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Regional hem milli azlık dilleri Evropa hartiyası – 
Evropa Sovetin konvenţiyadır, angı koruyêr hem 
destek eder, özelliklän, gagauz dili Ukrainada. 
Bu dil için informaţiya kiyadı açıklayacek sizä 
o Hartiyanın punktları, angı Ukraina lääzım 
uygulasın gagauz dilinä deyni.

Ama ne Ukraina, ne da Hartiya sadece kendi 
kuvedinnän yok nicä sizin dilinizi koruyasınnar. 
En büük sorumnunuk sizindir. Gagauz dili var nicä 
yaşasın Ukrainada sadece o durumda, açan siz 
kullanıcınız onu hergün hem hererdä. Açıklayaciz: 
o dil, angı kullanılêr sadece üülen imek vakıdında, 
bitkidä hep yok olacek.

Kapamayın sizin dilinizi sadece evlerinizdä: tutun 
akılında hem kullanın Hartiyanın özellikleri, 
angıları Hartiya garantiya eder gagauz dilini 
hergünkü cümnä yaşamasında kullanmaa deyni.

Konuşun gagauzça korumaa onu deyni.

NEETLÄR HEM PRINŢIPLÄR

■ O yerlerdä, nändä gagauz dili kullanılêr hem 
dä gagauz dili durumunu hesap alarak Ukraina 
kendi politikasını, kanunnuunu hem praktika 
işlerini yaradêr gagauz dilinä aşadakı neetlerinä 
hem prinţiplerinä görä:

 Gagauz dilin tanınması kultura 
zenginniin göstergesi gibi

 Geografik rayonda gagauz dilini 
yaymak uçotu ki varolan ya da eni 
administrativ hem territorial bölmäk 
gagauz dilin ilerleştirmäk yolunda 
türlü zorluklar yapmasınnar deyni

 Gagauz dilini korumaa hem destek 
etmää için kararlı yaptıklar lääzımnık

■ Herangı haksız ayırıcalar, dışlamalar, 
kısıtlamaklar ya da beenmäk özelliklär gagauz 
dili için angı onun kullanmasıylan baalı hem dä 
angılarda var neet baryer etsin ya da tehliklää atsın 
onun geliştirmesi Ukraina yok etmää ükümnüdür 
eer o bunu taa yapmadıysa. Gagauz dilinä deyni 
speţial düzenlemäklär kabletmäk, angı yapılmış 
gagauz dili kullanan kişilär hem başka topluluk 
payın arasında ya da onun konkret kullanmak 
şartları iyi uçot yapan olanarın arasında eşitlik 
saalanmaa deyni, başka taa popülär dillerdä 
lafedän kişilärä karşı diskriminaţiya diildir.

■ Ukraina ayırı dil kullanıcıların grupaların 
arasında anlayış bulmaa lääzımnı metodlarlarn 
ükümnüdür, özelliklän, devlet üürenim hem 
üürenmäk neetlerinä gagauz dilini eklemää, 
saygı, anlayış ve hoşgörü gagauz dilinä etmää 
hem mass informaţıya araçları teşvik etmää ki 
hep bu neetlär için işlesinnär.

■ Gagauz dili tarafına kendi politikasını 
ayırarkana, gagauzça kullanan grupa ya grupaların 
bildirän lääzımnıklarını hem arzuları Ukraina 
hesaba alêr. Ukrainaya, eer lääzımsa, eni organnarı 
önetmää teklif ediler ki onnar devlet güçünä hepsi 
gagauz dili için soruşlarlan yardım etsinnär.

ÜÜRETIM

■ Üürenim tarafında, o yerlerdä neredä gagauz 
dili kullanılêr, gagauz dili durumuna bakayarak 
hem dä devletin ofiţial dilinä ya ofiţial dillerinä 
zarar yapmayarak, Ukraina aşadakı punktları 
gerçekleştirmää ükümnüdür:

 Gagauz dilindä kısmen olarak ya da 
bütünnän okulöncesi üüretim erişi 
saalamaa, en azından aylelerin isteyi 
olannara hem sayı eteri olan üürenicilerä;

 Gagauz dilindä kısmen olarak ya da 
bütünnän, ilk üüretim, orta üüretim hem 
profesional üüretimi taa erişli yapmaa, ya 
da gagauz dilinin üüretmäk iyi düzeyini 
üüretmäk programasından bir önemli 
parçası gibi yapmaa, en azından aylelerin 
isteyi olannara hem sayı eteri olan 
üürenicilerä;

 Gagauz dilindä universitet formasında 
gibi ya başka formalarda gibi üüretim 
saalamasını teşvik etmää ya da/hem 
dä buna izin vermää, ya da gagauz 
dilinä üürenmää deyni fırsatlar yapmaa, 
universitet üüretimi ya üüsek üüretim gibi;

 Gagauz dili üüretmäk için iniţiativalarda 
katılmaa hem dä onnarı destek etmää, 
etişki kişilerä deyni programalarda hem 
kvalifikaţiya artırmak programasında  
gibi ;

 Gagauz dilinän baalı istoriya hem kultura 
üürenmesi saalamaa;

 Gagauz dilindä kabul edilmiş üüretim 
önnemnerinä deyni üüredicileri 
hazıralamaa hem eer lääzımsa enindän 
hazırlamaa;
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 Gagauz dili organizaţiya hem 
üüretmenin ilerleştirmesi için soruşlara 
deyni monitoring yapan, sonuçları 
sayan hem dä onnarın bulgalara görä 
periodik dokladı yapmaa deyni eni 
kontrol edän kuruluşu ya da kuruluşları 
oluşturmaa, angılar soram gösterilicek ;

■ Üüretim için lafederäk, o yerlerdä neredä 
gagauz dili kullanılêr, başka topraklardan kaarä, 
eer bu faydalı olursa, gagauz dilindä konuşan 
kişilerin sayısı hesaba alarak, tehnikumda, 
kolejda, orta okulda, öncä okulda hem uşak 
başçasında gagauz dilindä üüretmeyä deyni 
ayrı disţiplina gibi ya da üüretim temel dili gibi 
Ukraina izin vermää, teşvik etmää, saalaamaa 
ükümnüdür.

DAAVA GÜÇLERI

■ Eer bu paragrafın koşulları daava kesicisinä 
görä adalet proţeduralara baryer diildir, gagauz 
dili durumuna görä, o daava dolaylarında neredä 
bu faydalı olursa, hesaba alayarak gagauz dilindä 
konuşan olannarı, Ukraina aşadakı önnemneri 
yapmaa ükümnüdür:

 Ceza proţeduralarında ölä fırsatlar 
saalamaa, ki sözlü olarak ya yazıllı olarak, 
istediklär ya da kanıtlar kabul edilmäz 
saymasınnar sadece çünkü onnar gagauz 
dilindä yapılırsa. Eer lääzımsa, sözlü olarak 
ya da yazıllı olarak dil çevircileri çekmää, 
ilgilän tarafına bedava olsun.

  Sivil daava proţeduralarında hem 
administrativ proţeduların işlerindä 
gagauz dilindä herangı dokument ya 
kanıt saalamasına izin vermää, da eer 
lääzımsa, sözlü olarak ya da yazıllı olarak 
dil çevircileri çekmää.

■Memleket içindä, tarafların ilişkisi 
için  dokumentlerinin gerçekliindän sadece 
çünkü onnar gagauz dilindä yapılırsa Ukraina 
vazgeçmäzdir. 

■ En önemni milli kanun tekstlerin kullanabilirlii 
hem dä direkt olarak gagauz dili kullanan olannarın 
için dokumentleri Ukraina saalamaa ükümnüdür, 
eer bu dokumentlär onnarın kullanabilirliinä 
başka dooru saalamadıkça.

ADMINISTRATIV ORGANNARI 
HEM DEVLET IZMETLERI

■ O yerlerdä, neredä gagauz dilindä 
lafedennärin sayısı aşadakı önnemnerä deyni 
etärdir, yeril hem dolaylı güç organnara Ukraina 
izin vermää ya/hem destek etmää ükümnüdür:

 Yeril ya dolay güç organnarında 
gagauz dilini kullanmaa;

 Yeril ya dolay güç organnarına 
gagauz dilindä ofiţial dokumentlerin 
publikaţiyası yapmaa;

 Yeril ya dolay güç organnara onnarın 
sesiyasın debatlarında gagauz dilini 
kullanmaa, ama ofiţial dilin (dillerin) 
kullanması da dışlamazca;

 Gagauz dilindä hem dä eer lääzımsa 
devlet dilinnän (dillärlän) baalamakta, 
tradiţional hem dooru toprak adları 
vermää.

■ Administrativ organnarın ilişkisindä 
gagauz dili kullanmak fırsatı realizaţiya etmää 
deyni, gagauz dili kullanmak topraklarına 
gagauz dili bilän devlet izmetçilerin atanmak 
istediini, maksimuma kadar, Ukraina saalamaa 
ükümnüdür.

MASS INFORMAŢIYA ARAÇLARI

■ Gagauz dilinnän baalı situaţiyaya görä o 
yerlerdä, neredä lafederlär gagauz dilindä, bu 
sferada güç organnarın fırsatlarına, rölünä hem 
kompeteţiyasına görä, mass informaţiya araçların 
baamsızlıı hem serbestlii hesaba alarak, Ukraina:

  Tele-radio kompaniyalara televizion hem 
radio programası gagauzça yapsınar 
deyni lääzımnı önnemnär saalamaa 
ükümnüdür;

 Gagauz dilindä kişisel radio programasın 
trasläţiyasına kalıcı olarak yardım etmää 
hem destek etmää ükümnüdür;

 Gagauz dilindä kişisel televizion 
proramasın trasläţiyasına kalıcı olarak 
yardım etmää hem destek etmää 
ükümnüdür;

  Ses hem vizual produkţiyanın yapımına 
hem yaymasına yardım etmää hem 
destek etmää ükümnüdür;
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  En az bir gagauz dilindä gazeta 
oluşturmasına paraylan hem/ya da tehnik 
tarafından yardım etmää hem destek 
etmää ükümnüdür;

 Gagauz dilini kullanan mass-mediyasına 
deyni jurnalist hem başka personal 
üüretim neetlerinä yardım etmää 
ükümnüdür;

■ Ukraina yan devletlerindän gagauz 
dilindä televizion programaları direkt hem 
serbest olarak kabul etmää ükümnüdür hem 
dä yan devletlerin dän gagauz dilindä radio 
ya televizion programaların retransläţiyasına 
baryer koymamaa ükümnüdür. Bundan kaarä, 
baskı pressasında konuşmak serbestliinä 
hem informaţiya yaymasına karşı herangı 
baryer koyulmaz için Ukraina kontrol etmää 
ükümnüdür.

■Mass informaţiyanın serbestliini hem 
türlülüünü korumak için, gagauz lafedän kişilerin 
ilgisi hesaba almak deyni o organnarlarda, angılar 
var nicä kanuna görä oluştursunnar, Ukraina 
fırsatları saalamalıdır.

KULTURA ETKINNIKLERI 
HEM OBYEKTLERI

■ Yerlerdä, neredä gagauz dili kullanılêr, 
o düzeydä, angı devletin güç organnarın 
kompetenţiyäsının etkisinä hem rölünä 
uyêr, kultura etkinniklerin hem obyektlerin 
– özelliktä bibliotekalarda, videotekalarda, 
kultura merkezlerindä, muzeylerdä, arhivlarda, 
akademiyalarda, teatroda, kinoteatroda hem dä 
literatura yaratmalarında, Ukraina:

 Gagauz dilindä kultura etkinniklerini 
destek etmää hem dä gagauz dilindä 
yaratmaları yaymaa ükümnüdür;

 Gagauz dilindän hem gagauz 
dilinä yaratmaların çeviri, dubläji, 
postsinhronizaţiyası hem altyazıları 
geliştirmää hem yardım etmää 
ükümnüdür;

  Türlü kultura etkinniklerin organizaţiya 
hem destek organnarı kontrol etmää ki 
onnar yapıları iyi düzeydä hesaba alsınnar 
da kullansınnar onnarı iniţiat olarak ya 
destek olarak etkinniklerindä ükümnüdür;

 Gagauz dili kullanan kişilerin 
temsilcisinnär kultura etkinneklerin plan 
yapmasında hem onnarın saalamasında 
katılsınar yardım etmää ükümnüdür;

 Yaratmaların kopiyası toplmak hem 
korumak organı oluşturmaa hem 
dä gagauz dilindä yaratmalar hem 
publikaţiyalar saalamaa ükümnüdür.

■ O yerlerdä neredä gagauz dili kullanılêr, 
başka topraklardan kaarä, eer bu faydalı olursa, 
gagauz dilindä konuşan kişilerin sayısı hesaba 
alarak, kultura etkinniklerin gerçekliştirmää hem 
saalamaa Ukraina izin vermää ükümnüdür.

■ Kendinin kultura politikasını başka 
devletlerdä saalayarak, gagauz dilinä hem 
onunnan baalı kulturasına deyni Ukraina uyumnu 
yeri vermää ükümnüdür.

EKONOMIK HEM TOPLUM YAŞAMASI

■ Ekonomik hem toplum tarafında, bütün 
memleket içindä Ukraina:

 Kompaniyaların iç kurallıkta hem 
ayırı dokumentlerindä gagauz dilinä 
karşı ya da en azından gagauz dilin 
kullanıcılarına karşı herangı dışlamak 
hem kısaltmak punktları hem onnarın 
yaratması yasak etmää ükümnüdür;

  Ekonomik hem toplum yaşamasında, 
gagauz dilinä baryer koyan praktikasına 
karşı etmää.

SINIRARASI DIIŞIMLERI 

■ Ukraina aşadakı puntkları yapmaa 
ükümnüdür:

 Gagauz dilini kullanan devletlärlän türlü 
baalamak annaşmaklar saalanarkana, 
ya da eer lääzımsa bu annaşmaklar 
yapma için savaşmaa ki gagauz dili 
kullanan kişilerdä kulturada, üüretimdä, 
professional üüretimindä hem kesintisiz 
üüretimin tarafında şu devletlerdä 
kontakt peydalansın deyni savaşmaa;

  Gagauz dili kullanılan yerlerdä dolaylı 
hem yeril güç organnarın arasında, 
sınırarası işbirliinä yardım etmäk için, 
gagauz dilinin ilgilerinä deyni yardım 
etmää hem dä/ya da katkı etmää.
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Regional hem milli azlık dilleri Evropa hartiyasına 
ek olarak Milli azlıkları korumak için Evropa Sovetin 
Çerçevä konvenţiyası faydalı olacek. Bu konvenţiya 
yardımınnan, milli azlıklarından kişilerinä 
deyni devlet lääzımnı fırsatlar yapêr ki onnarın 
kulturasını hem temel identifikaţiya elementlerini 
(dil, din, adetlär hem kultura mirasları) destek 
etmää hem geliştirmää, asimiläţiyadan da koruyêr. 
Çerçevä konvenţiyası toplum yaşamasında milli 
azlıın hakları garantiya eder hem bu aspektlerä 
hak verer: üürenmäk kiyatlarına, kişisel üüretmäk 
kuruluşları hem üüretmäk merkezini oluşturmaa 
hem önetmää, kişisel adları kullanmaa, sokak 
adları milli azlıkların dilindä yazmaa, kişisel 
yazıları publikaya açık olarak göstermää, toplum 
yaşamasında (ya sivil toplum organizaţiyasında) 
katılmaa hem dä başka devletlärlän milli azlıklar 
annaşmaları gerçekleştirmää.

PROBLEMALAR PEYDALANDI? 

Ukrainada haklı olarak kurulan organnar 
hem assoţiaţiyalar var nicä Evropa Sovetin 
dikkatını çeksinnär bu Hartiya ükümnük 
punktlarına deyni, angıları Ukraina 
kendisinä aldı. Bildirimnär bu soruşlar 
için var nicä yollamaa aşaadakı adresä:

Regional hem milli azlık dilleri Evropa hartiyasın 
sekretariadı 
Evropa Soveti  
F-67075 Strasburg kasabası 
Franţiya 
minlang.secretariat@coe.int 

Hepsi Hartiya savların ortak görüntüsünä deyni, herbir dilä karşı angıya onun güçlük yayılêr, bu dil için informaţiya kiyatları 
yapılmıştır. Vatandaşlara deyni bu informaţiya kiyadı Hartiyayi diiştirmäzdir. Tarafların kabul edilän herbir savı için dooru 
açıklamaya deyni hem dä azlık regional dilin ya dillerin listesi angılara onnar yayılêr üürenmää deyni, buyurun danışın 
Evropa Sovetin web – saytına : http://conventions.coe.int. 


