni belgilemek içün tertip etilgen 
uquqiy vesiqalar tek qırımtatar tilinde yazılğanı 
sebebinden bu vesiqalarnıň kerçek olğanını inkar 
etmemeğe mecburdır.

■ Ukraina devletniň eň muim qanuniy 
vesiqalarnı ve qırımtatar tilinde laf etken 
kişilerge nisbeten yazılıp, olarğa başqa bir 
şekilde berilmegen vesiqalarnıň qırımtatar tilinde 
oqunması mümkün olacağını temin etmege 
mecburdır.

AKIMIYET ORGANLARI 
VE DEVLET HIZMETLERI

■ Qırımtatar tilini qullanğan sakinlerniň 
sayısı aşağıda yazılğan tedbirler içün maqul ola 
bilmesine yeterli olğan territoriyalarda Ukraina, 
yerli ve regional akimiyet organlarına nisbeten 
aşağıda yazılğan şeyler içün izin bermege ve yada 
teşviq etmege mecburdır: 

 qırımtatar tiliniň regional ya da yerli 
akimiyet organlarında qullanılması;

  yerli ve regional akimiyet organlarınıň 
neşir etken resmiy vesiqalarnıň qırımtatar 
tilinde de neşir etilmesi;

 bu devletniň resmiy tilini (tillerini) 
yasaqlamamaq şartınen, yerli ve regional 
akimiyet organlarınıň sessiyalarınıňda 
olup keçken munaqaşalarda qırımtatar 
tiliniň qullanılması;

  kerek olğanda, devlet tilinde (tillerinde) 
adlandırılğan şeher ve koy adlarınen 
beraber qırımtatar tilinde ananeviy ve 
doğru toponim şekilleriniň qullanılması 
ya da qabul etilmesi.

■ Akimiyet organlarınen munasebetlerde 
qırımtatar tilini qullanma imkanını amelge 
keçirmek içün, Ukraina, mümkün olğanı qadar, 
qırımtatar tilini bilgen devlet memurlarınıň 
çalışmaq içün qırımtatar tili qullanılğan yerlerge 
yollanmalarına dair ricaları olsa, böyle ricalarnı 
yerine ketirmege mecburdır.
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KUTLEVIY MATBUAT HIZMETLERI

■ Kutleviy matbuatnıň mustaqillik ve öz başına, 
kimse çetten qarışmadan çalışma printsibine 
riayet etilmesi şartınen, qırımtatar tili qullanılğan 
territoriyalarda, qırımtatar tiliniň alına tabiy 
olaraq, qırımtatar tilinde laf etken şahıslarğa 
nisbeten, kerekli alanda akimiyet organlarınıň 
kompetentsiyasına, salahiyetlerine ve rollerine 
uyğun derecede, Ukraina:

  kutleviy tele- ve radio yayım 
kompaniyalarnıň qırımtatar tilinde radio 
ve televizion programmalarını teklif 
etmeleri içün kerekli tedbirlerni almaq; 

 qırımtatar tilinde şahsiy radio 
programmalarnıň muntazam şekilde 
yayılmasını desteklemek ve/ya da yardım 
etmek;

 qırımtatar tilinde şahsiy televizion 
programmalarnıň muntazam şekilde 
yayılmasını desteklemek ve/ya da yardım 
etmek;

 qırımtatar tilinde audio- ve audiovizual 
mahsullarnıň çıqarılmasını ve yayılmasını 
desteklemek ve/ya da yardım etmek;

 qırımtatar tilinde eň az bir gazetanıň 
açılmasını ve/ya da maddiy-tehnik 
teminlevini desteklemek ve/
ya da yardım etmek; ya da

 qırımtatar tilinde çalışqan jurnalistlerni 
ve kutleviy matbuat hizmetleri içün 
kerek olğan başqa mütehassızlarnıň 
azırlanuvına qol tutmaq mecburdır.

■ Ukraina qomşu memleketlerde qırımtatar 
tilinde yayınlanğan radio- ve televizion 
programmalarnı açıq şekilde alıp baqılmasında 
ve qomşu memleketlerde qırımtatar tilinde 
yayınlanğan radio- ve televizion programmalarnıň 
retranslatsiyasına mania yaratmaycağını 
garantilemege mecburdır. Bundan da ğayrı 
Ukraina qırımtatar tilinde çıqqan basılı matbuatta 
yazuv mustaqilliginen ve malümatlarnıň serbest 
tarqaluvınen bağlı iç bir sıňırlama yapılmaycağına 
nezaret etmege mecburdır. Bu aqlarnıň yerine 
ketirilmesinde bazı uquqiy sıňırlamalar peyda 
olmaq mümkün.

■ Ukraina qanunlarğa uyğun şekilde 
kutleviy matbuat hizmetlerinin mustaqilliginiň 
ve çoqluğınıň temin etilmesi içün qurula 
bilecek organlarda qırımtatar tilinde laf etken 
şahıslarnıň menfaatları temsil etile bilecek ya da 
diqqatqa alına bilecek şartlarnı temin etmege 
mecburdır.

MEDENIYET TEDBIRLERI
VE OBYEKTLERI 

■Medeniyet tedbirleri ve obyektleri 
mevzusınen bağlı – hususan kitaphaneler, 
videotekalar, medeniyet merkezleri, muzeyler, 
arhivler, akademiyalar, teatrlar ve kinoteatrlar, 
bulardan ğayrı, edebiyat eserleri ve kino 
mahsulatları, ana tilinde medeniyetniň ifade 
şekilleri, festivaller ve medeniy esnaflar, bütün 
bularnen beraber, yaňı tehnologiyalarnıň 
qullanılması mevzusında, qırımtatar tili qullanılğan 
territoriyanıň içerisinde ve bu alanda akimiyet 
organlarınıň kompetentsiyasına, salahiyetlerine 
ve rollerine uyğun derecede, Ukraina: 

 qırımtatar tilinde medeniyet 
tedbirleriniň keçirilmesini desteklemek 
ve qırımtatar tilinde eserlerniň 
tarqalmasında yardımcı olmağa;

 eserlerniň qırımtatar tiline ve qırımtatar 
tilinden tercimelerni, dublajlarnı, 
postsinhronizatsiyalarnı ve tip yazılarnı 
(subtitrlerni) qullanmaqta yardım 
köstermege ve keliştirmege;

  çeşit türlü medeniyet tedbirleriniň 
organizatsiyası ya da destegi içün mesul 
müessiselerniň kerekli derecede bilgilerini 
qullanıp, planlağanları ve desteklegenleri 
tedbirlerniň çerçivesinde qırımtatar tiliniň 
ve medeniyetiniň temsil etmelerine 
nezaret etmege;

 medeniyet tedbirleriniň yapılmasında 
ve planlanmasında qırımtatar tilini 
qullanğan eali temsilcileriniň doğrudan-
doğru iştirak etmelerini teşviq etmege;

 qırımtatar tilinde eserlerniň 
toplanmasından ve saqlanmasından 
mesul olacaq organnıň ya da organlarnıň 
qurulmasını desteklemege ve/ya da 
yardım etmege mecburdır. 

Crénage et espace entre les carac-
tères pour une plus belle page.
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■ Qırımtatar tili adet üzre qullanılğan 
territoriyalardan başqa territoriyalarda Ukraina, 
qırımtatar tilini qullanğan şahıslarnıň sayısını 
diqqatqa alıp, maqul olsa, kerekli medeniyet 
tedbirleriniň keçirilmesine izin bermege, 
desteklemege ve/ya da yardım etmege ve 
masraflarını tölemege mecburdır.

■ Çetel memleketlerde medeniyet sahasında 
politikasını amelge ketirgende, Ukraina qırımtatar 
tiline ve bu tilni aks etken medeniyetke kerekli 
yer ayırmağa mecburdır.

İQTISADIY VE IÇTIMAIY AYAT

■ İqtisadiy ve içtimaiy faaliyet mevzusında, 
Ukraina bütün devlette:

  Şirketlerniň iç nizamlarında ve şahsiy 
vesiqalarda, iç olmadan qırımtatar 
tilinde laf etken şahıslar arasında bir de 
bir qırımtatar tilini yasaqlağan ya da 
sıňırlağan qaidelerniň kirsetilmesini yasaq 
etmege;

  İqtisadiy ve içtimaiy faaliyette qırımtatar 
tiliniň qullanılmasına manialar yaratmaq 
maqsatlı araketlerge qarşı kureşmege 
mecburdır.

SIŇIRLAR ARASI DEŇIŞÜVLER 

■ Ukraina:

 qırımtatar tili qullanılğan başqa bir 
devlet olsa, öz devletniň öyle başqa 
devletnen beraber qırımtatar tilini 
qullanğan insanlar arasında medeniyet, 
tasil, haberleşme, mütehassıs azırlama 
ve aralıqsız tasil mevzusında bar olğan 
aňlaşmalarnı yerine ketirmege, ya 
da, kerek olsa, böyle aňlaşmalarnıň 
imzalanmasını talep etmege;

 qırımtatar tili qullanılğan territoriyalarda, 
qırımtatar tiliniň menfaatları içün regional 
ya da yerli akimiyetler arasında sıňırlar 
arası işbirlikni desteklemege ve/ya da 
yardım etmege mecburdır.

Regional tiller ya da milliy azlıqlar aqqında Avropa 
hartiyasına ilave olaraq, Sizge Avropa Birliginiň 
milliy azlıqlarnıň qorçalanmasına dair çerçive 
konventsiyası da faydalı olacaqtır. Bu konventsiya 
vastasınen devlet, milliy azlıqlarğa ait şahıslarğa, 
olarnıň medeniyetlerine ve özlükleriniň esas 
unsurlarına (til, diň, urf-adetler ve medeniy miras) 
destek bermek ve/yardım kostermek içün kerekli 
şartlarnı yaratmağa yardım ete ve böyle şahıslarnı 
assimilatsiyadan qorçalay. Çerçiveli konventsiya 
içtimaiy ayatta milliy azlıqlarnıň tillerini qullana 
bilme aqqını garantiley ve derslikletniň çıqarılması, 
hususiy oquv yurtlarını ve oquv merkezlerini açma 
ve idare etmek aqqınıň berilmesini, azlıqlarnıň 
laf etken tilde insan adlarını qullanma ve soqaq 
adlarını yazılmasını, azlıqlar laf etkenler tilde 
şahsiy (resmiy olmağan) yazılarnıň yazılması içün 
izinlerni, içtimaiy ayatqa effektiv olaraq qoşulma 
imkanını berecegini ve başqa memleketlernen 
azlıqlarnıň qorçalanmasına dair aňlaşmalarnıň 
imzalaycağını garantiley.

MESELELERINIZ BAR MI? 

Ukrainada qanuniy esaslarda qurulğan organlar 
ve assotsiatsiyalar Ukrainanıň bu Hartiyanı 
imzalamasınen alğan mecburiyetlernen bağlı 
meselelerge Avropa Birliginiň diqqatını celp ete 
bileler. Böyle arizalar şu adreske yollanıla bile: 

Regional tiller ya da milliy azlıqlar aqqında 
Avropa hartiyasınıň 
katiplik bölügi: 
Avropa Birligi  
F-67075, Strasburg ş. 
Frenkistan 
minlang.secretariat@coe.int 

Til qılavuzları Regional tiller ya da milliy azlıqlar aqqında Avropa hartiyası tesir etken er bir milliy azlıqqa ya da milliy 
azlıq tiline nisbeten Hartiyada yazılğan qaidelerinen umumiy şekilde tanıtuv içün yapılğandırlar. Bu qılavuz grajdanlarğa 
Hartiyanıň özü yerine keçemez. Taraflar qabul etken bütün qaidelerniň doğru izaatı ve olarnıň tesir etken regional tiller ve 
milliy azlıqlar tilleriniň cedvelini almaq içün, lütven, Avropa Birliginiň veb-saytına müracaat etiňiz: http://conventions.coe.int.

http://conventions.coe.int.

