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Bir milletin en büyük zenginliği ve geleceği gençlerdir. Aynı zamanda,
daha iyi bir gelecek ümidini temsil etmektedirler. Aktif olan gençlik, demokrasiyi
güçlendirebilir, eşit haksızlığı tespit edebilir ve sürdürülebilen sosyal gelişim
için katkı sunabilir. Daimi etkinliklere katılan gençler başarılı olurlar.
Bu strateji, Gençlik Konseyi üyeleri olan gençlerden hazırlanmıştır.
Bu sebepten dolayı bizler için özel önemi vardır. Bu strateji, genç kişilerin
iyiliği için projelerin gelişimi ve desteği hakkında bize bir rehber olacaktır.
Gençlerin kişisel gelişimi için imkânların yaratılması ve belediyemizdeki
toplumsal yaşamın gelişimine gençlerin katılımı, çalışmamızın odak noktası
olmaya devam edecektir.

Kırçova Belediyesi
Belediye Başkanı,

Fatmir Dehari
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Sizlerin önünde Kırçova Belediyesi gençlik stratejisi bulunuyor ki
bunun amacı bu belediyede gençlerin durumunu geliştirmek ve onların haklarını
uygulamak. Bu gençlik stratejisi, Kırçova Belediyesi’ndeki gençlik teşkilatlarıyla,
gençler ve diğer ilgili kişilerle beraber hazırlanmıştır. Bu temsil belgesi ile birlikte
Kırçova Belediyesi ve Kırçova Gençlik Konseyi arasında gençleri ilgilendiren
meselelerle ve onların ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili uzun vadeli ve stratejik
bir yönelme olacaktır.
Bu gençlik stratejisinin ilettiği vizyon Kırçova Belediyesi’ndeki gençlerin,
onların hakkında getirilen kararların her seviye sürecinde yer almaları ve gençleri,
onların haklarının gerçekleştirilmesine veetkinliklerin uygulanmasına dahil
etmektir. Bu strateji, gençlere Kırçova Belediyesi’nde sahip oldukları yaşam
kalitesinden memnun olmalarını sağlamak ve her türlü meydan okumaya karşı
belediye ile ortak haline gelmesini sağlayacaktır.
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KIRÇOVA BELEDİYESİ’NİN YEREL
GENÇLİK STRATEJİSİ HAKKINDA
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2016 yılının başlangıcı itibariyle Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi ile Kırçova
Belediyesi, AGİT Üsküp Misyonu’nun iş birliği ve desteği ile Kırçova Belediye Gençlik
Stratejisi hakkındaki çalışmalara hazırlık yapmaya başladılar. Yerel gençlik stratejisinin
hazırlanmasında Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi’nin bütün üyeleri katıldı.
Bu belgenin hazırlanmasındaki amaç, belediyenin gençlik konseyi ile birlikte
gençlerin yerel bazda karşılaştıkları sorun ve meydan okumalarının çözümü ile ilgili
koordineli ve sürekli bir yaklaşımda bulunmak, ayrıca gençlerin gençlik politikalarının
hazırlanması, uygulanması ve geliştirilmesi süreçlerinde artarak katılım göstermeleridir.
Bu gençlik stratejisi ile gençlerin bütün problemleri belirlenmiş olup, Gençlik Konseyi
bu problemlerin çözümü için çalışacak ve gelecek dönemde hem gençlere hem gençlik
sektörüne aktif ve sorumlu vatandaşlık anlayışının tanıtılmasına katkıda bulunacaktır.
Gelecek dönemle ilgili en önemli meseleler olarak belirlenen konular özel bir
metodoloji ile elde edildi, daha doğrusu soru anketleri düzenleyerek ve ulusal ile yerel
düzeydeki belge araştırmaların analizi ile elde edildi. Soru anketinin hazırlanmasında
doğru yöntemi saptamak amacıyla öncelikle ülkede gençlik problemleri ve meseleleri
ile ilgili bulunan güvenilir belgeleri analiz ettik. Hazırlık analizinden sonra, Kırçova
Belediyesi’ndeki gençlerin en büyük meseleleri ve çözülmesi gereken en acil meseleleri
tespit etmek için gençlerin fikirlerini almayı amaçlayan soru anketini hazırladık. Bu
amaçla Kırçova Belediyesi’nde yaşayan 353 genç, sivil toplum teşkilatları temsilcileri,
üniversite ve lise öğrencileri arasında anket yapıldı. Bu anketlerle birlikte Kırçova
Belediyesi Gençlik Konseyi’nin çalışmaları ve yönlendirmeleri hakkında yeterli yanıtları
almak amacıyla farklı kategori ve yaşlarda gençleri kapsadık. Soru anketleri belediyenin
üç resmi dili olan Makedonca, Arnavutça ve Türkçe dillerinde yapıldı.
Soru anketlerinin yapılmasından ve sonuçların ortaya çıkmasından sonra ilgili
bütün taraflarla açık istişareye başladık. Böylece gençlik stratejisi ve gençlerin belirlemiş
olduğu en önemli meselelerle ilgili Kırçova Belediyesi Konsey Üyeleri’ni bilgilendirmek
amacıyla istişareye başladık. Daha sonra karşılaştıkları problemleri anlatabilecek ve
ileride uygulanabilecek uygun çözüm önerilerini getirebilecek lise öğrencileri ile birlikte
açık istişareler yapıldı. Kırçova Belediyesi’ndeki gençlerle olduğu gibi, gençlerle çalışan
ya da gençlerle temas noktası olan çalışmalarda bulunan yerel düzeydeki kurumların
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temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin amacı, gençlerin sorun
ve meselelerini belirlemek ve onların uygun bir şekilde çözümünü sağlamaktı.
Bütün bu kurumlar, gençlik konseyi tarafından gerçekleştirilecek ve gençlerin
yerel düzeyde yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde yardımcı olacak daha iyi etkinlikleri
hazırlama istikametinde verdikleri görüşleri ile bu stratejinin hazırlanmasında katkıda
bulundular.
Yukarıda belirtilen stratejinin hazırlanmasındaki genel süreç birkaç safhadan
oluştu:
- Ülkede gençlik politikaları ile ilgili bulunan mevcut belge, araştırma ve analizlerin
incelenmesi.,
- Kırçova Belediyesi gençlerinin ihtiyaç ve problemlerini tespit etme amaçlı soru
anketleri,
- Gençlik stratejisi istişare sürecinde ilgili tarafları belirlemek,
- Anketlerden elde edilen verilerin analizi,
- Kırçova Belediyesi Konseyi ile ilk istişare toplantısı,
- Lise öğrencileri ile iki istişare toplantısı,
- Kırçova Belediyesi’ndeki gençlerle istişare toplantısı,
- Yerel düzeydeki kurum temsilcileri ile istişare toplantısı,
- Kırçova Belediyesi Konseyi ile ikinci istişare toplantısı.
Bu strateji, bütün ulusal ve yerel seviyedeki belgeleri işleyerek Kırçova
Belediyesi’ndeki gençler hakkında bir fikir vermeye, bu yerel topluluktaki gençlerin
durumları, altyapı ve imkânları hakkında bir resim ortaya çizmeye çalışıyor.
Bu stratejide belirlenmiş stratejik öncelikler ve toplam yaklaşımlara ulaşılmaya
çalışılıyorsa, Gençlik Konseyi özel etkinlik ve eylemleri de içeren eylem planları
hazırlayacakır.
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KIRÇOVA BELEDİYESİNDE
GENÇLER
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Dünyada genç kavramını tanımlayan ve gençlik yaş sınırını belirleyen genel kabul
görmüş bir tanım eksikliği vardır. Özellikle yaş sınırı ülkeden ülkeye fark eder ve yıllar
içerisinde değişir. 2006 yılında Avrupa Birliği “Gençler Harekette” program aracılığıyla
yaş sınırını 15-25 arası belirledi, fakat yıllar ilerledikçe bu aralığın genişleme eğilimi vardı.
Böylece 2009 yılında kabul edilen Gençlik Stratejisi ile bu aralık 13-30 olarak belirlendi.
Ülkemizde genç kavramının belirlenmesi ile ilgili yasal düzenleme eksikliği
vardır, fakat 2005-20151 Ulusal Gençlik Stratejisi ilk defa bu kavramı tanımlamaktadır.
Bu belge gençleri şöyle tanımlamaktadır “„[…] 15-24 yaş arası sosyo-etnik nüfus
kategorisi […], […] herbir ciddi gençlik eylemi ya da proğramı 24-30 yaş arasındaki bütün
kişileri dikkate almalıdır. […]. Fakat bu stratejinin geçerliliği sona erdi ve 2016-20252
yeni Ulusal Gençlik Stratejisi oluşturuldu ve burada yaş aralığı arttırıldı. Dolayısıyla genç
kavramı 15-29 yaş arasındaki bütün kişileri kapsıyor. Bu kategori toplumsal gelişimin
kilit kaynağı olarak çok büyük bir potansiyeli taşıdığı gibi toplumdaki sosyo-ekonomik
değişimlere de en fazla hassasiyet gösteren bir kategoridir. Bu gibi tanımların ve yaş
sınırlarının belirlenmesi birkaç yerel gençlik stratejilerinde de kullanılmaktadır.
Kırçova Belediyesi, ülkedeki 81 belediyeden biridir. Kırçova Belediyesi ülkenin
batısında yer almaktadır. Devlet İstatistik Kurumu’nun bilgilerine göre3, 2015’te toplam
56.645 nüfusa sahiptir. Toplam nüfustan 14.169 kişi 15-29 yaş aralığında olup bu belediyedeki toplam nüfusun %25’ini oluşturmaktadır. Kırçova Belediyesi’nde 2012 ila
2015 yılları arasında genç nüfusun ciddi artışı gözlemlenmektedir. Gençlerin sayısının
bu oranda artması (neredeyse iki katı) 2014 yılında oluyor, çünkü 2013 yılında Zayas,
Oslomey, Vraneştica ve Drugovo Belediyeleri Kırçova Belediyesi’ne bağlanıyorlar4.

1

2005-2015 Ulusal Gençlik Stratejisi

2 2016-2025 Ulusal Gençlik Stratejisi
3 www.stat.gov.mk, Mak Stat Veri Tabanı
4 30.06.2016’da özellikli yaş grupları, cinsiyet, belediyeler ve yıllara göre nüfus, www.stat.gov.mk
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30.06.2016’da, yaş grupları, cinsiyet, belediye ve yıllara göre nüfus sayısı
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Son istatistiklere göre, günümüzde gençler arasında en çok nüfus 20-24 yaş
aralığında 4965 kişi ile bulunmaktadır. Ondan sonra 4102 kişi ile 15-19, 3067 kişi 25-27
ve 2035 kişi 28-29 yaş aralığında bulunmaktadır.
Kırçova Belediyesi’ndeki genç erkek sayısı, genç kız sayısına oranla dengeli bir
durumdadır.
30.06.2016’da, yaş grupları, cinsiyet, belediye ve yıllara göre nüfus sayısı
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Kırçova, kadın, 2013
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Kırçova Belediyesi gençlik stratejisinin sonraki bölümünde Gençlik Konseyi’nin
önümüzdeki 5 yıl boyunca odaklanacağı alanların analizleri bulunmaktadır. Her alan
için yapılan analizler, gençlerin yerel düzeydeki durumlarına atıfta bulunan belgeler
ile Kırçova Belediyesi’ndeki gençlerle yaptığımız soru anketinden hareket ederek
yapılmıştır. Son bölümde Gençlik Konseyi’nin yıllık etkinlik planları hazırlamaları için
öneriler ve taahhütler yer almaktadır. Buna göre bir sonraki bölümde şu alanlarda
yapılan analizleri bulabileceksiniz: eğitim, sosyal standartlar, göç, sağlık ve gençlerde
sapkınlıkların ortaya çıkması, milliyetlerarası entegrasyon, gençlerin bilgilenmesi,
gençlerin katılımı, imar, kültür ve spor.
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EĞİTİM ALANI
Eğitim, temel bir insan hakkıdır. Eğitim hakkı aynı zamanda Anayasa’nın da bir
parçasıdır. Bu hak çocuklara, gençlere ve yetişkinlere argümanlı muhakeme yapma,
seçim yapabilme ve yaşamlarını iyileştirebilme imkânı tanır. Yoksulluğun kapalı
çemberini yok eder ve ekonomik ile toplumsal gelişimin kilit unsurudur5.
Ülke eğitim sistemi her bir seviye için ayrı ayrı yasalarla düzenlenmiştir (okul
öncesi eğitim, ilkokul eğitimi, orta ve yüksekeğitim). Geçtiğimiz yıllarda uluslararası ve
Avrupa standartlarına ulaşmak amacıyla eğitim sisteminde birçok değişiklik ve reform
yapıldı. Fakat, bu hızlı reform süreci, günümüzde uygun bir değerlendirmeyi ve eğitim
süreçlerinin uygun problemlerini tespit etmeyi engelliyor.
Eğitim süreci açısından bakarsak, Kırçova Belediyesi’nde İlkokul Eğitim Yasası’na
göre kurulmuş 34 ilkokul mevcuttur. Bu seviyedeki eğitim sürecinde 2015/2016 eğitim
yılında Makedonca, Arnavutça ve Türkçe eğitim gören toplam 3695 öğrenci kaydını
yaptırmıştır.
Kırçova Belediyesi sınırları içerisinde 2 orta belediye okulu var6 : “Drita” Kırçova
OBO ve “Mirko Mileski” Kırçova OBO. Her iki okulda 2014/2015 yılındaki liseli öğrenci
sayısı 2011’dir. Her iki okulda da liseli öğrencilerin eğitim süreçlerindeki haklarını
savunan liseli teşkilatlar, daha doğrusu topluluklar vardır.
Ortaöğretim, Ortaöğretim Yasası ve Meslek Liseleri Yasası ile düzenlenmiştir.
Bu yasalarla bütün kamu liselerinde lise ve meslek liseleri plan ve programlarının
uygulandığı zorunlu ve ücretsiz ortaöğretim öngörülmüştür.
Ülkedeki en önemli süreçlerden biri adem-i merkeziyetçiliğin tamamen
uygulanması ve belediyelere kendi işlerinde bağımsız olma imkânı verilmesidir.
Dolayısıyla eğitim de (ilk ve ortaöğretim) ademimerkeziyetçiliğin gerçekleşmesinde
en önemli kategorilerden biriydi. Eğitimde gerçekleşen en önemli değişiklikler okul
mülkiyetlerinin merkezi hükümetten yerel idareye geçmesi, finansın ve finansal
araçların dağıtımı, okul müdürlerinin seçimi ve okul taşıtlarının organizasyonu oldu.
Ademimerkeziyetçilik sürecinde belediyeler daha fazla bağımsızlık alsa da, ortaya bazı
problemler ve meseleler çıktı: bazı okul binaları çok kötü durumda alındı, kadastro
verileri yoktu, yönetim ve planlama açısından yetersiz idari kapasite vardı, orta eğitim
5 2016-2025 Ulusal Gençlik Stratejisi
6 Gençlik tanım ve yaş grupları tanımlarına uygun olarak, gençlik stratejisinin ihtiyaçları için orta ve
yüksek eğitimdeki durumlar ve meseleler gözden geçirilecektir.
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plan ve programının hazırlanmasında belediyelerin yetersiz katılımı, merkezi hükümetle
koordinasyon eksikliği gibi.
Yeni 2016-2025 Ulusal Gençlik Stratejisi’nde ve bir önceki Ulusal Gençlik
Stratejisi’nde de olduğu gibi eğitim alanının özel bir bölümü olarak yaygın olmayan
eğitim ve bu eğitim şeklinin geliştirilmesi bölümü yer alır. Burada eğitim ile ilgili yapılan
birçok araştırmalara göre yaygın olmayan eğitimden de geçen öğrenciler, sadece yaygın
eğitim alan öğrencilerden farklılık göstermektedir. İşte bu yüzden, öğrencilerin yaygın
olmayan eğitim süreçlerine katılımlarının teşvik edilmesi için çalışılmalıdır.
Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi, bu alanda ciddi katkıda bulunabilir7 , yaygın
olmayan eğitim avantajı olabilir, bu yüzden ayrı bir soru anketinde bu konu üzerinde
araştırma yapıldı. Bu alana ek olarak gençlerin uygun ve donatılmış kütüphane ile okula
ulaşım ihtiyaçları da araştırıldı.
Eğitim alanında gençler en çok iyice donatılmış kütüphane ve okuma salonlarına
ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyorlar. Katılımcıların %90,3’ü bu ihtiyacı en gerekli
olarak nitelemiş ve gelecek dönemde çözülmesi gereken meseleler arasında koymuş.
Belediyelerin okul dışındaki kütüphane ve okuma salonlarını ayakta tutma gibi bir birincil
yetkisi olmamasına rağmen, verilere göre gençler bunun en büyük ihtiyaç olduğunu
belirtiyorlar. Dahası, Kırçova Belediyesi’ndeki gençler, yaygın olmayan eğitim alanında
(eğitimler, yaz akademileri, seminerler) belediye daha çok bu tür eğitimlerin olmasını
istiyorlar ki bu gençlik meseleleri ile ilgilinen sivil toplum teşkilatlarının bu işlerle
ilgili gençlerin katılımını artıracak etkinliklere daha çok zaman ayırmaları gerektiğini
gösteriyor. Eğer katılımcıların %73,6’sının yaygın olmayan eğitimin gençleri kendi hakları
konusunda daha çok eğittiğini düşündeklerini göz önünde bulundurursak, bu tür eğitimin
bu topluluk ve gençler için önemini tahmin etmiş oluruz. Kırçova Belediyesi’ndeki
katılımcıların %74,5’i şimdiye kadar sunulan yaygın olmayan eğitimlerin (eğitimler, yaz
akademileri, seminerler) kendi ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olduğunu ve gençlerin
bu tür eğitimlere katılmaya istekli olduklarını belirtti. Aslında yaygın olmayan eğitimin
mevcudiyeti gençlik konseyi için bir meydan okuma olarak nitelendirilebilir, çünkü
gençler bunun önemine vurgu yapmaktadırlar. Bu konudaki diğer araştırmalara göre
yerel yönetimlerin yaygın olmayan eğitimlerin durumlarını geliştirmek için özel ilgisi
olması lazım8 . Böylece, yerel yönetimler yaygın olmayan eğitimi teşvik etmek istiyorsa,
gençlerin bu konudaki ihtiyaçlarını tespit etmeli ve finansal destek imkânı sunmalıdır. İşte
bu veriler yerel gençlik stratejisinin hazırlanmasında kullanıldı ve özellikle yerel gençlik
stratejisinin uygulanması için hazırlanacak olan bir yıllık eylem planlarına etki edecektir.
7

Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi, genç sivil teşkilatları ve gençlik örgütlenmelerinin
temsilcilerinden oluşmuştur.

8 Buova E., Dodovski İ. “Makedonya Cumhuriyet’inde Yaygın Olmayan Eğitim: Durumlar ve Meseleleri”.
MKC Manastır 2009,
http://mkcbt.org.mk/mkc/wp-content/uploads/2015/03/MKC-BitolaNFOpublikacijaMK.pdf
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Kırçova Belediyesi’ndeki eğitim, sadece eğitim sürecinin binalar içerisinde
uygulanmasını, yani dersler ve yaygın olmayan eğitimi içermiyor. Aynı zamanda eğitim
sürecinin uygulanabilmesi için gerekli olan bütün şartların temin edilmesini içeriyor.
Bu bağlamda Ortaöğretim Yasası uyarınca yapılan organize öğrenci ulaşım meselesi
de eğitim alanı çerçevesi içerisinde incelendi. Katılımcıların %65,1’i kırsal kesimdeki
öğrencilerin ulaşım sorunu hakkında konuşuyorlardı. Öğrencilerin okula ulaşımı
meselesi tamamen yerel yönetimlerin yetkisi altındadır, dolayısıyla ilerideki belgelerin
hazırlanmasında büyük önem taşımaktadır. Gençlik Konseyi, kırsaldaki öğrencilerin
liselere daha kolay ulaşması için ulaşımın iyileştirilmesi yolunda çaba göstermeli ve
böylece kırsal kesimdeki öğrencilerin kentsel kesimdeki öğrencilerle aynı haklara sahip
olma imkânı sağlanır.
Geçmiş yıllarda meydana gelen olaylar ve etnik gerginlikler ile nefret söyleminin
ortaya çıkmasını göz önünde bulundurduğumuzda, okullarda zorbalık ve şiddet konusu
sivil toplum teşkilatları ile uluslararası toplumun özellikle odaklandığı konu olmuştur.
Dolayısıyla anketimizde özellikle Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi’nin önem verdiği
bir konu olarak önemli bir bölüm okullarda şiddet ile ne tür şiddet eylemlerinin ortaya
çıkabileceği ilgiliydi. Katılımcılar arasında %38,81 ile en yüksek oranı bir öğrencinin
diğerine söz attığı ve çirkin adlarla adlandırdığını söylerken, %12,46’sı fiziksel şiddet
olayı gördüklerini, %10,20’si ise okul araç ve gereçlerinin imha edildiğini söylediler.
Kırçova Belediyesi’ndeki gençlerden alınan bu veriler, ulusal seviyede UNİCEF’in yaptığı
araştırmalardaki verilerle benzerlik gösteriyor9. Bu tür durumların eğitimin şiddeti
engellenmesinde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Eğer liselilerin yaygın olmayan
eğitimin sıklığının artmasının en önemli gereçleeden biri olduğunu düşündüklerini göz
önünde bulundurursak, yaygın olmayan eğitimin yaygın eğitimle birlikte okullardaki
şiddet ve demirbaş imhasının azaltılmasına ve engellenmesine katkı yapma imkânı
sağlamış oluruz. Bu bilgiler özellikle yerel gençlik konseyinin eylem ve etkinliklerinin
hazırlanması için çok büyük önem arz ediyor.
Kırçova Belediyesi’nde gençlere eğitimlerini daha yüksek seviyede de devam
etme imkânı sağlanmış, daha doğrusu üçüncül (lisans) eğitimi veren yükseköğretim
kurumları mevcuttur. Şehirde Aziz Kliment Ohridski-Manastır Üniversitesi’nin
Teknik-Teknolojik Fakültesi, Aziz Kliment Ohridski-Manastır Üniversitesi’nin Hukuk
Fakültesi Hukuk bölümü, Kalkandelen Devlet Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi
dağılmış dersleri, Kalkandelen Devlet Üniversitesi’nin İktisat Fakültesi Muhasebe ve
Finans bölümleri ve Kalkandelen Devlet Üniversitesi’nin Filoloji Fakültesi İngiliz Dili
bölümü faaliyet gösterir.
Yükseköğretim çerçevesi içerisinde, Kırçova Belediyesi’nde yükseköğretim
karar sürecinde temsil edilen talebe toplulukları ya da talebe meclisleri bulunmaktadır.
9 Algoritma Merkezi, Eğitim Geliştirme Bürosu, “Makedonya’daki İlkokullarda Şiddetin Birincil Durumu
Çalışmaları”, 2009 yılı.

13

Kırçova Belediyesi Gençlik Stratejisi 2017 - 2022

14

Fakat, Yükseköğretim Yasasıyla da belirlendiği gibi yükseköğretime özgü olan birşey
vardır o da öğretimin özerkliği olup yerel yönetimlerin hiçbir türlü yetkisi ve bunların
örgütlenmesi ve uygulanmasında bulunma hakları yoktur. Bu yüzden bu alandaki
etkinlikler ve araştırmalar eksik kalmaktadır. Fakat bir şekilde (örgütleme, gençleri
bilgilendirme) gibi hususlarla bu seviyedeki öğretime dolaylı bir yoldan ulaşma imkânı
vardır.
Gelecek yıllarda, Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi eylem planlarının
hazırlanması esnasında gençlerin öncelikli olarak kendi meselesi gördüğü ve uyardığı
konuları yerel gençlik stratejisini hazırlarken göz önünde bulunduracaktır.
Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi, gelecek dönem gençlerin yaygın eğitimin
bir parçası olarak ihtiyaç duyduğu ve diğer ilginç ve ilgi çekici yardımcı kaynakların
kütüphane ve okuma salonlarındaki kitap fonunu arttırmak için çalışacaktır. Aynı
zamanda Gençlik Konseyi, gençlerin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha
fazla ve daha geniş kitap fonunun erişebilirliğini sağlamak için değişik aktiviteler (kitap
değişimi, sokak kütüphaneleri) düzenlemeye odaklanacaktır.
Yaygın olmayan eğitim açısından olaya bakarsak, Kırçova Belediyesi Gençlik
Konseyi ileriki yıllarda yaygın olmayan eğitimi tanıtmak ve bu belediyedeki gençlere
daha fazla eğitim ve seminerler düzenlemek kaydıyla bütün sivil teşkilatlarla iş birliği
yapıp teşvik edecektir. Gençlerin en çok eğitim aldığı alanları göz önünde bulundurursak
odaklanma sivil, gençlik, üniversite ve liseli öğrencilerin haklarına yönelik olacaktır.
Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi, sivil toplum teşkilatları ile olan iş birliği yanısıra
gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onları ilgilendiren meselelerin üstesinden gelmek
amacıyla gençlik konseyinin kendisi yaygın olmayan eğitimi bir sürü aktivite ve eylem
planıyla uygulamaya koyacaktır.
Okullardaki şiddet ve baskıyı engelleme etkinliklerinde gençlik konseyi özellikle
Okullarda Şiddetin Azaltılması Stratejisi 2012-201510 etkinlik ve yönlendirmelerini göz
önünde bulunduracaktır. Her ne kadar bu strateji zaman aşımına uğramış olsa da, gelecek dönemde de uygulanması gerekli olan bazı aktiviteleri içermektedir. Aynı zamanda Gençlik Konseyi bunun gibi yeni bir stratejinin hazırlanması manasına gelen bütün
etkinliklerde yer alacaktır. Bu alandaki etkinliklerin hazırlanmasında “Şiddetsiz Okul için
Hep Birlikte” projesinin veri ve aktiviteleri de göz önünde bulundurulacaktır ki bu proje
internet siteleri olan okullara yönelik onların haber ve etkinliklerini, ebeveynleri, öğretmenleri ve öğrencileri kapsıyor11. Ek olarak Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi uygun
kampanya ve eğitimlerle nefret söyleminin azaltılmasına da kendini adayacaktır.
Etkinliklerin uygulanması için eylem planlarının hazırlanması esnasında gençleri
eğitim alanında ilgilendirecek olan yeni ve aktüel meseleler için de yer bırakılacaktır.
10 Okullarda Şiddeti Azaltma Stratejisi 2012-2015, http://arhiva.vlada.mk/registar/?q=node/411
11 Şiddetsiz Okullar İçin Hep Birlikte, www.beznasilstvo.mk
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Bu alandaki etkinliklerin uygulanması için Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi
kendi bölgesindeki liseler, yükseköğretim kurumları, İçişleri Bakanlığı ve yerel sivil
toplum teşkilatları ile iş birliği içerisinde olacaktır.

EĞİTİM ALANİNDAKİ
STRATEJİK ÖNCELİKLER
• Kırçova Belediyesi’nin kırsal ve şehir kısmına liseli öğrencilerin ulaşım
trafiğini arttırmak,
• Kırçova Belediyesi’nde yaygın olmayan eğitime ve sivil gençlik teşkilatlarına
destek,
• Belediyedeki gençlere daha fazla eğitim, kurs ve yaz okulları imkânı
sunmak,
• Kırçova Belediyesi’ndeki yaygın olmayan eğitimin bir parçası olan gençlerin
tanıtımı ve bu sayının arttırılması,Belediyedeki kitap fonu ile kütüphane ve
okuma sayısının arttırılması,
• Gençler arasında okullardaki şiddet hakkında bilinci arttırmak ve okullardaki
şiddeti engellemek.
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Sosyal standart istihdam sürecinden kendi evini kurmaya kadar giden süreçte
gençleri ilgilendiren birçok meseleyi içeren geniş bir konudur. Bu konu gençler için
çok önemli çünkü dünya ülkelerinde gençler toplumdaki bu statüleri yüzünden birçok
fayda görüyorlar. Bu alanda stratejide yer alması amacıyla gençler arasında yaptığımız
araştırma konuları arasında gençlerin istihdamı ve kendi işini kurmaları, gençlerin
toplumda yaşadıkları faydalar ve gençler ile genç çiftlerin ev sahibi olma konuları da vardı.
Gençlerin istihdamı her genç birey için hayatının en önemli adımını teşkil ediyor,
özellikle bu kendisine öz güveni ve bir topluma entegre olmayı sağlıyor. İstihdam
genellikle finansal ve sosyal bağımsızlığa ulaşmanın ilk adımını oluşturuyor (...), gençlerin
yaşam kalitesiyle sıkı bağlı, onların öz güveni, hareketlilik imkânı, fakat aynı zamanda ev
sahibi olmakla ilgili pratik kararlar, aile oluşumu ve yollarını gelecekteki profesyonel ve
kariyer gelişimine yönlendirmiş12. Yine de bizde işsizlik oranı çok yüksek ve bu durumda
ilerleme sağlanılabilmesi için merkezi ve yerel yönetimlerin faaliyeti gereklidir. Ekte,
ülke çapındaki gençlerin işsizliği hakkında veriler sunulmuştur13.
Cinsiyet ve yaşlara göre 15 yaş ve üstü işsizlik oranları, yıllara göre
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Gençler arasındaki işsizlik seviyesini etkileyen kilit meseleler arasında
ülkenin genel ekonomik durumu gösterilebilir ki bu her şeyden önce hacim ve
12 2016-2025 Ulusal Gençlik Stratejisi
13 15 yaş ve üstü nüfusun cinsiyet, yaş ve yıllara göre işsizlik oranları, www.stat.gov.mk
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kalite açısından uygun iş yerlerinin eksikliği neticesini verir. Çoğu zaman işverenler,
gençlerin sahip oldukları yeterliliklerin emek piyasasında yeterli olmadığı vurgusunu
yapıyorlar. Gençleri istihdam etme eylem planına göre 2015 yılında eğitim seviyesinin
artmış olmasına rağmen ülkemizdebirçok genç eğitim sonrası aralıksız işe başlama
sürecinde yani emek pazarına entegrasyonda problemlerle karşılaşıyorlar, çünkü
eğitimin neticesi ile emek piyasasının talepleri arasında uyumsuzluk vardır14. Dünya
Bankası’nın “Demand for Skills in FYR Macedonia” adlı araştırmasına göre 1700 şirkette yapılan araştırmada işverenler gençlerin sorumluluk, motivasyon, iletişim,
müşteri memnuniyeti, takım çalışması gibi özel bilgilerden mahrum olduklarını
söylüyorlar15. 2015 yılı Ulusal İstihdam Stratejisinde16 ve ona ek olarak hazırlanan
eylem planında gençlerin hassas ve toplumdan uzaklaşma ihitmalini göz önünde
bulundurarak hükümetin bu durumu çözme gayreti vurgulanmıştır. Belirlenen kilit
meseleler şunlar: (1) iş yeri sayısının arttırılması için ekonomik büyüme ve yatırım
oranlarını büyütmek; (2) toplam istihdam seviyesini yükseltmek, özellikle gençler
arasında, uzun zaman işsiz olanlar arasında ve daha düşük eğitimli kişiler arasında,
(3) emek piyasası için gerekli eğitim ve öğretim sisteminin iyileştirilmesi, (4) yaygın
olmayan istihdamı azaltmak. Bu meselelerle başa çıkmak için yatırımlar, şirketlerin
tanıtımı, eğitim ve öğretim, sosyal diyalog ve emek piyasasında aktif politikaların
senkronize olmasına ihtiyaç vardır.
Son yıllarda ülkemizde gençlerin istihdamını teşvik eden birçok önlemler
uygulandı, bununla beraber UNDP’nin gençlerin kendi iş yerlerini açma projeleri de
aynı teşviki veriyordu. Bundan dolayı, bu önlemlerin varlığı soru anketimizde Kırçova
Belediyesi’ndeki sosyal standartlar durumunu incelemek için bir amaçtı. Bu önlemler
içerisinde aynı zamanda gençlerin daha kolay iş bulmak ve mevcut işlere başvurabilme
potansiyeline sahip olmak için gençlerde iş yeteneklerini geliştirmek için birçok
etkinlikleri de içeriyordu. Esasında, iş yetenekleri ve gençler arasında bu iş yeteneklerini
geliştiren eğitimlerin eksikliği gençlerin %85,8 ile Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi’ne
en büyük ve en öncelikli mesele olarak görev veriyorlar. Ek olarak gençlerin %50,7’si, iş
ilanları konusunda özellikle gençlerin istihdamı ve kendi işlerini açma ilanları konusunda
yeterince bilgilendirilmiş olmamaları, önümüzdeki dönemde gençlik konseyinin Kırçova
Belediyesi ve İş Bulma Ajansı ile birlikte gençlerin istihdamını artması ve iş yeteneklerini
elde etme amacıyla gençlerin işe girmesi ile ilgili ilanların dağıtımını ve erişimine
odaklanmaları gerekiyor.
Kendi yaşam yerleri imkânının sunulması, gençlerin hayat döngüsünün bir
parçasıdır ve bu doğrudan gençlerin iş durumu ve standartlarına bağlıdır. Geçtiğimiz
14 Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı, 2015 yılı Gençleri İstihdam Etme Eylem Planı, www.mtsp.gov.
mk/content/pdf/vrabotuvanje_mladi_akciski.pdf
15 Rutkowski J., “Demand for Skills in FYR Macedonia”, 2010
16 2015 Ulusal İstihdam Stratejisi, http://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
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yıllarda merkezi hükümet tarafından gençlerin ve genç çiftlerin ev alma imkânına yönelik
önlemler sunuldu17. Eğer yaptığımız araştırmaları göz önünde bulundurursak bu imkânlar özellikle çok önemli, çünkü 18 yaş üstü gençlerin %80’i halen ebeveynleriyle beraber,
%14,5’i partnerleriyle beraber ve sadece %3,2’si yalnız yaşadıklarını söylemişlerdir. Sebepler genellikle pratiktir ya da neden hâlâ ebeveynlerle yaşıyorlar sorusunun özel bir
nedeni yoktur: deneklerin %35’i ebeveynleriyle pratik sebepten beraber yaşadıklarını,
o kadar da bu soru için herhangi bir özel sebep belirtmemişlerdir18. İşte bu sebepten
dolayı Kırçova Belediyesi’ne uygun gençlik stratejisinin belirlenmesi için bu meseleler
de araştırıldı. Sosyal standart söz konusu olduğunda ankete katılanlar gençlerin ev sahibi olma imkânının verilmesini en büyük mesele olarak belirlediler. Dolayısıyla, ankete
katılanların %82,4 gibi yüksek oranda gençlerin ev sahibi olma imkânının ve ailelerinden ayrılmalarının zor olduklarını belirtiyorlar. Ankete katılanlar, ev sahibi olamama
imkânını genç çiftler için de bir sorun teşkil ettiğini belirtiyorlar. Katılımcıların %78,19’u
genç evli çiftlerin ev sahibi olmaya zorlandıkları, %68’8’i ise genç evli çiftlerin ev sahibi
olma imkânının sunulduğu önlem ve teşviklerden haberdar olmadıklarını söyüyorlar. Ev
sahibi olma ve barınma meselesinin Gençlik Konseyi’nin önümüzdeki dönem en önemli
sorunu olacağı belirtiliyor.
Gençlerde sosyal standartların bir parçası da, gençlerin toplumda sahip oldukları
önlem ve faydalarıdır. Bunlar eğitim sürecinden meydana gelen öğrencilere ve talebelere fayda olabileceği gibi bütün gençlere yönelik daha kaliteli yaşam sunma imkânı veren önlemler de olabilir. Gençlerin sahip oldukları sosyal faydalar sorusuna katılımcıların
%75’i gençlerin sosyal faydalara sahip olmadıklarını söylüyor. Sosyal faydaların yokluğu
ve eksikliği gençlerin yaşam kaliteleri ve onların bir toplumda angaje olmalarına doğrudan etki ediyor.
Stratejideki bu alan ile ilgili etkinliklerin tahmini ve uygulanması konusunda
Gençlik Konseyi için büyük bir meydan okuma olacak, çünkü gençlerin istihdamının ülkede karşı karşıya kaldığı en önemli ve en ciddi meseledir. Fakat yine de gelecek dönemde
Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi’nin en önemli görevlerinden biri istihdam ve kendi
işini kurma önlemlerinin uygun tanıtılması olacaktır. Gençlik konseyinin önümüzdeki
yıllarda hedeflerinden biri de iş ilanlarına cevap verebilecek şekilde gençlerin yeteneklerinin yükseltilmesi ve geliştirilmesi olacaktır. Yetkili kurumlarla uygun bir iş birliği tesis
edilmesiyle birlikte, Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi bu alanda en yüksek hedeflere
ulaşabilmesi için gayret gösterecektir.
Gençlerin uygun barınma önlemleri hakkında uygun tanıtım, bilgilendirme ve
kullanma imkânları Kırçova Belediye Gençlik Konseyi çalışmalarında özel bir yere sahip
olacaktır. Barınma önlemlerinin kullanılması için yardım ve danışmanlığın sunulmasıy17 Ev Al, Daire Al” Projesi, www.kupikukakupistan.gov.mk
18 Topuzovska-Latkoviç М., “Makedonya Cumhuriyeti’ndeki gençler üzerine araştırma”, Friedrich Ebert
vakfi 2013, www.fes.org.mk/pdf/pub-mk-13.pdf
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la Gençlik Konseyi Kırçova Belediyesi’ndeki gençleri yakınlaştırmaya ve uygun desteği
vermeye çalışacaktır.
Gençlerin faydalandıkları hususlar hakkında Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi
mevcut durumun iyileşmesi için ve içeriğinde gençlik kültür meseleleri olan birçok aktivitenin uygulanması konusunda çalışacak, gençler arasında daha büyük sosyal standart,
mevcut imkânların kullanılması ve gençlerin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla
yeni imkânların sunulmasını teşvik etmek olacaktır.
Diğer bütün alanlarda olduğu gibi, burada da yerel düzeydeki gençlerin karşılaştıkları aktüel sorun ve meselelerle ilgili etkinliklere katılabilme alanı bırakılacaktır.
Bu alandaki etkinliklerin başarılı bir şekilde uygulanması için Kırçova Belediyesi Gençlik
Konseyi, İş Ajansı ile, merkezi hükümetin yetkili kurumları ile yerel düzeydeki kültürel
kurumlar ve sivil teşkilatlarla ve gençlerle iş birliği yapacaktır. Bu alanda ve gençlerin
yeteneklerini geliştirme konusunda Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi her düzeydeki
eğitim kurumuyla iş birliği yapacaktır.

SOSYAL STANDARTLAR
ALANINDA STRATEJİK
ÖNCELİKLER
• İş imkânı elde etme konusunda gençleri bilgilendirme ve destek verme
imkânı,
• Yerel toplulukta gönüllülük esasının desteği ve geliştirilmesi,
• Kırçova Belediyesi’ndeki gençlerin ve genç evli çiftlerin barınma imkânını
kullanabilmesi için bilgilendirme ve desteği,
• Kırçova Belediyesi’ndeki gençlere yaşam kalitelerini ilerletmek için sosyal
imkânların sunulması,
• Gençlik meselelerinin halledilmesi ve gençlerin durumunun ilerletilmesi için
yetkili kurumlarla iş birliği sağlamak.
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GÖÇ ALANI
Göç, ülkemizde çok az konuşulan fakat çokça alarmı verilen bir alandır. Göç
ekonomide farklı hareketleri tetikliyor, buna mukabil olarak da bir toplumun yaşam
standardına ve bazı bölgelerdeki gençlerin yaşam kalitelerine etki ediyor. Soru
anketimizde de aldığımız cevaplara göre bu alan Kırçova Belediyesi’ndeki gençlerin de
en çok endişe ettikleri alanlardan biridir.
Devlet İstatistik Kurumu’ndan alınan resmi verilere göre Kırçova Belediyesi’nden
göç eden gençlerin sayısı son yıllarda artmaktadır. Bu rakamın artışı dört diğer
belediyenin Kırçova Belediyesi’ne bağlanmasıyla da artmış olabilir ki bu konuyu eğitim
alanını işlediğimizde belirtmiştik. Bu verilere göre bu istatistiğe resmi olarak (adres
değişikliği ile) belediyeden göç eden gençler giriyor. Burada başka bir şehire okumaya
giden gençlerin verileri eklenmiş değildir.
İç göçler: Cinsiyet, yaş, belediye ve yıllara göre göçler
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Resimde verilen Devlet İstatistik Kurumu’nun resmi internet sitesinde de
görüldüğü gibi verilerden genç kız nüfusun göç oranının genç erkek nüfusundan daha
fazladır.
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İç göçler: Cinsiyet, yaş, belediye ve yıllara göre göçler
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Bütün bu verilerden ve ülkedeki gençlerin göç trendinden dolayı bu konu soru
anketimizde önemli bir yer aldı. Böylece soru anketinde gençlerin iş ve eğitim nedeniyle
göçleri, onların topluma dönüşü gibi sorular da eklendi. Soru anketindeki bu bölüm ve
sorular ikiye ayrılmış durumda, birincisi belediyeden göç (başka bir şehire ya da ülkeye
göç) ve belediye içindeki göç (köyden belediyeye ya da tersi). Şunu da belirtmeliyiz ki göç
ve göç ile ilgili sorular Kırçova Belediyesi’nde en çok endişelenilen ve en büyük problem
olarak yüzde aldı. Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi için gelecek dönemde en çok çalışma
ve eğitim verme konusu olacaktır. Katılımcıların %93,7’si Kırçova Belediyesi’ndeki
gençlerin göçü yurt dışında iş bulmak için yapıldığını söylüyor. Bu soruyla ilgili ilginç
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olan ve yüksek orana da bakılırsa gençlerin en büyük göç nedeni iş aramak, fakat yurt
dışında iş aramak olduğunu söylüyorlar. Katılımcıların %91,7’si ise göçün yüksek eğitim
süreci nedeniyle de gerçekleştiğini belirtiyorlar. Bu veri, özellikle Kırçova Belediyesi
Gençlik Konseyi’nin etkinlikleri hazırlama ve gerçekleştirmesi esnasında Kırçova
Belediyesi’nde de yükseköğretim kurumlarının varlığı ile korelasyonda alınmalıdır.
Katılımcıların %87,2’si de gençlerin iş bulma sebebiyle şehirden göç etme endişelerini
dile getiriyorlar. Bu sorulara verilen cevaplara ve ortaya çıkan yüksek oranlara bakılırsa,
Kırçova Belediyesi’ndeki gençlerin bu sorun hakkında çok endişeli oldukları gözüküyor.
Gençler aynı zamanda bir sorun olarak da eğitim için şehir dışına giden gençlerin bir
daha kendi belediyelerine dönmemelerini de belirtiyorlar. Katılımcıların %83,29’u, bunu
ciddi bir sorun olarak belirtiyorlar.
Soruların ikinci kısmı ise gençlerin belediye içindeki göçleriyle ve bu göçleri
tetikleyen ihtiyaçlarla ilgilidir. Böylece gelecek dönemde gençlik konseyine yüklenilen en
önemli meselelerden biri de kırsal kesimlerde yaşayan gençlerin imkânlarını geliştirmek
(kültür, spor, eğlence hayatı, eğitim) ve kırsal kesimdeki gençlerin belediyenin
kentsel bölümüne ulaşım imkânlarını iyileştirmektir. Bu tür ön şartların imkân olarak
sunulmasıyla birlikte gençlerin yaşam kalitesi artacak ve böylece Kırçova Belediyesi’nde
en büyük sorun olarak görülen göç meselesinin çözümüne de katkıda bulunulacaktır.
Gelecek dönemde Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi bu konuda, gençlerin
ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ve gençlerin bu alanda eğitimi konusunda
özellikle odaklanması gerekmektedir. Bu alanda yerel yönetimlerin imkân ve yetkilerine
ve aynı zamanda Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi’nin de sahip olduğu yetki ve
sorumluluklarına göre yapılacak etkinlikler daha çok kırsal kesimdeki gençlerin yaşam
kalitesini arttırmaya yönelik olacağı gibi kentsel kesimdeki gençlere benzer etkinlikler
de yapılarak göç azaltılabilir. Eğitim kalitesinin, sosyal standartların ve gençlerin sahip
oldukları imkânların geliştirilmesiyle birlikte, Gençlik Konseyi belediyedeki gençler
ile birlikte birçok etkinliklerle Kırçova Belediyesi’nin karşılaştığı bu sorun ve mesele
hakkında dikkat çekici faaliyetler yapabilirler. Özellikle önem arz eden konu gençlerin
“eğitimden sonra geri dönme” algısının verileri göz önünde bulundurulmalı, çünkü
bu konu genellikle gençlere eğitim sonrasındaki süreçte sunulan iş ve yaşam kalitesi
imkânı ile bağlıdır. Bu anlamda da Gençlik Konseyi üyelerinin yükseköğretim alanında ve
diğer şehirlere eğitim için gitme sebepleri konusunda gençlerin ihtiyaçlarını belirlemek
için imkânlarını belirlemeleri gerekmektedir. Bu şekilde sorulan sorular arasında şehir
dışında eğitim alma ihtiyacının yerel düzeyde sunulandan farklı olduğu için mi, yoksa
daha iyi konumlanmış, daha kaliteli üniversite ve fakültelerde eğitim alma isteğinden
dolayı mı yer alıyor.
Bu veriler ve Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi’nin bu konuya odaklanması
gelecek dönemde gençlerin durumlarını iyileştirmesi ve Kırçova Belediyesi’nde gençlerin
göçünü azaltmak suretiyle bilgiler verilerek stratejik davranılınacaktır.
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GÖÇ ALANI HAKKINDA
STRATEJİK ÖNERİLER
• Belediyedeki gençlerin durumlarının iyileştirilmesi,
• Belediyedeki gençlerin göçünü önlemek için alınacak uygun önlemlerin
uygulanması için ihtiyaçların belirlenmesi,
• Gençlerin imkânlarının geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi.

23

Kırçova Belediyesi Gençlik Stratejisi 2017 - 2022

SAĞLIK VE ÖNLEM ALANI
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Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil, kişinin bedenen,
ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir19. Bu kadar geniş bir tanım sebebiyledir
ki bu alan uygun sağlık kurumları, cinsel eğitim, gençlik hayatında farklı kullanımlar,
trafik güvenliği, toplumda güvenli hissetme duygusu gibi farklı konuları içermektedir.
Bu alandaki etkinliklerin hedefi, gençlerin bu konudaki ihtiyaçlarını belirleyerek uygun
etkinliklerin uygulanması yapmak için önlem programlarına, bilgi alışverişine, gençlerin
eğitimine, sağlıklı yaşam stilleri tanıtımına odaklanılacaktır.
Ergenlik dönemindeki sağlık durumu iyilik için merkezi bir yerdedir ve daha sonraki yaşamlarında iyi bir sağlık için bir temeldir. Fakat, biz 15-29 yaş arasındaki gençlerin
önlem ve erken müdahalesine yeterli yatırım yapmadığımız için ileride çıkacak sorunlarda doğru tedaviye erişim yollarında engellerle karşılaşıyoruz. Sigara kullanımının azalması, HİV/AIDS ile ilgili etkinlikler gibi cesaret verici trendler olmasına rağmen, hâlâ
sağlıkta büyük eşitsizlikler de söz konusudur. Ülkemizde bazı konular hakkında daha az
konuşuluyor, daha da az çalışılıyor. Burada zihinsel sağlık problemlerini (kaygı ve kendini yaralama da dahil), madde istismarını, beslenme biçimini, sosyal medyayla sağlıklı
ilişkiyi cesaretlendirmeyi de buna ekliyoruz. Hizmetler konusuna gelince, gençlere daha
çok arkadaş/yaşıt desteği, ergen grubunun eğitimi için iş gücünün artırılması ve güven
konusundaki kuralların daha iyi anlaşılması kalmaktadır20.
Maalesef bizde sağlık istatistikleri resmi verilerde yoktur ve seyrek olarak da yaş
grubuna göre segmentasyonu yapılmıştır. Dolayısıyla, gençler arasındaki sağlık durumu
hakkında objektif bir resim çizmek mümkün değil, bilhassa her açıdan marjinalleşmiş
gruplar arasında.
Fakat, toplumdaki farklı aktörlerin yapmış oldukları araştırmalara göre gençlerin
sağlığı ve önlemleri iyi durumdadır. Buna göre 15 ila 29 yaş arasındaki gençlerin sağlık
durumu memnun edici düzeydedir (katılımcıların %85’i sağlık durumlarının “mükemmel”
daha doğrusu “çok iyi” olduğunu belirtmişlerdir). Dünya Sağlık Örgütü’nden alınan
zihinsel sağlık ölçeğine göre, gençler yaşam aktiviteleri ile psikolojik denge sağlama
çabaları arasında yeterli duygusal uyum göstermektedirler (%92’si “ılımlı zihinsel

19 Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Tanımı
20 2016-2025 Ulusal Gençlik Stratejisi Analizi, www.strategijazamladi.mk
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sağlık” daha doğrusu “yüksek zihinsel sağlık” gösterdiler)21. Her ne kadar gençler sağlıklı
bir durumda olduklarını söyleseler de bu konunun da çok meselesi vardır.
Ülkeninsağlık sistemi ve bu sağlık sisteminden kaynaklanan haklar konusunda
Kırçova Belediyesi’ndeki gençler az bilgi sahibidirler ve kalitesinden memnun değiller. Katılımcıların %71,1’i ihtiyaçları olduklarında aldıkları sağlık tedbirleri kalitesinden
memnun olmadıklarını söylüyorlar. Gençlere verilen sağlık hizmetlerinden memnuniyet
oranının azamiye ulaştırılması ve ödenir hale getirilmesi için, gençlere sunulan sağlık
hizmetleri gençlerin ihtiyaçlarına göre sunulmalı ve bazı durumlarda daha yaşlılardan
fark edilmelidir. Aynıları sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlemi konusundaki
bilgilerin temin edilmesi konusunda odaklanmalı, buna psikoloji ve sosyal desteği de
eklemelidir. Gençlik, her bireyin büyük değişimler yaşadığı ve denemelerden geçtiği bir
dönemdir. Bu dönemde elde edilen sağlık alışkanlıkları ve davranışları öğreniliyor ve
hayatın ileriki dönemlerine aktarılıyor. Bu tür alışkanlıklar beslenme, sigara içme, alkol
kullanma, uyuşturucu ve diğer psikoaktif maddelerin kullanımı, fiziksel aktivite ve cinsel alışkanlıkları içeriyo22. Bir ülkede sağlık tedbilerinden daha fazla memnuniyet elde
edebilme yöntemlerinden biri de gençlerin bu konudan çıkan bütün hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmasından geçer. Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda, özellikle
gençlerde sağlık tedbirleri hakkında dokunan bazı sosyal önlemler alınmaya başlandı.
Bundan dolayı da gençlerin sağlık tedbirleri ve bu konudaki faydaları hakkında sahip
oldukları bilgiler de araştırıldı. Bizleri endişelendiren fakat Kırçova Belediyesi Gençlik
Konseyi’nin de durumun iyileştirilmesi konusunda katkıda bulunabileceği bir mesele
de gençlerin bu hakları konusunda bilgi sahibi olmamalarıdır. %75,9’u ücretsiz sağlık
haklarının kaybolabilmesi ihtimali hakkında habersizdirler.
Bu alanda, Kırçova Belediyesi konsey üyeleriyle ve sağlık kurumları temsilcileriyle yapılan istişarelerde reşit olmayan gençlerin, özellikle alkol ve uyuşturucu madde
kullanımı gibi durumların ortaya çıkmasında endişeler dile getirildi. Kırçova Belediyesi
Gençlik Konseyi, yukarıda belirtilenlere göre bu konuyla ilgili taraf ve kurumlarla iş birliğine giderek gençler arasında bu iki zararlı olay hakkında şuur yükseltici etkinlikleri
uygulamalıdır.
Yerel gençlik stratejisi ihtiyaçları için sağlık ve sapkın davranışlar alanında gençlerin yaşadıkları hayattan olan memnuniyetleri, toplumdaki ve okuldaki güvenlikleri
araştırıldı. Gençlerin kendi mahalleleri, okulu, otobüs istasyonu, boş zamanlarını geçirdikleri yerler gibi gençlerin kendilerini güvenli ve emin hissettikleri yerler hakkında sunulan neticeler ve çok sayıdaki soruların işlemleri yapıldı. Onların verdikleri cevaplardan
çıkardığımız netice şu ki gençler bildikleri yerlerde hareket ettikleri zaman kendilerini
daha güvenli hissediyorlar (okul, şehir merkezi, kendi mahallesi ve otobüs istasyonu).
21 Sosyolojik ve Siyasi Hukuki Araştırmalar Ensitüsü, “Gençlerin Durumu Raporu”, Aralık 2014
22 2009 Ulusal Gençlik Stratejisi Uygulama Eylem Planı
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Yine de gençler kendilerini en çok kendi mahallelerinde güvenli hissediyorlar (%81,3).
Kırçova Belediyesi’ndeki gençler hakkındaki bu veriler, ülke genelinde yapılan araştırmalarla örtüşüyor ki bu araştırmalara katılan gençlerin %90’ı kendilerini en güvenli
hissettikleri yerin kendi mahalleleri olduklarını ifade ederken, araştırmadaki gençler
arasında da etnik cinsiyet, yaş, belde ve bölge ayırımı da yoktur23. Kırçova Belediyesi
gençlik stratejisi için hazırladığımız soru anketinden aldığımız bilgilere göre gençlerin
%77,3’ü şehir merkezinde, %71,6’sı otobüs istasyonlarında, %69,1’i okullarda güvenli
olarak hissettiklerini söylediler. Aldığımız cevaplardan hareket ederek gençlerin Kırçova’nın genel olarak güvenli bir kent olduğunu söylüyorlar. Fakat gençler yine de bu
ankette başta trafik güvenliği olmak üzere güven duygusu hakkında bazı problemlere
de vurgu yaptılar. Trafik söz konusu olduğunda gençlerin güvenlik dereceleri azalmaktadır. Böylece, katılımcıların %66,5’i yaya olarak hareketlerinin kısıtlandığı, gençlerin
%77,6’sı ise belediyedeki düşük trafik kültüründen dolayı da araçların hareketinde de
sorun olduğunu söylüyor. Trafik Güvenliği Cumhuriyet Konseyi’nin verileri ve bildirilerinden alınan bilgilere göre trafikte hız limitini en az saygılayan kesim genç sürücülerdir. Trafik kazaları söz konusu olduğunda 25 yaş altı gençler daha fazla trafik kazası
yapmaya meyilliler. Bu risk birçok açıdan gözlemlenilebilir; birincisi tecrübesizlik, daha
sonra riskli davranış meyli ve üçüncüsü ise genç sürücülerin yaptıkları acemice hatalar. İlk yıllarda genç sürücüler trafikte karşılaşabilecekleri risklerin farkında değiller24.
Bütün bu verilerden ve gençlerin güvenliğinin azalmasından dolayı Trafik Güvenliği
Cumhuriyet Konseyi özellikle genç araba ve motor sürücü ile yayaları odakta koyarak
gençler ve trafikte güvenlik konularında kendi programlarında etkinliklere yer vermiştir25.
Yukarıda belirtilenlerden hareket ederek, gençlerin sağlık teminatı konusunda
sahip oldukları haklar hakkında daha fazla eğitime ihtiyaç duyduklarına karar verebiliriz.
Bu tür eğitim çok geniş olmalı ve bir gencin karşılaşabileceği bütün sorun ve meseleleri
içermelidir (cinsel eğitim, sağlıktaki hak ve yükümlülükleri, sağlık önlemleri ve öğrenciler
vs). Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi’nin etkinliklerinden biri, farklı kategorideki
gençlerin sağlık önlemleri konuları hakkında imkân sunulması olacaktır. Böylece
ülkemizde sunulan sağlık hak ve imkânlarının kullanılması teşvik edilecektir.
Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi kendi stratejik belgesinde olmayan, fakat
yerel düzeyde gençlerin karşılaşabilecekleri sorun ve meselelerinden olan sağlık ve
önlem problemleri hakkındaki istatistikleri devamlı olarak takip edeceklerdir.
Gençlerin trafikteki güvenliğini artırmak amacıyla, Kırçova Belediyesi Gençlik
23 Topuzovska-Latkoviç М., “Makedonya Cumhuriyeti’ndeki gençler üzerine araştırma”, Friedrich Ebert
vakfi 2013, www.fes.org.mk/pdf/pub-mk-13.pdf
24 “Trafikte Gençler ve Güvenlik” Toplantısı Kumanova, daha fazla bilgi için bakınız:http://www.rsbsp.org.
mk/rsbsp-na-tribina-na-tema-mladite-i-bezbednosta-vo-soobrakjajot-vo-kumanovo
25 www.rsbsp.org.mk Trafik Güvenlik Cumhuriyet Konseyi Yıllık Etkinlikler Raporu 2015
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Konseyi düzenleyeceği çalışmalar, eylemler ve etkinliklerle gençlere eğitim vererek
onlarda ve daha geniş halk kesiminde bu şuurun yükselmesini sağlayacaktır. Bu tür
etkinlikleri yerel gençlik konseyi yetkili organlarla beraber yapmaya çalışacak ve
burada da gençlerin sağlık tedbirleri, sağlık hakkındaki bilgilendirilmeleri ve kendi
belediyelerinde güvenli hissetmelerini artırmak amacıyla yapacaktır.

SAĞLIK VE TEDBİR ALANINDA
STRATEJİK ÖNCELİKLER
• Sağlık sigortasından ortaya çıkan hak ve yükümlülükler hakkında
gençlerin bilgilendirilmesi,
• Sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında gençlere tanıtım ve eğitim,
• Her türlü bağımlılıkların zararlı etkilerinden gençleri korumak ve eğitmek,
• Trafik kültürü hakkında gençlerin şuurunu yükseltmek ve eğitmek,
• Trafik güvenliği hakkında toplumun şuurunu yükseltmek.
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MİLLİYETLERARASI
ENTEGRASYON ALANI
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Ülkenin en yüksek belgesiyle de belirlendiğini göz önünde bulundurursak,
toplumumuzdaki milliyetlerarası entegrasyon çok önemlidir. Anayasanın 8.
maddesindeki 2. bendi VI. önergesine göre bütün topluluklara ait vatandaşların devlet
ve kamu kurum ile kuruluşlarında hakça temsil edilmeleri öngörülmüştür26. Anayasanın
yanısıra, ülkemizdeki birçok yasa da ülkenin çok milliyetli gerçekliğini yansıtmaktadır (ilkokul yasası, ortaöğretim yasası, yerel yönetimler yasası vs). Ülkenin etnik entegrasyonu sağlamak için almış olduğu bütün tedbirlere rağmen bunlardan çok azı gençlerle
ilgilidir. Gençlik ve etnik entegrasyon konu olduğunda en önemli vurgu eğitimdeki etnik
entegrasyona yapılmaktadır, çünkü bu şekilde hedefe varılacağı varsayılıyor. Esasında
eğitim süreciyle çok kültürlülük tanıtılıp ülkedeki milliyetlerarası ilişkilerin gelişmesine
katkıda bulunabilir. Çok kültürlülük ve eğitimde milliyetlerarası ilişkiler vurgusu, birbirini
anlayan ve birbirine bağlı toplum oluşturmak için bir temel teşkil ediyor. Her ne kadar
AB/NATO üyeliği, her vatandaşın ortak arzusu olsa da öğrencilerin çok kültürlü ve çok
milliyetli bir Avrupa Birliği’ne hazır olmaları sorgulanıyor. Bu ülkedeki öğrenciler kendi
ülkelerinde farklılıkların farkına varıp onları saygılamaları ve topluma uyum sağlamaları
gerekiyor. Ondan sonra Avrupa ailesine tamamıyla entegrasyon hayalini kurabilirler27.
Fakat gerçekte olan eğitimde artan etnik ayırımcılıktır. AGİT Konseyinin 71828
Toplantısı’nda konuşma yapan Milli Azınlıklar Yüksek Komiseri şu beyanı veriyor: “Etnik
çizgide ayırımcılık konusunda artan tehlikeli bir trend var.” Ona göre bazı durumlarda
bu ayırımcılık şiddete de yönelebiliyor. Milli Eğitim Bakanı’na eğitimde entegrasyon
konusunda Komiser tarafından özel tavsiyeler sunuldu29. Raporda belirtildiğine göre
bağlı bir toplum oluşturmaya çalıştığımız zaman, bölünmüş eğitim pahalıya mal oluyor
ve entegre eğitimin sadece farklı etnik gruplarındaki öğrencilerin bir sınıfa getirilmesiyle olmuyor. Aynı zamanda okulların daha demokratik ve ademimerkeziyetçi yönetimi,
26 Anayasa http://www.sobranie.mk/ustav-na-rm.nspx
27 Violeta Petroska-Beşka, Miryana Nayçevska, Nikolina Kenig, Safet Balaji ve Ana Tomovska, “Eğitimde
Çok Kültürlülük ve Milliyetlerarası İlişkiler”, 2009
28 Statement by Knut Vollebaek, OSCE High Commissioner on National Minorities, The 718th plenary
meeting of the OSCE Permanent Council (2009)
29 Recommendations on Promoting Integration through Education, OSCE Ofce of the High Commissioner on National Minorities, 25.1.2008.
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ilginç ders kitapları, okuldışı aktiviteler, siyasetten arınmış program ve ders kitapları
manasına geliyor. Komisere göre bu konu ülkede geri kalıyor, çünkü milliyetlerarası tolerans tekrar gündeme getirilip eğitim ise çok milliyetli bir toplum oluşturmak yolunda
daha geniş bir ulusal stratejinin bir parçası olmalıdır.
Bu durumlar ve uyarılar gelecek yıllarda da devam ediyor. Hatta o kadar ki öğrenciler arasında etnik gerilimler sıklıkla görülüyor. Fakat buna rağmen, yaptıkları etkinliklerle bazı belediyeler etnik entegrasyonu teşvik etmeye çalışıyorlar ve bu konuda
başarılı projelere sahipler.
Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, gençlik konseyi bu konuyu da soru anketine koyup araştırmaya karar verdi. Kırçova Belediyesi, içinde çok sayıda etnik topluluğun yaşadığı birçok milliyetli belediyedir. 2016 yılına kadar Kırçova Belediyesinde iki
resmi dil mevcuttu, Makedonca ve Arnavutça. 30 Haziran 2016’da Türkçe de belediyenin üçüncü resmi dili oluyor. Bununla Kırçova Belediyesi kamuya ve vatandaşlara kendisinin bütün içinde yaşayan toplulukların eşit haklara sahip çok milliyetli bir belediye
olduğu işaretini vermek istiyor.
Milliyetlerarası entegrasyon, özellikle gençlerin günlerini beraber geçirdikleri bir
belediye olan Kırçova Belediyesi gibi belediyeler için büyük önem arz ediyor. Bundan dolayı bu konunun stratejide özel bir yere sahip olması gerekiyor, çünkü yapılan etkinlikler
bütün gençleri kapsıyor. Yapılan araştırmalardan elde edilen büyük resim gençlerin birbirleriyle arkadaşlık ettikleri ve beraberce etkinliklerde bulunduklarını gösteriyor. Katılımcıların %82,1’i beraberce arkadaşlık ettiklerini ve diğer etnik topluluklardan arkadaşlara sahip olduklarını belirttiler. Okullarda, fakültelerde devam eden eğitim süreci
içerisinde farklı etnik topluluklardan olan gençler ortaklaşa etkinlikler düzenliyorlar.
Etnik entegrasyon aynı zamanda sivil toplum teşkilatlarının yaygın olmayan eğitim sürecinde düzenledikleri etkinliklerle de devam ediyor. Bütün bunlardan görüldüğü gibi
gençler hem okulda hem fakültede olduğu zamanlarının çoğunu birlikte geçiriyorlar ki
bu hem Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi için hem de stratejiden ortaya çıkan önerileri gerçekleştirmek için önemli bir fırsatı oluşturmaktadır. Etnik entegrasyon neticesinden ortaya çıkan bir endişe de farklı etnik topluluklara mensup gençler arasında nefret söyleminin yayılmasıdır. Her ne kadar anketlerde verilen cevaplara göre farklı etnik
yapılardaki gençlerin serbest zamanlarını birlikte geçirdikleri beyan edilse de, Kırçova
Belediyesi Gençlik Konseyi’nin gençlerin temsil organı olarak hâlâ bu konuda yapılacak
çalışmaların olduğu ve bu belediyede etnik organizasyonun geliştirilmesi için çalışma
alanına sahip olduğu bilinmelidir.
Kırçova Belediyesi’ndeki gençler serbest zamanlarını farklı etnik topluluktaki
arkadaşlarıyla beraber geçiriyorlar fakat, aynı zamanda aralarında nefret söylemler de
kullanıyorlar. Bu vaka Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi’ni nefret söylemini tetikleyen
unsurları ve bunu kullanmayı gerektiren sebepleri hakkındaki bilgileri derinleştirmeye
itmelidir. Nefret söylemleri tetikleyen ve bunları kullanmaya yönelten gerekçeleri
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bulmak her ne kadar önemliyse Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi, ileriki yıllarda bu
söylemin azalması ve kökünden kurutulması için eğitim çalışmalarına devam edecektir.
İçerisinde farklı etnik kökenden üyeleri barındıran Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi,
gençlerin durumlarını iyileştirmek için gençler istediği takdirde hedefe ulaşılabileceğini
gösteren başarılı bir örnektir. Gençlerin eğitimi yanısıra Gençlik Konseyi yerel düzeyde gençler arasında etnik entegrasyonun gelişmesi için etkinlikler düzenleyerek nefret
söyleminin kökünü kurutmayı amaçlamaktadır.
Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi’nin yıllık eylem planları gereği gerçekleştireceği etkinlikler yerel düzeydeki sivil toplum temsilcileriyle, kurumlarla, eğitim kurumlarıyla ve bu tür konulara değinen komisyonlarla beraber çalışacaktır. Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi bu tür etkinliklerle hedeflerine ulaşmak için farklı kategorilerdeki
gençlere ulaşmaya çalışacaktır (liseliler, talebeler, işsizler).
Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi aynı zamanda bu konular üzerinde çalışan
bütün yerel ve ulusal düzeydeki stratejik belgelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi
sürecinde yer almaya gayret gösterecektir.
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ETNİK ENTEGRASYON
ALANININ STRATEJİK
ÖNCELİKLERİА
• Farklı etnik yapılardaki gençlerin nefret söylemini kullanımının zararı
hakkındaki şuur ve bilginin oluşturulması,
• Farklı etnik topluluklara mensup gençler arsında etnik entegrasyonun ve
ortak yaşamın tanıtımı ve eğitimi için etkinliklerin yoğunlaştırılması.
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GENÇLİK BİLGİLENDİRME ALANI
Gençlerin bilgilendirilmesi durumu hakkında konuşulduğu ve analiz edildiğinde
en çok gençleri ilgilendiren ve onlara iletilmesi gereken bilgiler düşünülüyor. Bu süreçte
özellikle kaliteli bilgi iletimi önemlidir, iyi karar verme ve onların haklarını kullanırken
gençlere yardımcı olabilir. Buna bağlı olarak, gençlik bilgilendirme kendi içinde kurumlar
ve gençlik ile tersi arasındaki iletişim sürecine katılması gereken birçok aktivite, medya
ile kurumları ve gençleri kapsar. Bu nedenle, bu alan karmaşıktır.
AB ülkelerinde asıl hedefi yaşamın çeşitli alanlarında danışmanlık vermek olan ve
gençlerin arasında bilginin yayılmasının sağlanması hedefi olan Gençlik Bilgi Merkezleri
bulunmaktadır. Gençlik Bilgi Merkezleri, gençlerin çıkarları doğrultusunda hareket eden
ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Gençlik Bilgi Merkezleri sayesinde gençler boş iş
yerleri, gönüllülük, eğitim, eğlence, kültür kurumları, sosyal haklar, hareketlilik, çeşitli
eğitimler, yeniden eğitim ve seyahat, spor ödülleri gibi konulardan haberdar olacaklar.
Bu gençlik bilgilendirme sistemi ilk olarak AB ülkelerinde 60’lı yıllarda kullanılmaya
başlandı ve bugün 30’un üzerindeki Avrupa ülkesinde kullanılmaktadır30.
Gençlik bilgilendirme alanında şu anda gençlere sunulan hizmetler, uzman
bürolar, kurumlar ve diğer bilgi kaynakları, ihtiyaçları karşılanıyor. Bir cevap olarak
vermek gerekirse, yukarıdaki meselelerin analizlerinde de görüldüğü gibi bizdeki
gençler yeterince bilgilendirilmiş değildir (sağlık, sosyal haklar ve imkânlar). Gençlerin
kullanımında olacak bilgileri sunabilecek merkez ve kurumlar yoktur. Aynı zamanda
bu bilgileri sistematize edip, yapılandırıp gençlere uyarlayacak merkezler de yoktur.
Çok fazla prosedüre ve komplikasyona gerek kalmadan gençler geniş yelpazede bilgi
alabilecekleri bir merkez ya da bilgi alabilecekleri yerlere yönlendirilip danışabilecekleri
bir kurum da yoktur. Çok milliyetli bir ülke olduğunu da göz önünde bulundurursak,
gençlerin bilgilendirme konusundaki en büyük sıkıntılarından biri de bu bilgilerin
verildiği veya ulaşılabildiği araç dildir.
Gençlerin kullandıkları ve bilgi aldıkları medya kaynaklarının başında internet
geliyor. Büyük oranda gençler elektronik gazete okuyarak interneti kullanıyorlar
(%76), %67’si ise cep telefonu üzerinden interneti kullanıyorlar. Ondan sonra %58 ile
televizyon izlemek ve %40 ile radyo dinlemek geliyor. Yazılı medyalara gelince gençlerin
%14’ü hiç yazılı basını okumazken, %13’ü hiç basılı kitap okumuyor. Demografik farklar
göz önünde bulundurulursa, kadın katılımcılar daha çok kitap okuyor, erkek katılımcılar
30 Gençlik Bilgilendirme Analizi, 2016-2025 Ulusal Gençlik Stratejisi, www.strategijazamladi.mk
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ise daha çok video ve bilgisayar oyunu oynuyorlar31.
ISSPI’nin gençlik trendleri araştırmalarına32, göre internet, gençler arasında her
gün beşte dördünün (%80) kullandığı en büyük ve önde gelen medya ve iletişim kanalı
olduğu bilinmektedir. Televizyon “her gün” yaklaşık üçte ikisi (%59,5) tarafından kullanılan medyayken beşte birinden daha az (%22,9) sayıdaki katılımcı ise “sıkça” ekran
karşısında olduklarını söylüyorlar. Katılımcıların büyük çoğunluğu radyoyu zaman zaman -%39,5 veya sıklıkla -%23,3dinliyorlar. Beklenildiği gibi gazeteler günlük en seyrek
kullanılan medyalar arasında yer alıyor. Gençlerin %34,1’i hiç gazete okumuyor. Gençler
bilgi almak istedikleri içerikler hakkında birinci sıra eğlence yer alır, sonra müzik, film
ve spor devam ediyor, daha sonra ise “en önemli” diye nitelenen konular arasında en az
ilgilenilen kamu çıkarları konusu, siyasi ve ekonomik gelişmeler içerikli haberler ya da
içerikleri “çok ağır” olan kültür-sanat ve eğitim içerikli bilgiler yer alıyor.
Bu araştırmaya göre katılımcıların büyük bir çoğunluğu ya da toplam olarak
baktığımız zaman, katılımcıların üçte ikisi ilgilendikleri konular hakkında medyalarda
yeterli bilgi bulabildiklerini söylüyorlar. Buna karşılık katılımcıların üçte biri ilgilendikleri
konu ve problemlerle ilgili bilgi kalitesine karşı eleştirsel söylem kullanıyorlar: %27,4’ü
“memnun değil”ken, %4,1’i medyalarda buldukları bilgilerin kalitesinden “tamamen”
memnun değiller.
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Belirtilen sonuçlar gösteriyor ki neredeyse bütün topluluk tarafından kullanılan
en önemli ve baskın iletişim kanalı internet ve televizyondur. Diğer yandan katılımcıların
büyük çoğunluğu tarafından gazete ve radyolar seyrek ya da hiç kullanılmıyorlar.
Tam olarak yukarıdaki bu nedenlerden dolayı, gençlik bilgilendirme alanı hem
anketimizde hem bu gençlik stratejisinde özel bir yere sahiptir. Bu alanda her zaman
31 “Gençler ve Medya” Araştırması Makedonya Ulusal Raporu, İgnatove E., Cambaska D., Bojinovska M.,
Bojoviç S., 2014
32 “Makedonya Cumhuriyetinde Gençlik Trendleri”, Sosyolojik ve Siyasi Hukuki Araştırma Enstitüsü, 2014
Aralık
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gençlerin bilgilendirilmesini artırmak için yaşam, egzersiz ve onların haklarının korunması kalitesini artıracak yeni bilgilere yer vardır. Anketin bu bölümünde gençlik farkındalık düzeyini ölçmek için çeşitli konuları kapsadık. Bu yüzden gençlerin bu yerel kurumlar hakkında az bilgiye sahip olduklarını söyleyebiliriz. Gençlerin bu tavrı belki de
kurumların sosyal medyalarda ve internette az temsil edilmelerinden kaynaklanıyor
çünkü gençler bilgilerinin çoğunu ve yerel yönetim hakkındaki bilgileri de gün boyu
zaman geçirdikleri internetten alıyorlar. Dolayısıyla katılımcıların %69.9’u kurumları
tarafından kendilerine sunulan hizmetleri hakkında haberdar değiller. Önümüzdeki
dönemde belediyede yer alan kurumlar, gençleri ilgilendiren konularda bilgi erişimini
sağlamak için daha fazla gayret göstermeleri gerekecektir. Belediye yönetimi açısından
katılımcıların çoğu belediye çalışmaları ve yürüttükleri etkinlikler konusunda haberdarlar. Gençlerin %69,7’si belediye çalışmaları hakkında bilgi sahibidirler.
Yapılan kamu istişarelerinde de gençler yeterli gençlik bilgilendirilmesi ihtiyacına vurgu yaptılar. Çünkü yeterli olmayan gençlik bilgilendirilmesi gençlerde pasifliğe ve demotivasyona yol açarken bu yerel bazda birçok meseleyi gündeme getirir ve
bunun çözülmesi için uzun döneme ihtiyaç olur.
Erkek ve kadın eşitliği açısından katılımcılar genellikle bunun var olduğunu ve
uygulanmakta olduğunu söylediler. Yani kırsal ve kentsel alanlarda genç kızlar, genç erkek nüfus ile eşit haklara sahip ve haklarını kullanabiliyorlar. Katılımcıların %69.1’i bu
iddiada bulunmuş. Kız çocuklarının eğitim, istihdam ve ilerleme ile bağımsızlık açısından
ayrımcılık konusunda katılımcıların yüzdesel olarak aynı görüşü mevcut. Katılımcıların
%48.1’i erkekler ve kadınlar arasında bu tür ayrımcılık olduğuna, %31.7’si ise aksine
ayrımcılık olmadığına kadın ve erkeklerin aynı hakları her alanda aldıklarına inanıyorlar.
Gençlik bilgilendirmesi en üst düzeyde olması gerekmektedir, çünkü diğer tüm
konular ve alanlarda gelişme gençlerin kaliteli bilgi almasına bağlıdır. Gençlerin alacakları
uygun bilgi kendi haklarını geliştirmek ve gerçekleştirmek için imkân sağlayacaktır. Yani
eğer gençler istihdam ve kendi işini kurma imkânlarından bilgileri varsa bu hakları kullanacaklar, eğer sağlık sigortasından kaynaklanan haklardan bilgileri varsa bu hakları
kullanacaklar, aksi halde bilgisizlik kayıtsızlığa bazen de hakların istismarına yol açabilir.
Bundan dolayı bu konu Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi için çok önemlidir. Bu gençlik stratejisinin bir parçası olan her alandaki önerilere ayrı ayrı daha çok bilgilendirme
ve eğitim de giriyor. İşte bu yüzden Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi, gençlerin her
alanda özellikle iş ve yerel yönetimlerin işleyişleri alanında daha fazla bilgilendirilmesini
hedefleyecektir. Gelecek dönemde gençlik konseyi, gençlerin kurumlardan bilgi alma
ve bilgiye erişme noktasında daha çok bilgilendirme yapmayı hedefleyecektir. Ek olarak bu dönemde etkinliklerin kurumlardan uygun bilgileri alması ve konseyi gençlerin
bilgi alabilecek bir form olarak konumlandırması elzem olacaktır. Başlangıçta Kırçova
Belediyesi Gençlik Konseyi kurumların gençlere bilgileri sunma pratiğini oluşturuncaya
kadar gençlerin bilgilendirme servisi konumunda olması gerekecektir.
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Yıllık eylem planlarının bir parçası olarak bu etkinliklerin gerçekleştirilmesi için
gençlik konseyi yerel düzeyde bütün kurumlarla iş birliği yapması gerektiği gibi gençleri
bilgilendirebilme amacıyla merkezdeki kurumlarla da iş birliği yapmak zorundadır (istihdam ve kendi işini kurma imkânı, eğitimdeki haklar, sağlık hakları ve fırsatları, kendi
haklarını kullanabilme imkânı vs).

GENÇLİK BİLGİLENDİRME
ALANINDA STRATEJİK
ÖNCELİKLERİ
• Kırçova Belediyesi’nin çalışmaları hakkında belediyedeki gençlerin
bilgilendirmesi ve gençlerle iş birliğinin artması,
• Kırçova Belediyesi gençlerinin yerel ve merkezi idare hakkında bilgilendirme
ve iş birliğinin artması,
• Gençlerin kendi hakları konusunda bilgilendirmenin artması.
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GENÇLİK KATILIM ALANI
Gençlik katılımı, gençleri ilgilendiren ve onların çıkarına olan politikaların
oluşturulması, karar verilmesi, geliştirilmesi sürecinde katılım olarak anlaşılmaktadır. Bu
imkân aynı zamanda karar vericiler olarak kurumların gençleri bu sürece katarak onların
görüşlerini dinleme imkânı verir. Fakat etkin katılım belli bir etkinliğe katılmak manasına
gelmiyor, bu gençlerin kendi ihtiyaçlarını tespit ettikleri, çözüm arayıp etkinlikleri kendi
toplulukları ve genel olarak toplum içerisinde planlayarak ve uygulayarak karar verdikleri
bir süreçtir. Gençlik katılımı sadece gençlerin ve kurumların iş birliği manasına gelmiyor,
gençlik katılımı aynı zamanda gençlerin sivil sektörde katılımı ve eğitim ile gençlik
kaynaşmasının her türlü birliktelik formunda katılımı da içerir. Gençlerin kendileri ve
bütün toplum için önemli olan meseleler hakkında karar verme mercilerinde olmalarının
birçok farklı yöntemi vardır. Çağdaş Avrupa toplumlarında gözlemlenen en sık gençlik
katılım şekilleri şunlardır:
− Gönüllülük,
− Yaygın olmayan farklı eğitim şekillerine katılım,
− Yaşıt eğitimi- gençleri kendi yaşıtlarını eğitmelerine katmak,
− Gençlik konseyleri, parlamentolar, forumlar ve diğer yapılar- uluslararası, ulusal,
bölgesel ya da yerel yönetimde, okullarda, kulüplerde, STK’larda vs geleneksel
karar verme sürecinde yer almak,
− Kararların, gençlerin temsilcileri ve hükümet temsilcileriyle birlikte eşitlik
esasına göre verildiği ve bazı kurumlarda uygulunan eş-yönetim sistemleri
(mesela Avrupa Konseyi Gençlik ve Spor İdaresi),
− İstişareler-Sıkıntı ve ihtiyaçların söylendiği karar verme sürecinde kullanılır,
teklifler sunulur.
Gençlerin kurumlardaki temsili memnun edici düzeyde olmadığı gibi, gençlerin
oldukları kurumlarda da karar vermede çok az katıldıkları gözlemleniyor. Yerel
düzeyde, gençlerin bazı belediyelerde gençlik örgütleri şeklinde örgütlendikleri ve
stratejik belgeler gözlemlenebiliyor, fakat her yerde kullanılan tek bir yaklaşım yok.
Ulusal seviyede sivil sektörün gençlerin çıkarları doğrultusunda kurduğu temsil
kurulları gayretine rağmen kurumlar ve gençleri ile gençlik örgütleri arasında
diyalog ve iletişim kanalları eksikliği vardır. İlave olarak yerel yönetimler ve hükümet
kurumları gençlerin ihtiyaçları ve onların düşüncelerinin gerçekleşmesi için çok az
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kaynak ayırırken gençleri ilerdeki iş yerlerine hazırlık mahiyetinde olan gönüllülük
esasının da gençler arasında yayılmasını teşvik etmiyorlar33.
Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde gençlerin yerel düzeyde katılımı güncel haline
getirilmeye başlandı, daha doğrusu yerel yönetimlerle iş birliği yapılarak sivil toplum
teşkilatlarının çalışmalarıyla yerel gençlik konseyleri kuruldu. Buna benzer bir süreçte
de Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi de kuruldu. Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi,
Kırçova Belediyesi’ndeki gençlik örgütlerinin temsilcileri tarafından oluşmuştur. 2013
yılında Kırçova Belediyesi gençlerin çıkarlarının temsil edilmesi gerekçesiyle Gençlik
Eğitim Forumu ve Kültürlerarası Diyalog Merkezi iş birliği ile belediyede gençlik
konseyi kurma etkinliklerine başladı. Bununla Kırçova Belediyesi, gençlerin çıkarları
doğrultusunda başlatılan bu sürecin ilklerinden biri oldu. Kırçova Belediyesi Gençlik
Konseyi’nin kuruluşu gençlerin, gençlik örgütlerinin, siyasi parti gençlik teşkilatlarının
belediyedeki temsilcilerinin büyük ilgi ve katılımıyla açık ve şeffaf bir süreç oldu. Böylece
Kırçova Belediyesi’nde Gençlik Konseyi kuruldu. Kırçova’daki Gençlik Konseyi, Kırçova
Belediyesi’nin bir kurulu olarak kabul edildi, daha doğrusu belediyenin gençler ve
gençlik meseleleriyle ilgili istişare kurulu gibi çalışıyor ve 8’i sivil sektörden,1’i Liseliler
birliğinden,1’i Üniversite öğrencileri birliğinden ve 1 kişi de Gençlik konseyi koordinatörü
adıyla Kırçova Belediyesi’ni temsilen belediye başkanı tarafından atanan bir üye ile
birlikte 11 kişilik bir kuruldan kuruludur. Aynıları, Kırçova Belediyesi Konseyi tarafından
kurulan komisyonun teklifiyle Kırçova Belediyesi Konseyi tarafından onaylanan ve
Kırçova Belediyesi’nin açık ilanıyla seçilen üyelerdir. Görev süreleri iki yıldır. Gençlik
konseyi 18.06.2015 tarihinde düzenlenen Kırçova Belediyesi Konseyi kararıyla
kurulmuştur.
Gençlik konseyinin kurulmasından sonra Kırçova Belediyesi AGİT ile iş birliğine
giderek 2015 yılı boyunca Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi’nin birinci kurulunun
kapasite geliştirme konusunda çalışıldı. AGİT tarafından iş birliği ve desteği 2016
yılında Kırçova Belediyesi Gençlik Stratejisi’nin hazırlanması sürecinde ortak uygulama
ile devam etti.
Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi yanısıra, üniversite öğrencileri parlamentoları
ve liseliler birliği gibi eğitim sürecindeki gençlik teşkilatlanmaları da vardır. Bundan
başka farklı örgütlenmeler de var: gençlik örgütleri, gençler için dernekler, kültür sanat
dernekleri ve farklı gençlik yapılanması olarak siyasi parti gençlik kolları.
Bu konuda soru anketi kurumların ve gençlerin gelecekteki angajmanları
hakkında sorular içeriyordu. Bütün bu gençlik yapılanmaları Kırçova Belediyesi’nde
yaşayan gençler için karar verme sürecinde yer almaları ve onları doğrudan ilgilendiren
politikaların oluşumunda aktif olarak yer almalarını sağlıyor.
33 “Makedonya Cumhuriyeti’nde Gençlik İhtiyaçları ve Gençlerin Örgütlenmeleri”, Gençlik Koalisyon
Teşkilatları SEGA, 2010 Kasım
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Soru anketinin bu bölümü, gençlerin Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi’nin
gelecekteki aktiviteleri hakkında öneride bulunma imkânı içeriyordu. Katılımcıların
%80’i en az ayda bir defa olmak üzere gençlerin belediye çalışmalarıyla tanışmaları
amacıyla açık toplantıların olması gerektiğini belirttiler. Bu tür açık toplantılar gençlerin
doğrudan kendi problem ve meselelerini dile getirme ve çözüm önerileri getirme imkânı
sağlayacaktır. Ek olarak bu tür toplantılar gençler ve belediye arasındaki iş birliğini
artıracağı gibi gençlerin belediyeye olan güvenin artmasını da sağlayacaktır. Kırçova
Belediyesi Gençlik Konseyi, gelecek dönem bu tür toplantıların yapılması için gayret
gösterecek ve yıldan yıla sayılarının artmasını hedefleyecektir. Bu etkinlikler Kırçova
Belediyesi Konseyi ve bütün belediye idaresi ile iş birliği yapılarak gerçekleştirilecektir.
Yerel düzeyde gençlerin katılımının ve temsilinin artması için gençler belediyenin
gelecek dönemde işlemek istediği konular için danışılması gerektiğini düşünüyorlar.
Kırçova Belediyesi’ndeki gençlerin %84’ü belediyenin en az yılda bir defa gelecek
dönemdeki önceliklerin belirlenmesinde gençlerin katkı sağlaması amacıyla toplantı
düzenlemesi gerektiğine inanıyorlar. Gençlerin bu tür katılımı ilave olarak belediyenin
kendi işinde şeffaflık ve saydamlık sağlayacağı ve ileride herkes için yaşanılabilir bir
yer yapacak olanlardan yeni güç ve yeni fikirler elde etme imkânı sunacaktır. Bu tür
araçlarla Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi belediyeyle birlikte aktif ve sorumlu nesiller
yetiştirecektir.
Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi’nin çalışmalarının şeffaflığı konusunda
gençler anketin bu bölümünde kendi fikirlerini belirtip Kırçova Belediyesi Gençlik
Konseyi’nin toplantılarının ilgilenen her genç tarafından takip edilebilmesi gerekliliğini
vurguladılar. Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi toplantı tarihlerini şeffafça açıklamayı
ve ilgilenen herkesin katılımını sağlamayı amaçlayacaktır. Bu tür uygulamanın
başlatılması, gençlerin gençlik konseyine katılımını artıracak ve diğer gençlerle
etkinliklerini gerçekleştirebilme imkânı sağlayacaktır.
Yerel bazda belediyenin ortağı olarak gençlerin gençlik kamu politikalarının
oluşması ve uygulanmasında yukarıda belirtilen katılımın yanısıra, yapılan kamu
istişarelerinde Kırçova Belediyesi gençleri kendi problemlerini dile getirecek daha fazla
sivil toplum teşkilatları ihtiyacına vurgu yaptılar. Gençler, sivil toplum teşkilatlarının
varlığı ve katılımı daha iyi gençlik bilgilendirmeye, yaşam kalitesini yükseltmede,
gençlerin haklarının daha fazla tanımasında ve aktif vatandaşların yetiştirilmesinde
katkıda bulunacağına inanılıyor. Gençlere göre sivil toplum teşkilatları şimdiye kadar
uyguladıkları gibi kendi yaygın olmayan eğitim metodlarıyla (eğitim, kampanya) nefret
söyleminin azalmasına katkıda bulunacaklardır.
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GENÇLİK KATILIM ALANINDA
STRATEJİK ÖNCELİKLER
• Kırçova Belediyesi’ndeki belediye organlarına daha çok erişim ve açıklık,
• Gençler ve belediye arasında düzenli iletişimi sağlayacak kanalların
açılması,
• Gençlerin Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi tarafından danışılması için
farklı kanal ve medyaların kurulması,
• Eğitimde karar getirme süreçlerinde gençlerin demokratik katılımının
artırılması,
• Sivil gençlik teşkilatlarının etkinliklerinin desteği ve tanıtımı.
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İMAR ALANI
Bu stratejisinin bir bölümü olarak yer imar alanı, yerel düzeyde gençlere gerekli
mevcut altyapı konusunda farklı meseleleri içerir. Ekoloji, özel ihtiyaçlara sahip kişiler
için altyapı, gençlerin normal bir yaşam sürmeleri için ön şartlar gibi meseleler var.
Altyapı ve imar denildiğinde, herhalde gençlerin sahip olduğu farklı imkân ve
ihtiyaçlar akla gelir. Dolayısıyla bu kavram içerisinde eğitimdeki altyapıyı da kapsıyor.
Uygun eğitim kurumları, daha uygun ve daha kaliteli eğitime katkıda bulunuyorlar.
Eğitimde ademimerkeziyetçiliğin gerçekleştirilmesi esnasında belediyeler için önemli
bir meydan okumaydı34. Dahası, gençlere spor alanında, gün içerisinde daha uygun ve
kaliteli serbest zaman geçirebilme ihtiyaçlarının gerçekleşmesi için uygun altyapıya ihtiyaç vardır. Bu alan için önemli olan bir konu da Kırçova Belediyesi gençleri ile diğer
belediye ve alanlardan gençlerle iletişim şeklidir.
Soru anketindeki verilere göre Kırçova Belediyesi’ndeki gençler en çok belediyede bisiklet yollarının olmamasından kaygılılar. Bisiklet yolunun ihtiyaç olduğu ve
eksikliğini hissettiklerini söyleyen gençlerin oranı %76. Katılımcıların %51’i de kendi
belediyelerinin diğer kent ve belediyelerle kötü bağlantısı olduğunu söylüyor. Belediyeler arası bağlantının kalitesi bir toplumun gelişmesi, tecrübelerin aktarımı ve gençlerin
durumunun iyileşmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden gelecek dönemde bu
durumun iyileştirilmesi için gayret göstermeliyiz.
Belediye sokaklarının ışıklandırılması gençlerin ve bütün kentlilerin akşam
saatlerinde normal hareket ederek yükümlülüklerini yerine getirmeleri için en temel
ön şartlardan birini oluşturuyor. Gençlerin %50’i Kırçova Belediyesi’nde genel olarak
ışıklandırmanın iyi olduğunu düşünürken, %41,9’u ışıklandırmanın iyi olmadığını ve
daha iyi bir hale getirilebileceğini düşünüyor. Normal eğitim sürecinin sabahtan akşama
doğru olan zaman diliminde geçtiğini göz önünde bulundurursak, gençler akşam saatlerinde kültürel etkinliklere gitme, serbest zamanlarını beraber geçirme ya da yaygın olmayan eğitim alarak çeşitli kurs ve eğitim alma imkânına sahip oluyorlar. Aynı zamanda
iyi ışıklandırma, gençlere güven verip ek olarak onların hak ve çıkarlarının gerçekleşmesi
için önem arz eder.
Özel ihtiyaçlara sahip (engelli) gençlere gelince, gençlerin %54,6 Kırçova Belediyesi’nde (kurumlarda, okullarda, fakültelerde, sokaklarda) özel muhtaç gençlerin nor34 Bu konu hakkında Eğitim alanında daha fazla bilgi elde edilebilir
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mal bir hayat sürdürme imkânına sahip olduklarını inanıyor. Bu çok önemli, çünkü söz
konusu olan savunmasız genç grup ve bu alandaki bilgiler çok önemlidir. Özel ihtiyaç
sahibi gençlerin normal bir yaşam sürdürmeleri için ön şart olarak sadece fiziksel şartların sunulmasını ihtiva etmediğini, kullanılan programların kalitesi de şart olduğunu
hesap edersek bu grup gençlerin durumlarının iyileştirilmesi için ve onlar belediyenin
her günkü yaşam hareketlerine katılmalarını sağlamaları için iyileştirebilecek geniş bir
açık alan mevcuttur.
Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi’nin gelecek dönemde bu alanda planladığı
etkinliklerin gerçekleştirilmesi büyük ölçüde doğrudan belediye ve merkezi hükümetin
mali yardımlarına bağlıdır. Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi, gençlerin ve gençlerin
durumunun iyileştirebilme temsilcisi olduğu için bu konsey belediye ve belediye konseyi
çerçevesi içerisinde projelerin programlamasında daha fazla etki etmeye katkıda bulunabilir. Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi, gençlerin her alandaki durumlarının iyileştirilmesi için yerel ve merkezi hükümetin birçok projesinin geliştirilmesinde ve katkı sunmasında çalışacaktır. Buna ilave olarak gençlik konseyi yıllık eylem planlarına eklemek
üzere gençlerin ihtiyacı olan altyapılar hakkında araştırma yapıp analiz edecektir.
Etkinliklerini uygun bir şekilde planlama ve gerçekleştirmesi için gençlerin ve
yerel idarenin büyük ölçüde katılım ve desteklerine ihtiyaç duyulacaktır. Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi, mevcut durumların iyileştirilmesine katkıda bulunabilmesi için
gençlerin bu ihtiyaçlarının yerelde olduğu gibi merkezin proje ve programlarında yer
alması için gayret gösterecektir.

İMAR ALANININ
STRATEJİK ÖNCELİKLERİ
• Gençlerin haklarının gerçekleşmesinde ve yaşam kalitesinin daha iyi şartlara
ulaşmasına katkıda bulunacak projelerin uygulanması ve ilerletilmesi.
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KÜLTÜR ALANI
Bu alan, ülkemizdeki gençlerin kültür-eğlence hayatını ve kültür sunularını
iyileştirmek için alınan tedbir ve etkinlikleri içerir. Bu alanın içine müzik, tiyatro,
film, edebiyat, yayım, resim, heykel sanatı, modern dans ve diğerleri girer. Bu alanın
kapsadığı geniş yelpazeye rağmen, gençler söz konusu olduğunda bu veriler ya çok
az ya da hiç yoktur. Merkezi ve yerel düzeyde uygulanan stratejik belgeler ve projeler
olmasına rağmen gençler hedef grubu olarak seçilmemişlerdir. Bu alanda etkinliklerin
yürütülmesi, stratejik belgelerin oluşturulması ve projelerin yürürlüğe konulması için
yetkili kurum Kültür Bakanlığı’dır. “2013-2017 Kültürün Gelişmesi İçin Ulusal Strateji”’de
gençler birçok kez anılıyor, fakat genel olarak gençlerin kültürel etkinliklerde yer alması,
gençlerin kültürel ihtiyaçlarının analiz edilmesi, yetenekli genç kadroların eğitimi için
gereken şartların oluşturulması, genç yeteneklerin telif eserler yaratmaya teşvik
edilmesi konusunda odaklanılmıştır. Fakat bu alanda dikkat çeken bir husus da bazı
kültürel etkinliklerin gerçekleşmesini sağlayacak altyapıya sahip olmayan belediyelerin
varlığıdır (sinema, tiyatro).
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Sinema
operatörleri
Cinema operators

Sinemada çalışanların sayısı
Number of employees

376

564

360

265

847

420
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1 551

773
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Koltuk
sayısı
Seating
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Т01-: Projektör, çalışan ve koltuk sayısına göre sinemalar
T-01: Cinemas according to the number of cinema projectors, employees and capacity
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Seyirci sayısı
Attendance

Diğer2)
Other2)

158

1 064

218

236 643

62 182

1 192

508

690

502

2014/2015

18

137

1 008

196

207 115

59 436

1 092

450

654

438

2013/2014

94.4 115.3 105.6

111.2

114.3

104.6

109.2

34 873

764

362
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302

Skopje
Bitola

Toplam
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2013/2014

Toplam
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2014/2015

Toplam
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Sanatçı
Artistic

Çalışan1)
Employees1)

Kadın
Female

Misafir gösterim
Guest appearance

Gösterim
Performances
На гостување
guest appearance

Sahnelenen oyun sayısı
Performed titles

Toplam Tiyatrolar
Total theatres

Professional theatres

Profesyonel tiyatrolar
Professional theatres

2014/2015
-----------2013/2014

2014/2015
112.9 105.5 114.6 -------------2013/2014

Üsküp

7

74

501

96

142 959

Manastır

3

21

223

50

36 344

8 319

94

35

62

32

Köprülü

1

7

25

11

8 143

3 500

44

17

23

21

Veles

Kumanova

1

10

52

9

6 938

2 750

53

19

33

20

Kumanovo

Ohri

1

5

63

9

6 855

1 310

33

14

12

21

Ohrid

Pirlepe

1

12

75

16
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44

17

24

20
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Ustrumca

1

6

38

9
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1 670
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15
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34
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1

15

15

5
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8
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Tetovo

İştip

1

8
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13
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1 740

57

21

28
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Shtip

Profesyonel Çocuk ve Genç Tiyatrosu
Professional youth and children’s theatres
2014/2015

2

26

203

13

23 001

3 221

64

32

47

17

2014/2015

2013/2014

2

24

212

31

24 746

6 490

64

30

45

19

2013/2014

95.8

41.9

92.9

49.6

89.5

2014/2015
-------------2013/2014

2014/2015
------------ 100.0 108.3
2013/2014

100.0 106.7 104.4

Üsküp

1

21

166

12

16 901

3 021

36

18

19

17

Skopje

Manastır

1

5

37

1

6 100

200

28

14

28

-

Bitola

35

35 Tablodaki bilgiler Devlet İstatistik Kurumu’ndan alınmıştır, www.stat.gov.mk
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1

1

1

1

1

1

1

1

2013/2014

2014/2015
-------------2013/2014

Demir Kapı

Koçana

Kırçova

Kavadar

Negotin

Makedonski
Brod

Kiliseli

Struga

6

1

3

1

2

1

2

2

75.0

24

18

Perdelenen
oyunlar
Performed
titles

10

10

5

2

17

3

8

19

79.6

93

74

Toplam
Total

-

-

2

2

2

1

-

15

157.1

14

22

Misafir
Guest
appearance

Oyun sayısı
Performances

2 378

2 400

503

820

4 200

1 400

1 396

2 840

92.4

17 252

15 937

Toplam
Total

-

-

80

820
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400

-

2 220

169.6

2 370

4 020

Misafir
Guest
appearance

Seyirci sayısı
Attendance

36

20

6

6

15

17

1

22

83.1

148

123

Toplam
Total

25

13

4

1

5

5

1

10

83.1

77

64

Kadın
Female

Aktif üyeler
Active members

Struga

Sveti Nikole

Makedonski
Brod

Negotino

Kavadarci

Kichevo

Kochani

Demir Kapija

2014/2015
-------------2013/2014

2013/2014

2014/2015

Buna göre, kültür alanında, yukarıda yapılan araştırmaların mukayeseli analizlerini yaptığımızda gençler

8

2014/2015

Toplam
Amatör
Tiyatrolar
Total
amateur
theatres

T-02: Amatör tiyatrolar 2014/2015

44
T-02: Amateur theatres 2014/2015
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Yukarıda sunulan tablolarda da görüldüğü gibi Kırçova Belediyesi her iki tabloda
yer almıyor, dolayısıyla bu belediye gençlerin tiyatro ve sinemaya gitmeleri için gerekli
olan altyapıya sahip olmadıklarını tespit edebiliriz.
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genellikle festival, konser gibi kültürel etkinliklerin eksikliği veya uygunsuzluğu
yüzünden kültürel etkinliklere katılmıyorlar36 “Gençler ve Medya” araştırmasına göre
ise ülkemizdeki gençlerin %34’ü hiçbir zaman sinemaya gitmemişler. Bu herşeyden
önce ülke genelinde sinema sayısının azlığından, zayıf sinema projeksiyon sunumundan
ve diğer kültür etkinliklerde de olduğu gibi sinemalarda gençlere özel imkânların
sağlanmamasından kaynaklanmaktadır. Ciddi altyapının olmaması o belediyenin
durumu ve gençlerin bu alandaki haklarını gerçekleştirebilme imkânları için ciddi ve
büyük bir göstergedir.
Kültür alanı, gençlerin kültür ve kültür etkinlikleri hakkındaki görüşlerini almak
amacıyla Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi’nin bu gençlik stratejisinin ihtiyaçları
için soru anketinde yer verildiği alandır. Fakat bu alan hakkında elde ettiğimiz veriler,
Kırçova’nın şu anda sunabildiği altyapı ve imkânlara tamamen uymaktadır. Bu
belediyedeki gençlerin %79’u çok nadir olarak yeni filmlerin sunulduğunu, %7,4’ü
ise Kırçova Belediyesi’nde tiyatro oyunlarının sahnelenmediğini söylüyor. Yukarıda
belirtilen bu belediyedeki sinema ve tiyatro salonların sayısı verilerini de göz önünde
bulundurursak gençler arasında bu oranların ortaya çıkması çok normaldir.
Kültür alanı kendi tanımı içerisinde sinema ve tiyatro haricinde başka
alanları da kapsamaktadır. Gençler günlerini sergiler, konserler ve benzer etkinliklerde
geçirmek istiyorlar. Fakat her ülkede bu yetenekleri içeren ve yaygın olmayan eğitimin
bir parçası olmak isteyen gençler var. İşte Kırçova Belediyesi’ndeki gençlerin de bu tür
ihtiyacı vardır ki katılımcıların %76’sı gibi yüksek bir oran bu belediyede farklı kültür-sanat akımlarından pratik bilgi ve eğitim alacakları yeteri kadar kursların olmayışından
şikayetçiler (örnek, resim dersleri, enstrüman çalma, fotoğrafçılık, dans vs).
Kırçova Belediyesi’ndeki gençlere kendi toplulukları içerisinde çok daha fazla
kültürel etkinliklere ihtiyaçları vardır. Katılımcıların %75’i Kırçova Belediyesi’nde gençlere
yönelik daha fazla kültürel etkinliklerin (konserler, sergiler, tiyatro oyunları) olması
gerektiğini söylüyorlar. Verdikleri cevaplara bakarsak belli bazı kültürel etkinliklerin
var olduğunu, fakat daha fazlasına ihtiyaç olduğunu düşündüklerini görüyoruz. Bu
tür etkinliklerin organizasyonunda gençlerin finansal olarak hâlâ ebeveynlerine
bağlı olduklarını göz önünde bulundururak onların toplumdaki konumuna uygun bir
şekilde mali fon ayrılması gerekmektedir. Bu iddia gençlerin %59,7’sinin bugüne kadar
belediyede organize edilen kültürel etkinliklerin kendilerinin karşılayamayacakları
yüksek ücretler olduğuna verdikleri cevaplardır.
Kırçova Belediyesi konsey üyeleriyle yapılan istişarelerde, belediyenin gençlerin
ihtiyaçlarını karşılayacak kültürel etkinlikleri organize ettikleri veya organize etmeye
gayret gösterecekleri görüldü. Bu tür etkinlikler çoğu zaman bir hedef grubu olan
36 Yerel Gençlik Stratejileri,
www.sega.org.mk/web/index.php?option=com_content%view=article&id=290&itemid=193&lang=mk
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üniversite ve lise öğrencilerine uygun fırsatlar sunarak yapılmıştır. Gençlerin bu tür
kültürel etkinliklere ilgisi büyük, fakat bu kültürel etkinlikler hakkındaki bilgilendirilmeleri
azdır. Bu doğrultuda gençlerin bu tür etkinliklere daha çok ilgi ve katılım göstermeleri
için doğru bir şekilde bilgilendirilmeleri için çalışılmalıdır.
Gençlerin daha fazla kültürel etkinliklere imkân tanımak amacıyla kültür
alanında sivil toplum teşkilatları ve yetkili kurumlarla iş birliğine gidilmelidir. Gelecek
dönemde Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi kültür alanında mevcut altyapıyı göz
önünde alarak birçok etkinliği temsil edecek, aynı zamanda mevcut altyapının inşası
ve geliştirilmesi için de gayret gösterecektir. Fakat bu alanda aynı zamanda gençlerin
kültürün farklı alanlarında yeteneklerini geliştirebilecekleri ve normal eğitimde
alamadıkları dersleri yaygın olmayan eğitim aracılığıyla alabilmeleri doğrultusunda
fikirlerin gelişmesi gerekmektedir. Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi, gelecek dönem
etkinlikleri için hazırlayacağı eylem planında kültür alanında gençlere sunulan imkânların
iyileştirilmesine katkıda bulunmaya gayret edeceklerdir.
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KÜLTÜR ALANINDA
STRATEJİK ÖNCELİKLER
• KÜLTÜR ALANINDA STRATEJİK ÖNCELİKLER
• Belediyede düzenlenen kültürel etkinliklerin gençler arasında
duyurulmasının artması,
• Belediyedeki kültürel etkinliklerin tanıtımı ve desteklenmesi,
• Kültür-sanat yaklaşımları için pratik yetenek ve eğitimi için organizasyon
yapacak sivil toplum teşkilatlarını desteklemek.
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SPOR ALANI
Spor 2002 yılında getirilen Spor Kanunu ile düzenlenmiştir.37 Bu Kanuna göre,
spor her yaşta sporcuların her formda yaptıkları spor etkinliklerini ve vatandaşların
spor-eğlence etkinliklerini kapsamaktadır.
Kavramının daha geniş bir kapsamına göre spor vatandaşlarının spor ve spor-eğlence etkinlikleri artarak gösterdikleri katılımla bir yaşam biçimi oluşturdukları, kendi
yaşam kalitelerin birçok segmentte arttırdıklarını, özellikle mükemmel spor gelişimine
yetişerek özellikle uluslararası alanda başarılar elde etmek, her yaştan insanları ve sosyal
grupları milli ve okul yarış sistemine ekleyerek geliştirmek, dünyadaki spor trendlerini
ve uluslararası spor camiasında geniş fikir birliği/uzlaşma ile getirilen aktların ülkemiz
tarafından onaylanarak uygun hareket etmek gerekir.
Mevcut Spor Kanunu’nun yanısıra en önemli önceliği gençlerin ulusal olduğu
gibi yerel düzeyde de spora yoğun bir şekilde katılımlarını sağlayacak sporu geliştirme
stratejisi de vardır. Bu stratejide spor destek birimleri olarak tesis altyapılarının
bulundukları durum da tespit edilmiştir. Buna göre spor tesisleri üstün bir spor için
değil, temel spor ihtiyaçlarının da giderilebilecek standartlara sahip değiller. Hem
standartların yükseltilmesi hem de yoğun spor temel şartlarının oluşturulması için
ancak spor tesislerinin inşası ile önemli bir fark yaratılabilecektir38.
Kırçova Belediyesi, Gençlik ve Spor Ajansı tarafından uygulanan ve yerel düzeyde sporun yoğunlaştırılması ile ilgili olan bütün merkezi projelerde vardır. Yani bu projenin bir parçası olarak gençlerin bu belediyede yeni spor salonlarında spor yapabilme
imkânı olacakları 35 yeni spor salonu inşa edilecektir39. Bu projelerin bir parçası olarak
da belediyelere verilmek suretiyle Kırçova Belediyesi’nde yardımcı futbol sahaları da
inşa edilecektir. Bu proje şunlardan oluşuyor: içerisinde 105x68 futbol sahası, soyunma
odaları, tribün, çitler ve ışıklandırmanın yer aldığı 120x80’lik bir alan.
Kırçova Belediyesi’ndeki gençler için bir başka imkân da 100 tenis sahası projesi kapsamında yapılacak olan tenis sahalarıdır40. Diğer projelerde de olduğu gibi bu
spora olan ilginin artması için Kırçova Belediyesi inşa edilen veya edilecek olan tenis
sahaları planının bir parçasıdır.
37 Spor Kanunu, Resmi Gazete no.29/2002
38 Makedonya Olimpiyat Komitesi, “Makedonya Cumhuriyeti Spor Geliştirme Stratejisi”, www.mok.org.
mk/Default.aspx?id=7da8c558-b9c8-4d04-8c09-13624a306e63
39 Gençlik ve Spor Ajansı, 35 Spor Salonu, http://ams.gov.mk/proekti/35-sportski-sali
40 Gençlik ve Spor Ajansı, 100 Tenis Alanı, http://ams.gov.mk/proekti/100-teniski-igralishta
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Yoğun sporların ve herkes için sporun gelişimine gereken şartların oluşturulması için en uygun yöntem çok amaçlı sahaların inşa edilmesidir41. Çok amaçlı sahalar,
spor yapmak, eğlenmek ve yarışmak amacıyla bütün vatandaşların hizmetine sunulacaktır. Sahalar gece gündüz kullanılabilir ve genç nesillerin toplanıp arkadaşlık edeceği
yer olacak ki bu sağlıklı bir gençliğin tesisi ve modern yaşamın kötülüklerinden bir önlem
olacaktır. Bu projenin parçası olan belediyelerden biri de Kırçova Belediyesi’dir.
Fakat yine de sporun yasal düzenlemesi ve onun gelişimi için stratejilerin varlığı
olsa da her bireyin spor etkinliklerinde bulunması için imkân sağlanamamaktadır. Bunun yanında, her gencin gerekli beden eğitimi, motorik özellikler, spor sağlığı gibi temel
spor becerilerini elde etme imkânı yoktur. Sporun gelişmesi ve ilgili bütün tarafları kapsaması için ulusal ve yerel bazda sorumlu bütün kurumlar ve sivil sektör ile iş birliği içerisine girilmelidir. Aynı zamanda bugüne kadar sporun, sporda güvenlik ve sağlık ile ilgili
doğrudan eğitimle, etik ve ahlaki değerlerle, şiddetsizlikle, toleransla, spor ahlakıyla bir
bağlantısı yoktur. Spor Kanunu’nda gençler sadece “okul ve fakülte sporu ilgi ve desteği”
kısmında anılıyor ki bu bütün alanın göz ardı edilmesi için bir tuzak oluşturuyor42.
Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi, bu gençlik stratejisi için hazırlamış olduğu
soru anketinde gençlerin spor alanı hakkındaki düşüncelerini araştırdı. Bu anketle
birlikte diğer alanlarda da olduğu gibi gençlerin spor alanındaki ihtiyaçları inceleniyor.
Ankete göre gençlerin %41,3’ü Kırçova Belediyesi’nde yeterli seviyede spor sahalarının
olduğuna inanırken, %41,1’i mevcut sahaların yeterli olmadığı ve daha fazla sahanın
gerektiğini söylüyorlar.
Ülkemizde sporu geliştirme yöntemlerinden biri de spor kulüplerinin sayısıdır.
Ülke yasalarına göre birinci ligde yarışan profesyonel spor kulüpleri hariç bütün spor
kulüpleri sivil toplum teşkilatları gibi kayıt yapıyorlar. Bir toplumda spor kulüplerinin
varlığı spor yapmayı teşvik etmesinin yanısıra, ek olarak spor ruhunun oluşturulmasına
ve sporla ilgilenmeyenlerde bu ilgiyi arttırmasına sebep olurlar. Kırçova Belediyesi’ndeki
gençlerin %51,8’i yeterli spor kulüplerinin olmadığına inanırken buna karşılık gençlerin
%36,5’i spor kulüplerinin ve sayılarının yeterli olduğuna inanıyorlar.
Kırçova Belediyesi konsey üyeleri ile yapılan istişarelerde Kırçova Belediyesi’nin
toplumda sporun yoğunlaştırılmasına ve gençlerine ihtiyaçlarına binaen uygun
sahaların temin edilmesine yoğun çaba gösterdikleri vurgulandı. Kırçova Belediyesi’nin
diğer belediyelere kıyasen önde gittiği bir konu da geçmiş yıllarda sporun yerel seviyede
gelişmesi için birçok başarının elde edildiği vurgulandı. Geçtiğimiz yıllarda Kırçova
Belediyesi’ndeki gençlerin spor şuuru ve ilgisini artıran çok sayıda yeni futbol kulübü
ve yarışı oldu. Fakat yine de gençlerin bu konuda bilgilendirilme eksikliği gençlerin az
sayıda katılımıyla sonuçlanmaktadır.
41 Gençlik ve Spor Ajansı, Çok Amaçlı Sahalar,
http://ams.gov.mk/proekti/100-povekenamenski-igralista
42 Ulusal Gençlik Stratejisi, 2015-2025
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Spor söz konusu olduğunda, her gencin bir spor alanında yer almak istediğini
söyleyemeyiz (futbol, basketbol, el topu, tenis vs). Birçoğu, herhangi bir spor disiplininde
spor kulübüne üye olmaksızın spor yapmak istiyor. Bu tür imkânlar, belirli bir spor disiplini
olmamasına rağmen gençlerin spor yapabildikleri fitness ve aerobik merkezleridir. Gençler
arasında hangi tür sporun söz konusu olduğu görüşü de bizim için önemliydi. Gençlerin
%53’üne antrenman yapabilecekleri daha fazla fitness ve aerobik salonları lazım.
Gençlerin uygun bir şekilde spor yapabilmeleri için spor sahalarına ve sporun
yapılabileceği her yere geniş erişimlerinin olması lazım. Gençler arasında işsizlik
oranının çok yüksek olduğu ve halen mali olarak ebeveynlerine bağlı olduklarını göz
önünde bulundurursak, spor yapma ücretlerinin de büyük etkisi olduğunu görürüz.
Sporun yoğunlaştırılması birinin gün içerisinde spor etkinliğinde bulunabilmesi için
ücretin önemi büyüktür. Kırçova Belediyesi’ndeki gençlerin %46,7’si spor etkinlikleri için
ücretlerin çok yüksek olduğunu düşünürken, %19,55’i ise ücretlerin normal olduğunu
düşünüyor.
Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi, sporun yoğunlaştırılması için gelecek
dönemde spor ve spor etkinlikleri düşüncesinin tanıtımı için çalışacaktır. Öncelikle
gençlerin spor yapmaları için gerekli olan tesis ve altyapıların analizleri yapılıp daha sonra
bunların tanıtımı için hazırlıklara başlanılacaktır. Yerel gençlik konseyi, gençlere daha
fazla spor sahası temin etmek amacıyla merkezi hükümetin sunmuş olduğu projelerden
istifade edecektir. Ayrıca bu alanda gençlik konseyi, yetkili bütün kurumlarla iş birliği
yapıp gençlerin spor için birçok fayda ve kolaylıklardan yararlanmasını sağlayacaktır.
Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi bu tür etkinliklerle spor alışkanlıklarını yeterli bir
şekilde tanıtabileceğine inanıyor.
Yıllık eylem planının hazırlanmasında gençler arasında sporun geliştirilmesi ve
tanıtımı amacıyla bu alanda diğer öncelikli konuların da girebilmesi için imkân bırakılmıştır.

SPOR ALANININ STRATEJİK
ÖNCELİKLERİ
• Gençleri bütün spor etkinlikleri ve spor alanındaki imkânlar hakkında
bilgilendirmek,
• Belediyedeki bütün spor kapasitelerinin kullanımı için gençleri
desteklemek,
• Kırçova Belediyesi’nde gençler arasında sporu tanıtmak,
• Spor alanında gençlerin imkânlarını ve gençlerin katılımını artıran
projelere hazırlık ve destek.
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YEREL GENÇLİK STRATEJİSİNİN
UYGULANMASI VE EYLEM
PLANLARIN HAZIRLANMASI İÇİN
PRENSİPLER
Kırçova Belediyesi, gençlik stratejisinin gelecek bölümünde bu stratejinin
uygulanması için ve doğrudan etkinliklerin gerçekleştirilmesi için eylem planlarının
hangi prensipler üzerinde oluşturulacağı belirtilmiştir. Bu tür prensiplerin varlığı çok
önemlidir, çünkü gelecek etkinliklerin hazırlanmasında her alanda hangi esasların
kullanılacağı görülmektedir.
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○ Gençler, Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi ve belediye arasında daha iyi iş birliği
Yerel düzeyde bütün stratejik belgelerin hazırlanmasında ve karar getirilmesinde
gençlerin ortak olmaları amacıyla bu yerel gençlik stratejisi ile gençlerin durumu ve
her türlü meseleyi çözebilme imkânları geliştirilecektir.
○ Gençler için imkânlar
Gençlerin kaliteli katılımını sağlamak için gençlere yaşam kalitelerini artırmak
için imkânların sağlanması lazım. Bu imkânların kullanılmasıyla gençler kamu
politikalarının oluşturulması ve uygulanması için daha etkin vatandaşlar oluyorlar.
○ Gençlerin kamu politikalarını oluşturmada katılımları
Yukarıda da belirtildiği gibi gençlerin, politikaların oluşturulmasında katılımı için ilgili
taraflarla gençlerin koordineli bir şekilde çalışması lazım. Bunun için şunlar yapılmalı:
− Sivil toplum teşkilatları, gençlerin katılımını teşvik etsin ve kendi etkinliklerine
gençleri katsın.
− Gençler sivil toplum teşkilatlarında ve yerel ile ulusal kurumlarda kendi katılımlarını
artırsın.
− Yerel yönetim tarafından gençlerin politika oluşturma ve uygulamaya katılmalarını
sağlamak için süreç ve etkinliklere imkân tanınması.
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− Belediyede gençleri ilgilendiren bütün meselelerde Kırçova Belediyesi Gençlik
Konseyi’nin katılımı ve istişare edilmesi.
○ Etnik entegrasyon ve farklara saygı gösterilmesi
Strateji, bütün gençleri ayırımcılık yapmadan kendi etkinliklerine dahil etmeyi
amaçlıyor. Gençler çok farklı ihtiyaçlara sahip, çok farklı arka plana ve meselelere
sahiptir; bu yüzden eylem planları hazırlanıp düşünüldüğünde bütün gençlerin buna
katılmasına dikkat edilmelidir. Strateji kendi amaçlarına belediyenin ve burdaki
gençlerin çok milliyetli (multi-etnik) karakterini yansıtmaktadır. Bu stratejinin
uygulanmasında bütün etnik topluluklardan gençlerin katılımı düşünülmeli ve
konuştukları dillerde bilgilendirme sağlanmalıdır.
○ Etkinliklerin gerçekleştirilmesi için alan ve destek imkânı sunmak
Yerel gençlik stratejisi, Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi’nin gelecekte gençlerin
toplumdaki yerleri için stratejik yönelmeleri öngörüyor. Bu program bütün niyetlerini
toplumdaki herkesten alan ve destek alarak gerçekleştirecektir. Gençleri ilgilendiren
birçok konu çözüme ulaştırılabilmesi için sürdürülebilir ve uzun vadeli desteğe
ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bu fikirlerin gerçekleştirilmesi için alan ve uzun vadeli
desteğin şart olduğu ortaya çıkmaktadır.

51

Kırçova Belediyesi Gençlik Stratejisi 2017 - 2022

GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME
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Stratejinin uygulanmasında sürdürülebirliğin sağlanması için yapılan herşey için
uygun gözlem ve değerlendirme yapılması gerektiği gibi ne şekilde bilgilendirileceğinin
öngörüsünde bulunulması gerekmektedir.
Stratejik belgenin amaçları doğrultusunda olacak şekilde bu sürecin gözlem ve
değerlendirme ihtiyaçları için gençlik konseyi bir yıllık eylem planları hazırlayacak. Bu
eylem planları Kırçova Belediyesi’ndeki gençlerle danışılarak hazırlanacaktır. Bu eylem
planları ilgi duyan herkese ulaşılabilir kamu belgesi olacaktır.
Bu eylem planlarının gerçekleştirilmesi ve bu stratejinin uygulanması için her
yıl Kırçova Belediyesi Konseyi’ne raporlar sunulacaktır. Bu raporlar gençlerle iş birliği
yapmanın ve gençleri uygun bir şekilde bilgilendirmenin gayreti yüzünden gençlik
konseyi gençleri yapılan etkinliklerden haberdar etmek için kendi yayın organlarında
yayınlayacaktır.
Bu strateji sivil toplum sektörü ile de iş birliği yapmayı teşvik edip gayret
gösterdiği için Kırçova Belediyesi Gençlik Konseyi stratejinin uygulanması şekli ile
eylem planlarının hazırlanması şekli için bütün ilgili tarafların görüşlerini bildirmeleri
amacıyla sivil toplum sektörüyle görüşmeler düzenleyecektir. Bu tür iş birliği Kırçova
Belediyesi yerel gençlik stratejisinin hazırlık, uygulama ve değerlendirme sürecinde sivil
toplum teşkilatlarına doğrudan katılma imkânı sunacaktır.
Raporlar ve eylem planları düzenli yayınlanıp belediyenin internet sitesinde
erişilebilir olacaktır. Gençlik teşkilatları istedikleri takdirde bu rapor ve eylem planlarını
kendi internet sitelerinde de ekleyebilirler.
Bu stratejinin süresi dolmadan evvel, son yılda Kırçova Belediyesi Gençlik
Konseyi bu stratejik belgenin o güne kadar nasıl uygulandığının değerlendirmesini
yapmak için uygun bir metodoloji getirecektir. Bu değerlendirme aynı zamanda sadece
stratejinin uygulama derecesini değil, aynı zamanda gençlerin ihtiyaç ve meselelerini
karşılayacak yeni stratejik belgenin hazırlanması için faydalı olacaktır.
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Anayasa http://www.sobranie.mk/ustav-na-rm.nspx
Ortaöğretim Yasası
Meslek Liseler Yasası
Yükseköğretim Yasası
Spor Yasası
2005-2015 Ulusal Gençlik Stratejisi
2009 Ulusal Gençlik Stratejisi Uygulama Eylem Planı
2016-2025 Ulusal Gençlik Stratejisi
2016-2025 Ulusal Gençlik Stratejisi Analizi
2012-2015 Okullarda Şiddeti Azaltma Stratejisi
2015 Ulusal İstihdam Stratejisi
2015 Gençlik İstihdam Eylem Planı
MC’de Yaygın Olmayan Eğitim: Durumlar ve Meseleleri. Buova E., Dodovski İ. MKC
Manastır 2009
Algoritma Merkezi, Eğitim Geliştirme Bürosu, Makedonya’daki İlkokullarda
Şiddetin Birincil Durumu Çalışmaları, 2009 yılı
Rutkowski J., Dünya Bankasının Makedonya Hükümeti ile Çalışmada Girdi Olarak
Kullanılan Teknik Not, 2010
Makedonya’daki Gençlik Çalışmaları, Topuzovska-Latkoviç M., ve diğerleri,
Friedrich Ebert Vakfı, 2013
Sosyolojik ve Siyasi Hukuki Araştırmalar Ensitüsü, Gençlerin Durumu Raporu,
Aralık 2014
Violeta Petroska-Beşka, Miryana Nayçevska, Nikolina Kenig, Safet Balaji ve Ana
Tomovska, Eğitimde Çokkültürlülük ve Milliyetlerarası İlişkiler, 2009
Knut Vollebaek’in Beyanatı, AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri, AGİT Geçici
Konseyi 718. Oturumu (2009)
AGİT Eğitim Aracılığıyla Entegrasyonu Tanıtma Tavsiyeleri, Ulusal Azınlıklar
Yüksek Komiserliği Ofisi, 25.01.2008
“Gençler ve Medya” Araştırması Makedonya Ulusal Raporu, İgnatova E., Cambaska
D., Bojinovska M., Bojoviç S., 2014
Makedonya Cumhuriyeti Gençlik İhtiyaçları ve Gençlik Örgütlenmeleri, Gençlik
Örgütleri Koalisyonu SEGA, Kasım 2010.
Makedonya Cumhuriyeti Eğitim Sisteminde Entegre Eğitime Doğru Adımlar,
Eğitim ve Bilim Bakanlığı
Cumhuriyet Trafikte Güvenlik Konseyi Gerçekleşen Aktiviteler Yıllık Raporu
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Makedonya Cumhuriyeti Gençlik İşsizliği Ulusal Raporu, Manastır MKC, Aralık
2015
Makedonya Cumhuriyeti Ademi Merkeziyetçilik Süreci Gözlemi için Sivil
Teşkilatlar Temsilciler için Ademi Merkeziyetçilik Kılavuzu, 2013
www.mok.org.mk
www.ams.gov.mk
www.beznasilstvo.mk
www.rsbsp.gov.mk
www.strategijazamladi.mk
www.kupikukakupistan.gov.mk
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