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Bu topraklar üstünde yürürken sadece bir madde olmadığın farkında olan
Türkler bulundukları topraklarda her zaman barış ve huzur için çaba harca-
mışlardır ve harcamaya devam etmektedirler. Genlerinde terör, devlete

başkaldırma, katliam gibi kavramlar asla ve asla bulunmamaktadır. Her zaman devlet
kurmuşlar ya da devletler kurulurken katkı sağlamışlardır. 

Bu topraklarda kurulan en son devlet Makedonya için de çaba harcamış ve Ana-
yasa’da da kurucu unsurlardan biri olarak yer almayı başarmıştır. Devlete karşı vergi
borcu olmayan, elektrik, su faturasını en sıralı ödeyenler Türkler. Askerlik zorunlu iken
askerlikten kaçmayan, devletin hizmetinde olmaktan çekinmeyen en sadık vatan-
daşlar yine Türkler.

Vaziyet böyle iken bugünlerde yaşadığımız bu dönüm noktasında yine Türklere
büyük rol düşmekte. Her zaman bir batılı olarak yaşayan, ama hiçbir zaman kendi
milli kimliğinden taviz vermeyen Türkler bugün de parçası oldukları devletlerinin
bekası ve daha iyi yarınlar için çaba harcayarak 30 Eylül’de yapılacak olan Referan-
dumda son sözlerini söyleyecekler.

İki Türk partisi EVET için çaba harcıyor iken bir Türk partisi referandum sorusunu
cevapsız bırakmaya kararlı. Tabi ki son sözü sade ve oy kullanma hakkına sahip vatan-
daşlar söyleyecek. 

Referandumda Makedonya’nın Batılı kimliği için karar verilecek. Ama unutmayalım
ki 70. yılında andığımız Makedonyalı Türk “Yücelciler” Yugoslavya döneminde Türkiye
ve Batı ile işbirliğinde oldukları için idam edilmişlerdi. Bu yıl içinde en azından itibar-
larının iade edilmesi için tüm Türk toplumuna büyük görev düşmektedir. 

Onların istediğinin peşindeyiz yine bugün. İnsanca yaşamak, insanca muamele
görmek, kendini özgürce ifade edebilmek, herkese adalet, evlere bir lokma ekmek
götürmekle birlikte medeni bir insan gibi yaşamak. 

Daha iyi yaşam için Avrupa’ya gittik, gitmeye de devam ediyoruz. Kalıyor okul sınıf-
larımız bomboş, ustalarımız kaçtı gitti. Kalanlar zaten bırak usta olmayı çırak bile değil.
Doktorlarımız birer birer değil onlarca yüzlerce terk ediyor memleketi. 

Peki, referandumda oy kullanıldıktan sonra ne olacak? Bu soruya cevabımız hazır
mı? Siyasilerimiz ki en büyük yük onlara düşüyor, alacak mı ciddiye görevlerini. Sivil
teşkilatlar, vakıflar, sunacak mı katkılarını topluma yoksa katkı bekleyen olmaya
devam edecek mi? 

Belli oldu ki taşlar yerinden oynadı. En büyük ticaret ortağımız Almanya’nın bir
numaralı adamı bağımsızlığımızdan sonra ilk kez geldi. NATO Genel Sekreteri, cum-
hurbaşkanları, meclis başkanları, başbakanlar, bakanlar akın etti küçük ülkemize,
mesajlarını vermek için. Verdiler de, "EVET deyin" dediler. Rusya ile soğuk sıcak oyna-
maya da devam ediyoruz, bir düşmanımız bir dostumuz değil. Ne de olsa BM’de
daimi olarak sözü geçen ülke, dünyada faktör. 

Türkiye aslında Makedonya’ya bu süreçte en çok destek veren ülke oldu. Bağım-
sızlıktan bu yana Makedonya ordusunu NATO için hazırlayan ülkelerin önünde geliyor.
NATO üyesi olmamakla birlikte yurt dışında Makedonya ordu mensuplarını birçok
yerde Türkiye üzerinden gönderiyor.  Eğitim alanında, maddi manevi desteği hep sür-
dürüyor da.  

Unutmayalım, okullar da açıldı sorunlar aynen devam ediyor. Bu sayıda en son
durum nedir uzmanlara sorarak cevap bulmaya çalıştık. 

TİKA, eğitim alanında desteklerini sürdürüyor. Üsküp İsa Bey Medresesinin yıpra-
nan binalarına el atarak yeniden çağa uygun olarak en güzel şartlarda yeni din
görevlilerinin yetişmesine katkı sağlayacaktır. 

Futbolda her gün kendinden söz ettiren Genç Kalemler Futbol takımı ile de söyleşi
gerçekleştirerek takımın çalışmaları ve planları hakkında sizlere bilgi paylaşmaya çalı-
şacağız.

Makedonya’nın
En Sadık
VatandaşlarıMürteza SULOOCA 
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Makedonya 
tarihinde üçünü

kez referanduma
gidiyor. Halk

1991 yılındaki
bağımsızlık,

2004 yılındaki
belediye

sınırlarının 
çiziminin
ardından

bu kez isim
sorunun

çözümü ve
AB ile NATO 

üyeliği
konusunda 

tercih 
yapacak.

Gündem

Makedonya, 30 Eylül tari-
hinde ülkenin gelece-
ğinin akışını değişti-

recek referandumda tercihini yap-
maya hazırlanıyor. Makedonya
ile Yunanistan arasındaki isim
anlaşması ve AB ile NATO üyeliği
konusunda halkın tercih yapması
gerektiği referandum Makedon-
ya’da yapılacak üçüncü referandum
olarak da tarihe geçecek.

Makedonya’da daha önce 8 Eylül
1991 yılında bağımsızlık referandumu yapıl-
mıştı. 2004 yılında ise halk belediye sınırlarının
yeniden belirlenmesi konusunda sandığa gitmişti.

30 Eylül referandumu ise bağımsızlık referandu-
munun ardından ülke tarihinin en önemli referandumu
olduğu düşünülüyor.

Başarılı Referandumun İçin % 50’inin üzerinde
Katılım Oranı Gerekli

Devlet Seçim Komisyonu’nun verilerine göre Ma-
kedonya’da 30 Eylül referandumunda oy kullanabilecek
toplam 1 806 336 kayıtlı seçmen bulunuyor. 

Referandumun geçerli olması için katılım oranının
% 50’nin üzerinde olması gerekiyor.

Makedonya hükümeti ise referandumda çoğunlukla
evet oyu çıktığı taktirde, katılım oranı % 50’nin altında
olsa bile sürecin Meclis üzerinden devam edeceğini
savunuyor.

Üç Tercih Var: Evet, Hayır, Boykot…
Taraflar, Makedonya vatandaşlarına referandum

için evet ya da hayır tercihleri yanı sıra boykot etme
çağrısında da bulunuyor. 

Hükümet önderliğindeki kurulan ‘Avrupa Make-

donya’sı için evet’ koalisyonu başta Baş-
bakan ZoranZaev ve bakanlar olmak

üzere ülkenin tüm şehir ve kasabala-
rında halkla buluşma toplantıları dü-
zenledi. Toplantılarda Makedonya’nın
AB ve NATO’nun bir parçası olması
gerektiği savunuldu.

Diğer yandan ise ana muhalefet
tercihi halkın kendisine bıraktı. 

Bazı sivil toplum kuruluşları ise re-
ferandumda katılım oranını yüzde 50’nin

altında tutmak amacıyla boykot etme çağ-
rısında bulunuyor.
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Makedonya Referanduma Gidiyor
30 Eylül

referandumunda halka 
sorulacak soru:“Makedonya ile 

Yunanistan arasındaki isim
anlaşmasını kabul etmek şartıyla

ülkenin AB ve NATO üyeliğini
destekliyor musunuz?”



Gündem

Batılı Liderlerden Açık Referandum
Mesajı

Referanduma ramak kala batı ülkelerinden
Makedonya’ya çok sayıda üst düzey ziyaret
gerçekleşti. 

Makedonya’yı son bir ayda başta Almanya
Başbakanı Angela Merkel, NATO Genel Se-
kreteri JensStoltenberg, ABD Savunma Bakanı
James Mattis, Avusturya Başbakanı Sebasti-
anKurz ve çok sayıda üst düzey bakan ziyaret
etti.

Hepsi de Makedonya vatandaşlarına aynı
mesajı iletti: “Çıkın geleceğinize dair tercihi
yapın”.

‘Gelecek Elinizde, NATO Sizi Bekliyor’
NATO Genel Sekreteri Jens Makedonya

ziyareti sırasında yatığı açıklamada NATO ka-
pısının açık olduğunu, NATO üyeliğiyle hem
ülkede hem bölgede güvenlik ve barışın sağ-
lanabileceğini kaydetti.

“NATO’nun Temmuz’daki zirvesinde Yu-
nanistan ile isim sorununun çözümü şartıyla
üyelik daveti aldınız. Uzlaşı zor bir şeydir fakat
her iki ülke daha parlak bir gelecek için uzlaş-
mayı başardı” ifadeleriyle açıklamasını sürdüren
Stoltenberg, NATO’nun dünyada bir milyarın
üzerinde insanın güvenliğini sağladığını ve
güvenliğin de ekonomik refah getirdiğini söy-
ledi.

Stoltenberg açıklamasını “Gelecek elinizde.
NATO sizi bekliyor” ifadeleriyle tamamladı.

Avusturya Başbakanından Makedonya
Vatandaşlarına ‘Evet’ Çağrısı

Makedonya ziyaretinde bulunan Avusturya
Başbakanı SebastianKurz, Makedonya Baş-
bakanı ZoranZaev ile gerçekleştirdiği görüş-
menin ardından düzenlenen ortak basın top-
lantısında yaptığı açıklamasında Makedonya
ile Yunanistan arasındaki uzlaşıdan memnu-
niyet duyduklarını ifade ederken, Makedonya
halkına da referanduma katılıp AB için ‘evet’
oyu kullanmaları çağrısında bulundu.

Açıklamasının devamında Kurz, “Referan-
dum kararı herkesin şahsi kararıdır. Biz kimsenin
içişlerine karışmak istemeyiz fakat Makedon-
ya’nın bir dostu ve AB üyesi olarak vatandaşların
büyük sayıda referanduma katılmalarının
büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz” evet.

Binlerce Vatandaş ‘Avrupa Makedonya’sı’
İçin Üsküp’te Toplandı

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te ‘Avrupa
Makedonya’sı İçin’ evet mitingi düzenlendi.
Mitinge ülke genelinden binlerce vatandaş
akın etti.

Mitingde başta Başbakan ZoranZaev olmak
üzere Meclis Başkanı Talat Caferi, gazeteci
TomislavKejarovski ve sanatçı SanyaArsovkska
kalabalığa seslendi.

Konuşmacılar 30 Eylül referandumunda
tüm vatandaşlara Avrupa Makedonya’sı için
evet demeleri çağrısında bulundu.

ZoranZaev yaptığı konuşmada, 27 yıllık rü-
yayı gerçekleştirmek ve gelecek nesillere güzel
gelecek sunmak için önümüzde önemli bir
fırsat olduğunu söyledi.

Zaev, konuşmasında “Bize dostluk gösteren
ve yardım eli uzatanlara saygı duyduğumuzu
dünyaya gösterelim. Tüm dünyadan dostlarımız
ülkemizi ziyaret ederek, AB ve NATO’nun bizi
beklediği mesajını açıkça verdi. Bize gelecek
vaat etmeye geldiler. Onların bu teklifine
bizler cevap vereceğiz. AB’nin kapısının anahtarı
bizim elimizde. Bizler geleceğimizin mimar-
larıyız. Bizim yerimiz Avrupa’dadır” dedi.

VMRO-DPMNE Tercihi Halka Bıraktı
VMRO-DPMNe Lideri Hristiyan Mickovski,

açıklamasında parti olarak her vatandaşın re-
ferandumda şahsi kanaatine göre tercih yap-
ması gerektiği konusunda karar verildiğini
ifade etti. Bu kararı halkla yaptıkları istişareler
sonucunda verdiklerini ifade ederken, halk
arasında farklı görüşler olduğunu kaydetti.

Mickovski, “Her vatandaş, ailesi ve ülkesi
için en iyi olduğunu düşündüğü tercihi kendi
şahsi vicdanıyla yapacak. Makedonya bizim
her şeyimiz. Siyasi partiler karar vermeyecek.
Kararı milletimiz verecek. Ve bu karara herkes
boyun eğmek zorunda” dedi.

‘Avrupa Makedonya’sı için evet’ koalisyo-
nunda yer alan Türk Demokratik Partisi ve
Türk Hareket Partisi de Türklerin yaşadığı böl-
gelerde kampanya çalışmalarını sürdürüyor.
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Merkel’in 
Makedonya Ziyareti
Üsküp’te gerçekleştirdiği temasla-

rın ardından Almanya Başbakanı An-
gela Merkel açıklamalarda bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Mer-
kel yaptığı açıklamada, “Ülkeniz ve
Yunanistan arasında çözüme kavuş-
ması gereken bir sorun vardı. İsim
sorunu ve AB ile NATO üyeliği birbi-
rine bağlı şeyler. Halk, 30 Eylül refe-
randumunda tıpkı 27 yıl öncesinde
olduğu gibi Makedonya’nın AB ve
NATO’nun bir parçası olması konu-
sunda bir karar verecek. Bu ise sa-
dece Yunanistan ile imzalanan
anlaşmanın kabul edilmesiyle müm-
kün olacak” dedi.

Verdiği referandum mesajında ise
Merkel, “30 Eylüldeki tarihi günde
evinizde kalmayın, çıkın tercihinizi
yapın. Bu fırsatı kullanıp nasıl bir ge-
lecekte yaşamak istediğinize dair ka-
rarı siz verin” ifadelerini kullandı.
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Türk Siyasi Liderlerin 
Referandum Tutumları 

TDP Genel Başkanı Beycan İlyas
Öncelikle ifade edeyim ki parti olarak re-

ferandumda oyumuz evet olacak. Partimizin
tüm karar alma organlarında yaptığımız de-
ğerlendirmeler ve halkımızla yaptığımız isti-
şareler sonucunda bu karara vardık. Ülkemiz
ve vatandaşlarımız için hayati önem taşıyan

bir dönemden geçiyoruz. Daha doğrusu deyim
yerindeyse yol ayırımındayız. Referandumda
vatandaşlarımız verecekleri kararla Make-
donya’nın bir anlamda istikametini belirleyecek.
Ya ülkemizin stratejik hedefi olan NATO ve
AB üyeliğinin yolu açılacak ya da en az bir 30
yıl daha yerimizde sayacağız.

Referandum sorusunun tartışılmasını an-
layışla karşılıyoruz. Ancak herkesin şunu iyi
bilmesi gerekir. Bu anlaşma uygulanmadan
AB ve NATO üyeliği bir imkansız hayalden
öteye gidemez. Diğer taraftan AB ve NATO
üyeliği ülkemizin adil bir düzene ve ekonomik
refaha kavuşması açısından önemli bir aşama
olacak. Biz kendi başımızın çaresine bakarız
diyenler de var ama geçtiğimiz 30 yıla yakın
bir süre bu tezin doğru olmadığını gösterdi. 

Coğrafyanın en sıkıntılı bölgelerinin birinde
yer alıyoruz ülke olarak. İstikrarının ve güvenliğin
camdan ayaklar üstünde durduğuna herkes
şahit. Dolayısıyla ülkemizin NATO üyeliği bu
açıdan bölgemizin istikrarı açısında hayati
önem taşıyor. Unutmayalım ki bugün bile
komşu ülkelerde sınırların değişimi yüksek
sesle konuşulmaya devam ediliyor. Bu tür
gelişmeler doğrudan ülkemizi etkiler. Bu
yüzden NATO üyeliğine evet diyoruz. 

Diğer taraftan AB üyeliği her anlamda kal-
kınmamız açısından süreçlerin hızlandırılması
anlamına geliyor. Adalet, ekonomi, eğitim

gibi hayati önem taşıyan konularda AB stan-
dartlarını yakalamak için AB üyeliğini destek-
liyoruz. Geleceğimizi AB üyeliğinde gördüğü-
müz için EVET diyoruz.

Maalesef ki bu iki organizasyona üyeliğimiz
bu anlaşmanın kabulünden geçer. Bu yüzden
referandum sorusu bu şekilde düzenlendi.
Zira hem NATO hem de AB üyesi Yunanistan
ile anlaşma sağlamadan stratejik hedeflerimize
ulaşmamız imkansız.

Bir konuya daha değinmek istiyorum re-

ferandumla alakalı. Bazı çevreler ülkemizin
Türkiye ile ilişkileri açısından referandumun
başarısız olması gerektiğini savunuyor. Ger-
çekten bu tür iddiaları anlamak mümkün
değil. Komik hatta. 50 yıldır AB üyesi olmaya
çalışan ve AB ile tam üyelik müzakerelerini
problemli de olsa devam ettiren ve NATO
üyesi en güçlü iki üç ülkeden biri olan Türki-

ye’den bahsediyoruz. Soru çok basit, Türkiye
ile NATO ve AB’de yanyana duran bir ülkede
mi yaşamak istersiniz yoksa geleceği her an-
lamda tartışmalı olan bir ülkede mi?

Nihayetinde kararı vatandaşlar verecek.
Biz, vatandaşlarımızın her zaman olduğu gibi
30 Eylülde de en doğru kararı vereceğine
inanıyoruz.

TMBH Genel Başkanı Erdoğan Saraç
Türk Milli Birlik Hareket, Makedonya Türk-

lerinin milli refleksi olarak gerçekleştirdiği
merkez yönetim kurulu toplantısında refe-
randumla ilgili karar aldı.

Bir: Türkler maalesef Yunanistan ile yapılan
anlaşma sürecine dahil edilmedikleri için ve
özellikle de Türklerin görüşüne başvurulmadığı
için, bu görüşmelerden çıkacak olan neticenin
bizi bağlamayacağını daha önce söylemiştik.
Bu yüzden de bu neticeleri katiyen kabul et-
meyeceğiz. Türklerin olmadığı bir görüşe evet
demek hakikaten bizim davamıza mal edile-
mez.

İki: Makedonya Türkleri olarak 8 Eylül
1991’de en büyük katılımla referanduma çı-
karak Makedonya Cumhuriyeti’nin bizim de
vatanımız ve devletimiz olduğunu ve bu
ülkenin ismi bağımsız Makedonya olduğunu
çok net bir şekilde ortaya koyduk. Bu nedenle
Makedonya Cumhuriyeti’nin isminin değişti-
rilmesi söz konusu olamaz.

Üç: Temmuz 2018 yılında Brüksel’de yapılan
NATO zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Ma-
kedonya’nın NATO’ya davet edilmesiyle ilgili
her zaman olduğu gibi bugün de desteklemeye
devam edeceğini açık ve net olarak söylemişti.
Ve ‘Biz Makedonya’yı anayasal adı olan Ma-
kedonya Cumhuriyeti olarak tanımışız’ den-
mişti.

Dört: İki ülke arasındaki anlaşma süreci
esnasında Yunanistan tarafı hakikaten iki
devlet arasında yapılan bu anlaşmadan uzak-
laşarak üçüncü bir devletin ismini zikrederek
hakikaten kabul edilmesi mümkün olmayan

Gündem

TDP Genel Başkanı Beycan İlyas

TMBH Genel Başkanı Erdoğan Saraç
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Gündem
ithamlarda bulunmuştur. Mesela Yunanistan
Dışişleri Bakanı Kotzias, Makedonya ziyareti
esnasında gazetecinin sorusuna ‘Makedon-
ya’nın NATO yolu, Ankara’dan değil Atina’dan
geçer’ şeklinde cevap vermiştir. Tabii bunu
da izah ederek Makedonya’daki silahlı kuv-
vetlerin yöneticilerinin, kadrolarının Türkiye’de
eğitim görmelerini çok açık ve net bir dille
eleştirmiştir. Yine Avrupa Parlamentosunda
Yunanistan Başbakanı Çipras, Makedonya’ya,
Türkiye’nin Balkanlardaki hegemonyasını dur-
durmak amacıyla yaklaştıklarını söylemiştir.
Özellikle ‘Makedonya’da siyasi, ekonomik ve
kültürel hegemonyasına son vermek istiyoruz’
demiştir. Oysa Makedonya’daki yöneticiler,
ne Dışişleri Bakanı ne de hükümet bu sözlere
bir tepki göstermemiştir. En azından, Türkiye’nin
dostumuz olduğunu, en sadık destekçimiz
olduğunu, kardeş ülke olduğunu ve stratejik
ortağımız oluğunu söylemeliydiler. Fakat bu
konuda Yunan tarafını hiç uyarmadılar. 

Beş: TMBH, kendi program gerekçeleri
doğrultusunda mutlaka Makedonya’nın Avrupa
Birliği’ne ve NATO’ya entegre olmasından ya-
nadır. Bu entegrasyonun Makedonya’nın ana-
yasal adıyla olmalıdır. Hiçbir dayatmalar söz
konusu olamaz. Çünkü bir ülkenin ismini be-
lirlemesi onun iç meselesidir. Uluslararası hu-
kuka dayanarak hiçbir ülkenin buna baskı
yapması izin verilemez. 

Bu sebeplerden dolayı Makedonya Türk-
lerinin vicdanı olan TMBH bu referanduma
katılmayacaktır. Makedonya’da yaşayan Türkleri
de bu sebeplerimizi kaale alarak ve inceleyerek
karar vermeleri çağrısında bulunuyoruz.

THP Genel Başkanı Enes İbrahim
30 Eylülde Makedonya’da düzenlenecek

olan referandum gerek Makedonya, gerek
Balkan Coğrafyası gerekse Makedonya Türkleri
açısından farklı bir öneme sahiptir. Komşu
ilişkileriyle kötü bir durumda olduğumuzdan
dolayı Makedonya bugüne kadar AB ve NATO
entegrasyonu sürecinde geride kalmıştır. 27
yıllık isim sorunu da artık çözüme kavuştuğuna
inanmaktayız. Bu doğrultuda da gerek THP,
gerekse her Türkün de sağduyulu davranıp
30 Eylül’de demokratik hakkını kullanmaları
gerektiğini düşünmekteyiz.

Balkanlarda devamlı kargaşalar yaşandı.
Yakın tarihimizde de Balkanlarda kan akmıştır.
Bosna savaşı, Kosova savaşı bizim çocukluk
ve gençlik dönemimize denk geldi. Akabinde
de Makedonya’da da iç savaşın eşiğinden dö-
nüldü. Devamlı komşu ülkelerde negatif olan
ne varsa Makedonya’yı da kötü yönde etkile-
diğini görmekteyiz. Makedonya’nın artık is-
tikrara kavuşması gerektiğini düşünüyoruz.
Güvenlik olmadan, güvenli ülke statüsüne
ulaşmadan Makedonya’nın sınır bütünlüğü
de soru işareti altındadır, ekonomisi de kötüdür.
Çünkü yatırımcılar öncelikle Makedonya’nın
güvenli ülke olmasını ister ondan sonra yatırım
için girişimde bulunurlar. 

Ülkenin güvenliği hem Makedonya Türkleri
açısında hem de komşu ilişkileri açısından da
önemlidir. Düne kadar başta Bulgaristan olmak

üzere Sırbistan ve Yunanistan’la kötü ilişkilerimiz
vardır. Fakat yeni hükümetin göreve gelmesiyle
birlikte tüm komşu ülkelerimizle iyi politika
sergiliyoruz. Komşu ilişkilerini geliştirmekteyiz.
Özellikle Bulgaristan’la imzalanan anlaşmanın
iki ülke meclisi tarafından onaylandıktan sonra
yürürlüğe girmesiyle birlikte Makedonya AB
ve NATO entegrasyonu sürecinde önemli me-
safe kat etmiştir. Bu önemli mesafeyi kat
ettiği dönemde de AB dönem başkanlığı
komşu ülkemiz olan Bulgaristan’daydı. Komşu
ilişkilerinin ne kadar büyük bir öneme sahip
olduğunu bir kez gördük.

Makedonya Türkleri açısından da en önemli
unsur Türk Silahlı Kuvvetlerinin de üyesi
olduğu NATO’da aynı şemsiye altında bulun-
mak. Hem ülkemiz hem Makedonya Türkleri
kendilerini daha güvende hissedecektir. Çünkü
NATO’nun en büyük ortaklarından biri Türk
Silahlı Kuvvetleridir. NATO’da en büyük orduya
sahip olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ordusu
Türk Silahlı Kuvvetleridir. Bu doğrultuda Türkiye
ile birlikte aynı çatıda olmak bizlere ayrı bir
şeref verecektir. 

Avrupa Birliği standartları doğrultusunda
da hak hukuk mücadelesinde daha kolay bir
şekilde sesimizi duyurabileceğiz. Avrupa’nın
belki dört dörtlük olduğunu söylememiz doğru
değil fakat en kötü hukuk sistemi bile Make-
donya’daki hukuk sisteminden çok çok daha
iyidir. Malumunuz olduğu gibi geçtiğimiz dö-
nemlerde hukuk sisteminin tamamıyla istih-
barat şefinin, başbakanın veya değişik siyasilerin
elindeydi. Hangi hukuk sistemini tercih ede-
ceğimiz bize bağlı. AB’nin en kötü hukuk
sistemi mi yoksa siyasiler, istihbarat veya
mafya tarafından kontrol edilen bir hukuk
sistemi mi? Bunun kararını öncelikle vermemiz
gerekmektedir.

Sanki AB çöküyor gibi algı oluşturulmakta.
AB üye ülkelerinde ekonomik krizlerin yaşandığı
söylenmekte. Doğru olabilir fakat Makedonya

27 yıldır hep krizde. Yunanistan ciddi bir eko-
nomik kriz geçirmesine rağmen bugün ülkedeki
asgari ücret 700 Avro. Makedonya da ise
asgari ücret 200 Avro. Her şeye rağmen AB’nin
en fakir ülkesi bile Makedonya’dan kat kat
daha iyi ve kat kat daha güvenli. Bu doğrultuda
da tüm istatistiki veriler gidişatın iyiye gittiğini
göstermekte. Bu bakımdan AB de Makedonya
ve Makedonya Türkleri için önemli bir gelişme
sağlayacak. 

Diğer yandan malum AB sınırları çerçeve-
sinde de 10 Milyonun üzerinde bir Türk top-
luluğu yaşamakta. Avrupa Türklüğüyle bü-
tünleşip sesimizi hür bir şekilde daha geniş
çevrelere ulaştırabileceğimizi. Belli bir stan-
dartlar oluşturduktan sonra Makedonya’da
da gerçek manada, anayasa ve yasalarda ya-
zıldığı gibi her vatandaşın aynı haklara sahip
olacağını ümit etmekteyiz. Belli standartları
yakalayan ülkelere baktığımızda özellikle azınlık
haklarının çok iyi olduğunu söyleyebiliriz.

30 Eylül referandumu güvenlik ve ekonomik
kalkınma açısından büyük önem arz etmektedir.
En önemlisi de demokrasi kuralları çerçevesinde
demokratik hakkımızı kullanıp sandığa gitmektir.
En azından düşüncemizi hür bir şekilde ifade
etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Makedonya
Türklerinin büyük çoğunluğu zaten AB ve
NATO entegrasyonunu desteklediğini bilmek-
teyiz. Makedonya AB’ye üye olduktan sonra
değişik istihdam alanları oluşacaktır ve Ma-
kedonya artık sadece 2 milyonluk bir Pazara
değil tüm Avrupa pazarına açılmış bulunacaktır.
Güvenli ülke olduktan sonra gerçek yatırım-
cıların da Makedonya’ya gelip ekonomik olarak
da gelişeceğimizi düşünmekteyiz.

Son olarak 30 Eylülde de tüm vatandaşla-
rımızı parti gözetmeksizin sandığa gitmesini
davet ediyorum ve demokratik haklarını ke-
sinlikle kullanacaklarını ümit ediyorum.

Hüsein Musli

THP Genel Başkanı Enes İbrahim
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Makedonya’da yeni eğitim ve
öğretim yılı başladı. Türkçe
eğitim, bağımsızlıktan bu yana

olduğu gibi yine anadilde eğitim hakkı,
kitap sıkıntısı, kadro yetersizliği başta olmak
üzere sorunlarla karşılaşıyor.

2018-2019 eğitim yılında Makedon-
ya’daki ilkokullarda toplam 7148 öğrenci
66 okulda eğitim alacak. 472 öğretmen,
Türk öğrencileri eğitecek. 2017-2018’le
kıyaslandığında bu yılki öğrenci sayısı 428
arttı. İlkokula kayıt yaptıran öğrenci sayısı
953 olarak kayda geçti. 66 okuldan 42’sinde
Türk öğrenciler 1’den 5. sınıfa kadar eğitim
alınırken, 1’den 9. sınıfa kadar Türkçe
eğitim veren okul sayısı 24’te kalıyor. 

Liselerde ise bu yıl 1263 öğrenci 131
öğretmenden Türkçe eğitim alacak. Lise-
lerdeki öğrenci sayısı geçen yıla göre 135
kişi azalırken, lise birinci sınıfa kayıt yaptıran
öğrenci sayısı 347 oldu.

“Türk Toplumu Eğitimde Haksızlıklarla
Karşılaşıyor”

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda
bulunan eğitim uzmanı ve ADEKSAM Baş-
kanı Tahsin İbrahim, Makedonya’da Türkçe
eğitimin çilesinin hiç bitmediğine dikkat
çekti. İbrahim, “Dönem şartlarına ve ih-
tiyaçlarına bakarak aslında her yeni öğretim
yılında Türkçe eğitim, devletimizin çözmesi
gerektiği lakin çözmediği sebeplerden
dolayı Türk toplumu birçok haksızlık ile
karşı karşıya kalmaktadır. Ülkemizde her
ne kadar ilköğretim ve lise düzeyi eğitim,
anayasal hak olsa da (anayasanın 48.
maddesi), Türk toplumuna bu kanun ihlali
her yıl yapılmaktadır” dedi.

“Çocuklarımız Türkçe Dışında Eğitim
Almaya Zorlanıyor”

Anadilde eğitim hakkının birçok böl-
gede Türkçe sınıfların sadece 1’den 5.
sınıflara kadar olması ardından çocukların
ya çok uzak yerlere ya da Makedonca
eğitim alması gerektiğine dikkat çeken
İbrahim, “İlkokulda toplam Türk öğrenci
sayısı 7148. 5. sınıftan sonra yani 6.-
9.sınıflarda 1273 öğrencimiz eğitimine
Makedonca devam ediyor.  Makedon-
ya’da ilköğretimde sınıfta ortalama öğ-
renci sayısı 17.  Bu demek oluyor 74
sınıf ve 111 öğretmene yani Türk olmayan
öğretmene Türk öğrencileri istihdam
sağlamaktadır” dedi.

İbrahim, Doyran belediyesine bağlı

2018/2019 Eğitim Yılında
Türkçe Eğitimin Durumu
Yeni eğitim yılının başlamasıyla Türkçe eğitimdeki sorunlar da boy göstermeye başladı. Ülkede

Türkçe eğitimin durumunu Eğitimi Geliştirme Bürosu Müdürü Zekeriya Hasip ve ADEKSAM Başkanı
Tahsin İbrahimdeğerlendirmelerde bulundu.

1. sınıf 953
2. sınıf  978
3. sınıf  1020
4. sınıf  888
5. sınıf  802
6. sınıf 792
7. sınıf 611
8. sınıf 550
9. sınıf 544
Toplam: 7148

İlkokullarda Türk öğrenci sayısı

Eğitim



Kurthamzalı köyü Koço Racin, Ustrumca
belediyesine bağlı Dorlombos köyüDame
Gruev, Memişli’deki Marşal Tito ve Kar-
binci belediyesine bağlı Hocalı köyü
Straşo Pincur ilkokullarında bu yıl hiçbir
Türk öğrencinin kayıt yaptırmadığının
altını çizdi.

Urviç Köyünde Türkçe Sınıf Açılmadı
Urviç köyünde Türkçe eğitim almak

isteyen öğrenciler cevap dahi alamadı.
21 Mart’ta Eğitim Bakanlığı ve Bogovinye
Belediyesine Türkçe eğitim için yazılı ta-
lepte bulunduklarını belirten İbrahim,
bu talebe karşılık bulamadıklarını belirtti.

İbrahim, “Bu öğretim yılın Urviç köyünde
Türk öğrencilerin Türkçe eğitim almaları
için boykotla başladı. Boykot yaklaşık iki
hafta sürdü. Hiçbir destek ve ilgi göre-
mediklerinden dolayı yine öğrenciler
okula Makedonca eğitim almak üzere
döndüler. Bu öğretim yılında aynı okulda
müdür tarafında Türk öğrencilerine bilinçli
olarak iki yeni Arnavut öğretmen eğitim
sürecine dahil edildi” dedi.

Radoviş  Krste Petkov Misirkov ilk-
okulunda birinci sınıfa 88 Türk öğrencinin
kayıt için başvurduğunu söyleyen İbrahim,
bunlardan sadece 55’inin kaydolduğunu,
diğer 33’ünün ise açıkta kaldığını belirtti.

İbrahim, aynı okulda Dinlerde Ahlak der-
sine Türkçe sınıflara bir papazın eğitim
verdiğini kaydetti.

İbrahim, Kanatlar köyünde 38 öğren-
cinin aynı sınıfta eğitim aldığını ve kanuna
göre 34’ün üzerinde öğrenci olduğunda
sınıfın ikiye bölünmesi gerektiğini sözle-
rine eklerken, ikinci Türkçe sınıfın açıl-
mamasından şikayetçi oldu.

Konuşmasında Türkçe eğitimde kadro
eksikliğine de değinen İbrahim, Karbinci
belediyesine bağlı Kılavuzlu köyü  Straşo
Pincur ilkokulunda mevcut 19 öğrenci,
İştip belediyesine  bağlı Selce köyü   Vanço
Prke ilkokulunda 15 ve İştip’teki Dimitar
Vlahov ilkokulunda 56 Türk öğrencinin
derslerine Makedon öğretmenlerin gir-
diğini belirtti. İbrahim, ilkokullarda 40 ve
liselerde 20 öğretmen kadrosunun Türkçe
eğitimde eksik olduğunu söyledi.

Yükseköğrenimde Türk Öğrenciler
İbrahim’in verdiği bilgilere göre devlet

üniversitelerine 973 ve özel üniversitelere
311 olmak üzere toplamda bin 284 Türk
öğrenci yükseköğrenim görüyor. Türk
öğrencilerin üniversitelerdeki oranı
%2,21’de kalıyor. Üniversitelerdeki aka-
demik kadroda ise 58 Türk yer alıyor.
Bunlardan 29’u doktora, 17’si yüksek li-
sans, 1’i uzman ve 11’i lisans mezunu
olarak göze çarpıyor.

Eğitimi Geliştirme Bürosu Müdürü
Hasip Türkçe Eğitimdeki Durumları De-
ğerlendirdi

2018/2019 eğitim yılının başlamasıyla
Türkçe eğitimdeki son durum hakkında
Eğitimi Geliştirme Bürosu Müdürü Ze-
keriya Hasip de değerlendirmelerde bu-
lundu.

Müdür Hasip, Türkçe eğitimdeki so-
runlarla ilgili yaptığı açıklamada “Eğitim
yılı başında gözlemlediğimiz kadarıyla
kitap sorunu boy gösterdi. Bu sorunla
sadece Türkçe de değil Makedonca ve
Arnavutça eğitimde de karşılaşıldı. Bunun
dışında yeni sınıfların açılmasıyla ilgili
bazı talepler var. Eğitim ve Bilim Bakan-
lığında halen beklemede olan bir sorun.
Fakat en kısa zamanda bu sorunun çö-
züleceğini düşünüyorum. Eğitim bakan-
lığıyla bu konu üzerinde yaptığımız isti-
şareler doğrultusunda bu sorunun ta-
mamına yakının halledileceğini söyleye-
bilirim. Ayrıca Türkçe eğitimde bir sınıf
sıkıntımız var. Mesela bazı okullarda sınıf
eksikliğinden dolayı üç vardiyada ders
yapılıyor. Bu bölgelerde yapılacak yeni
yatırımlarla bu sorunun çözüleceğine
inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitimi Geliştirme Bürosu olarak Coğ-
rafya, Bilgisayar ve Yurttaşlık derslerinde
Türkçe eğitim için ilk ke yeni müfredatlar
hazırladıklarını söyleyen Hasip, bu doğ-
rultuda seminerler de organize ettiklerini
kaydetti.

Hüsein Musli / Bünyamin Liman

Eğitim
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Hasip: Öğretmenlerimiz Tüm Gelişmeleri Yakından Takip Etmeli
Eğitimi Geliştirme Bürosu Müdürü Zekeriya Hasip, Türkçe eğitimde

ders veren öğretmeneler mesaj iletti. Hasip mesajında şu ifadelere yer
verdi:

“Makedonya genelinde ders veren öğretmenlerimize ricam eğitimle
ilgili yaşanan bütün gelişmeleri yakından takip etsinler. Çünkü gelişmeler
takip edilmeyince, yeniliklerden uzak kalınıyor. Muhakkak takip etmeleri
gerekiyor. Bu yeniliklere, bu reformlara entegre olmalıyız. Şu anda
yenilikler yapılıyor, ileride de yapılacak. İster kanunda, ister müfredatta
olsun tüm değişikliklerden haberdar olup öğrencilere daha faydalı
olmalıyız. Öğretmenlik görevini sürdürürken bire bir karşılaştığım bir
sorunu paylaşmak istiyorum. Türk Dili ve Edebiyatı dersinden en son
müfredat 2001 yılında hazırlanmış. Devlet Olgunluk Sınavında ise Dünya
Edebiyatı alanında her dilden ortak sorular hazırlanıyor. Böylelikle
sınavlarda da birçok aksaklık yaşandı. Bu sadece bir örnek, genel anlamda
çok sayıda sorunla karşılaşılıyor. Tüm yeniliklerle ilgili yapılan seminerlere
katılım sağlamaları da çok önemli. Çünkü kanuna göre üç yıl içerisinde
bir öğretmen 40 saatlik seminere katılması gerekmektedir”



Maarif Okulu Makedonya’da
İlk Eğitim Yılına Başladı
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Eğitim

Türkiye Maarif Vakfının Make-
donya’da açtığı Kalkandelen
Maarif Okulu’nun 2018/2019

eğitim yılının 12 Eylül tarihindeaçılışı
yapıldı. 

Açılışa TDP Genel Başkanı Beycan
İlyas, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin
Ayden, T.C. Üsküp Büyükelçiliği Ekonomi
Müşaviri Gürkan Gezer, Din Hizmetleri
Müşaviri Murat Alkan,Halkbank Make-
donya Genel Müdürü Bilal Sucubaşı,
Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü
Fadıl Hoca, sivil toplum kuruluşları tem-
silcileri ve çok sayıda misafir katıldı.

Açılışta konuşma yapan Kalkandelen
Maarif Okulu Müdürü Zafer Çınar, “Dün-
yanın ciddi sorunları var ve bu sorunları
görecek duyarlılığa sahip insanlar yetiş-
tirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Hedefimiz 40’tan Fazla Ülkede
Öğrenci Yetiştirmek’

Konuşmasının devamında ise Çınar,
“Hedefimiz şimdiden 300 civarındaki
öğrencilerimizle ve artacak sayıdaki öğ-
rencilerimizle dünyanın 40’tan fazla ül-
kesinde 140’tan fazla okulda 12 bin öğ-
renci yetiştirmektir. Bizlere destek ver-
diğinizi biliyoruz ve verdiğiniz bu des-
teklerinizin karşılığını eğitim kalitemiz
ile vereceğiz” dedi.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti
Üyesi Cihat Demirli ise yaptığı konuş-
mada, “100’e yakın personelimizle, ni-
telikli öğretmenlerimizle, psikolog, pe-
dagog gibi özel hizmetleri de barındıran

bilim, sanat çalışmalarına bir şekilde
yön verecek öğretmenlerimizle birlikte
kaliteli bir kadroyla bu okulu bu sene
eğitim öğretime açıyoruz. 44 dersliğimiz
var. Kimya, biyoloji, bilgisayar laboratu-
varlarımız var, resim sanat atölyelerimiz

var. Kütüphanemiz, konferans salonumuz,
inşaatı devam etmekte olan yüzme ha-
vuzumuz var. 140 öğrenci kapasiteli yur-
dumuz var. Eğitim öğretim için güzel bir
fiziki alan söz konusu” dedi.

Hüsein Musli

Kalkandelen Maarif Okulu Müdürü Zafer Çınar, “Dünyanın ciddi sorunları var ve bu sorunları
görecek duyarlılığa sahip insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Maarif Vakfı Üsküp’te Anaokulu Açıyor

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Cihat Demirli, konuşmasında
Üsküp’te Ekim ayı itibariyle ana okul eğitimi sunacaklarını belirtti.

Demirli, “Vakfımız bir çok ülkede faaliyet göstermektedir. Balkan
ülkelerinde de Kosova, Bosna Hersek, Romanya, Arnavutluk ve Make-
donya’da da faaliyetine başlamış bulunmakta. Aynı zamanda Üsküp’te
de bir anaokuluyla vakfımız eğitim öğretim faaliyetine Ekim ayında
yeni bir okulla başlayacağını da ilan etmek isterim” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Kalkandelen’in Yeni Hayat derneğinin halk
oyunları ekibi gösteri sundu. Katılımcılar ilk eğitim yılı açılışı onuruna
okul havlusunda fidan dikti.



Yatırım

YENİ/NEW BALKAN-EYLÜL / SEPTEMBER13

Ramstore Makedonya`nın Geçen
Yılki Yatırımı 1 Milyon Euro’ya Ulaştı

Makedonya’daki en önemli
Türk yatırımlarından biri
olan ve ülke genelindeki

market zincirleriyle hizmet vermeye de-
vam eden Ramstore, piyasaya sürdüğü
yeni mobil uygulamasının tanıtımını
yaptı. 

Müşterilerine büyük kolaylık sağlamayı
hedefleyen Ramstore’un yeni mobil uy-
gulamasıyla tüketiciler, süpermarketler-
deki teklifleri net bir şekilde görebilecek
ve bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanan
kolaylaştırılmış bir alışveriş deneyimi ya-
şayabilecekler.

Üsküp’te yapılan tanıtım programında
konuşan Ramstore Makedonya Gene
Müdürü Ayhan Uzun, bu mobil uygula-
masıyla Makedonya piyasasındaki lider
konumlarını güçlendirdiklerini ifade etti.

Ramstore Yatırımı 1 Milyon Euro
Değerine Ulaştı

Konuşmasında yatırım planlarıyla ilgi
bilgi veren Uzun, “Geçtiğimiz yıl yeni
açılan 6 mağazamız ile birlikte 1 milyon
Euro yatırım yapmış ve 100 yeni işyeri
açmış olduk, böylece Makedon ekono-
misine desteğimizi ve güvenimizi sür-
dürdük. Son 3 yıldaki iki haneli büyü-
memiz önümüzdeki dönemde de devam
edecek, sektördeki yeni tedarik fırsat-

larının izlenmesi ve aynı zamanda müş-
terilerimize en iyi hizmeti sunabilmek
için yatırımlarımız da aynı şekilde devam
edecektir” dedi.

Ayhan Uzun, Ramstore’un bundan
sonraki yatırımlarında özellikle teknoloji
ve dijitalleşmenin çok büyük bir pay
alacağını da sözlerine ekledi.

Ramstore Makedonya Bilgi İşlemleri
Müdürü Goran Cugomanov yaptığı su-
numda alış veriş süresince elde edilen
puanların, puan kullanımlarının, indi-
rimlerin, alış veriş geçmişinin ve buna
benzer birçok bilginin bu uygulama üze-
rinden elde edilebileceğini kaydetti.

Uzun: Yerli üreticilere destek
veriyoruz

Makedonya’da yerli ürünleri de raflar-
da geniş yer bulması için çalıştıklarını
söyleyen Uzun, “Makedonya’da üretim
yağmış şirketlerin ürünlerini raflarımızda
geniş anlamda sunmaya çalışıyoruz.
Buna çok dikkat ediyoruz. Dolayısıyla
biz de gerek ülke ekonomisine katkıda
bulunmak, gerekse buradaki tüketicile-
rimize daha kaliteli ürünleri sunmak
amacıyla bizim belirlediğimiz kategori-
lerde belli yerli üreticilere destek veri-
yoruz ve alım garantileri veriyoruz. Özel-
likle Avrupa’dan ve dış ülkelerden gelen

ithal ürünlerin yanında mutlaka iç piya-
sada üretilmiş ürünlerin olması Make-
donya ekonomisinin gelişimi açısından
da çok önemli. Biz de Ramstore olarak
buradaki tüm üreticilere destek olaca-
ğımızın sözünü veriyor ve raflarımızda
daha fazla yer vermek için çaba sarf
ettiğimizi bir kez daha belirmek istiyo-
rum” şeklinde açıklamada bulundu.

26’ıncı Mağazasını Saray’da Açtı
Makedonya’nın en büyük süpermarket

zincirlerinden Ramstore, 26. mağazasını
Saray’da açtı.

Mağaza 450 m2 satış alanı ve 200
m2 depo alanı ile sahip olup toplam 20
çalışanı, 3 ödeme kasası ve tüketiciler
için 20 park yerine sahip otopark alanı
ile hizmet vermeye başladı.

Saray Belediye Başkanı Beceti mağa-
zanın belediyelerinin kalbinde açılma-
sından dolayı duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. Saray halkı da Ramstore’un
mağazasını burada açması vesilesiyle
olumlu mesajları doğrudan yönetime
belirtti.

7 şehirde 26 mağazaya sahip Rams-
tore, toplamda 22 bin 600 m2 satış
alanı ve 690 çalışanıyla hizmet veriyor. 

Hüsein Musli

Üsküp’te yapılan tanıtım programında konuşan Ramstore Makedonya Gene Müdürü Ayhan Uzun, bu mobil
uygulamasıyla Makedonya piyasasındaki lider konumlarını güçlendirdiklerini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Malazgirt Zaferi'nin 947.
yıl dönümü dolayısıyla Malaz-

girt'te düzenlenen etkinlikte konuştu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuş-

masından satır başları şöyle:

Ahlat'a otağ merkezi yapılacak
Ahlat'a bir Cumhurbaşkanlığı köşkü

yakışır. Ahlat'ta 10 dönüm alanda, 1071
metrekare oturma alanına sahip bir
otağ merkezi yapacağız. Çünkü Sultan
Alparslan oraya otağıyı kurdu. Selçuklu
mimarisiyle çok kısa zamanda orayı bi-
tireceğiz inşallah. Malazgirt meydan sa-
vaşının yaşandığı bölgeyi milli park
olarak ilan ettik ve düzenlemesine baş-
ladık. Tarihimizi, köklerimizi ve ecdadımızı
yaşatacak çalışmalara önemle öncelik
veriyoruz.

"Malazgirt demek Mekke, Kudüs,
Rumeli ve Balkanlar demektir"

Gittiğimiz her yere gönüllerden gir-
diğimiz için aradan kaç asır geçerse
geçsin varlığımız devam ediyor. Malazgirt
demek, Mekke, Kudüs, Bursa, Edirne,
İstanbul, Rumeli, tüm Balkanlar demektir.
Biz Malazgirt'te sadece bir zafer kazan-
madık aynı zamanda nasıl bir millet ol-
duğumuzu cümle aleme ilan ettik. Dört
bir yandan uğradığımız tüm saldırıların
üstesinden aynı silahla galip geldik.

Burası bizim istiklal ve istikbal ateşimizin
kıyamete kadar yanacağının gösterge-
sidir. 

"Malazgirt'te nasıl bir millet oldu-
ğumuzu cümle aleme ilan ettik"

Malazgirt ruhunu unutursak ne ön-
cemiz kalır, ne sonramız. Biz, Malazgirt'te
nasıl bir millet olduğumuzu cümle aleme
ilan ettik. Anadolu bir benttir. Bu bent
yıkılırsa ne Ortadoğu kalır ne Afrika ne
Orta Asya kalır ne Balkanlar ne Kafkasya
kalır.

"Türkiye sadece kendi sınırlarından
ibaret bir ülke değildir"

Türk milletinin geleceği için topyekün
ayağa kalkabilmesi için bu tarihi hadiseyi
asla unutmayın unutturmayın. Türkiye
her dönemde olduğu gibi bugün de sa-
dece kendi sınırlarından ibaret bir ülke
değildir. Türkiye gerisindeki koskoca bir
tarihin ve insanlığın sorumluluğunu ta-
şıyor. İdeallerimizi siyaset yoluyla hayata
geçirmeye başladığımız günlerden beri
bu sorumlulukla hareket ediyoruz. 

"Aynı huzur ortamını Suriye ve Irak'ta
inşa edeceğiz"

Suriye'de huzurun ve güvenin gerçek
manada tesis edildiği yegane yerlerin
Türkiye'nin kontrolündeki bölgeler olması
boşuna değildir. Aynı huzur ortamını

Suriye'nin diğer bölgelerinde de tesis
edeceğiz. İnşallah aynı güven ortamını
Irak'ta terör örgütünün faaliyet gösterdiği
yerlerde de inşa edeceğiz. Bizim gü-
venliğimiz kendi sınırlarımızda değil ne-
rede tehdit altında bir kardeşimiz varsa
onun bulunduğu yerde başlar.

"Güçlü olmak zorundayız aksi tak-
dirde bize yaşama hakkı vermezler"

Bunun için siyasette diplomaside
güçlü olmak zorundayız. Ekonomide,
ticarette, teknolojide güçlü olmak zo-
rundayız. Tüm kurumlarımızla güçlü ol-
mak zorundayız. Aksi takdirde bize bu
dünyada bir tek gün yaşama hakkı ta-
nımazlar. Mesele AK Parti meselesi değil
mesele Türkiye meselesidir, mesele mil-
letimizin şahsında sembolleştirdikleri
İslam meselesidir. Batıyı tanıyan herkes
bilir ki Türk demek Müslüman demektir.
Türkiye demek tüm müslümanların ha-
misi, umudu demektir. Batıyla doğrudan
teması olup da hala kimliğini özgürlü-
ğünü koruyabilen tek ülke ve millet
biziz. Mazlum toplumlar bunun için
Türkiye'ye bu kadar değer veriyor bizi
kalplerinden ve dualarından eksik et-
miyorlar. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuş-
masından sonra Diyanet İşleri Başkanı
Ali Erbaş dua etti. 

"Malazgirt Demek Mekke, Kudüs,
Rumeli ve Balkanlar Demektir"
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Dünya

Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümü, düzenlenen birçok etkinlikle kutlandı. T.C. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Malazgirt’te düzenlenen törende önemli mesajlar verdi.



Makedonya’dan Türk Lirasına Destek
Türk Lirasının, ABD dolarına karşı verdiği mücadelede Türk kurumları desteğini esirgemiyor.

Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Uluslararası Vizyon Üniversitesi bu kapsamda başlattığı kampa-
nyalarla Türk lirasına yapılan saldırı karşısında sessiz kalmadı.
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Eğitim

Uluslararası Balkan Üniver-
sitesi (İBU), Türkiye’nin
ABD’ye karşı verdiği eko-

nomik mücadelede destek olmak ve
öğrencilerinin döviz değişikliklerinden
mağdur olmasının önüne geçmek
amacıyla “TL’ye Güveniyoruz, TL’ye
Dönüyoruz” kampanyası başlattı.

Kampanyayla, İBU öğrencilerine
bu yılki harçlarını TL üzerinden ödeme
imkânı verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada
şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine
yapılan haksız döviz uygulamaları kar-
şısında, toplumumuzun en temel taş-
larından biri olan eğitimde, değerli
öğrencilerimizin ve ailelerinin en ufak
bir mağduriyet yaşamasının önüne
geçebilmek için Uluslararası Balkan
Üniversitesi olarak öğrencilerimizin
2018/2019 Akademik yılında üniver-
site harçlarını TL üzerinden ödeye-
bilme imkanı sunduğumuzu belirtmek
isteriz.

IBU ailesinin birlik ve beraberlik
ruhuyla hareket ederek, eğitimlerinin
her aşamasında değerli öğrencileri-
mizin ve ailelerin yanında olmaya de-
vam edeceğiz.”

Vizyon Üniversitesi Türkiye’deki
Döviz Artışına Karşı Sessiz Kalmadı

Makedonya’da yükseköğretim su-
nan Uluslararası Vizyon Üniversitesi,
döviz artışına karşı Türkiye’ye destek
amaçlı uygulama başlattı.

Vizyon üniversitesi Türkiye vatan-
daşı öğrencilere indirim yapacak.

Üniversite tarafından yapılan açık-
lamada, “Anavatanımıza yönelik olan
ekonomik yaptırımlar ve haksız döviz
uygulamaları nedeniyle, Uluslararası
VİZYON Üniversitesinde şimdiye kadar
kayıtlı olan ve yeni kayıt yaptıracak
olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşı öğrencilerine tüm fakültelere,
iki taksit geçerli olmak üzere, yıllık %
15’lik indirim yapılacağını bildirmek
istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında “Okuma
yılı ücretini peşin ödeme durumla-
rında, % 5’lik bir indirim daha yapıla-
caktır. Bu durumlarda yıllık toplam
indirim % 20 olacaktır (takriben 5000
TL’ye tekabül eder)” denildi. 
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Haber

Makedonya Cumhuriyeti bağımsızlığının 27. yıldönümünü
kutluyor. Ülkenin farklı bölgelerinde çeşitli etkinliklerle
8 Eylül Bağımsızlık günü kutlasma törenleri düzenlendi.

8 Eylül 1991 tarihinde gerçekleşen referandumda halkın yüzde
95'inin 'Evet' demesiyle Makedonya, SFR Yugoslavya'dan ayrılarak
kendi bağımsızlığına kavuştu.

8 Eylül, Makedonya'da resmi tatildir. Meclis ve hükümet farklı et-
kinliklerle 8 Eylül bağımsızlık gününü kutlamaktadırlar.

Makedonya genelinde bağımsızlık günü nedeniyle farklı etkinlikler
düzenlenecek.

Anayasal İsmiyle Tanıyan İlk Ülke Türkiye
Makedonya'nın bağımsızlığını ilk olarak Bulgaristan tanırken,

Anayasal ismi ile ilk tanıyan Türkiye Cumhuriyeti olmuştu. Ardından
Slovenya, Hırvatistan, Rusya ile Bosna-Hersek ilk tanıyan ülkeler
arasında yer aldı.

Makedonya, 8 Nisan 1993 yılında bugün halen çözülemeyen isim
sorunu yüzünden, Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya adıyla
Birleşmiş Milletler teşkilatının 181. üyesi olmuştu.

Makedonya Bağımsızlığının
27’nci Yıldönümünü Kutladı

Makedonya’nın 6 belediyesine
altyapı sorunlarının halledilmesi
ve şartların iyileştirilmesi için

Dünya Bankası projesi tarafından 290,7
Milyon Denarlık maddi destek sunuluyor. 

Sunulan bu maddi destek Makedonya
Maliye Bakanlığında imzalanan anlaşmalarla
resmiyet kazandı. 

İmzalar Maliye Bakanı Dragan Tevdovski,
Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbraim,
Jelino Belediye Başkanı Blerim Seydi, Stu-
deniçan Belediye Başkanı Azem Sadiku, ka-
vadarci Belediye Başkanı Mitko Yançev,
İlinden Belediye Başkanı Jika Stoyanovski ve
Kisela Voda Belediye Başkanı Filip Temelkovski
ile Dünya Bankası Makedonya Ofisi Müdürü
Marko Mantovaneli tarafından atıldı.

Merkez Jupa Halkı Büyük Zorluktan Kur-
tulacak

Bu projeden yararlanacak belediyeler ara-
sında Türk Belediyesi Merkez Jupa da yer
alıyor.

İmza töreninin ardından açıklamalarda
bulunan Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan
İbraim, “Bu proje kapsamında Merkez Jupa
Belediyesinde iki köyü birleştiren karayolu
onarımı ve inşaatı yapılacak. Bu karayolu
aynı zamanda iki bölgesel karayolunu da
birleştirdiği için Merkez Jupa halkı için büyük

öneme sahip. Bu karayolu inşaatıyla bölge
halkı büyük bir zorluktan kurtulacak. Örneğin
vatandaşlar Struga’ya gitmek için Debre’den
geçmesi gerekiyordu. Fakat inşa edilecek bu
4 kilometrelik yolla vatandaşlar 35 kilometre
yol kısaltarak Struga yoluna çıkabilecek”
dedi.

Maliye Bakanı Dragan Tevdovski yaptığı
açıklamada bu tür projelerin büyük öneme

sahip olduğunu, 4 kilometrelik yol inşaatı
gibi küçük görünen projelerin aslında büyük
meşakkatleri ortadan kaldırabileceğini kay-
detti.

Dünya Bankası Makedonya Ofisi Müdürü
Marko Mantovaneli, açıklamasında bu pro-
jenin uzun vadeli bir çalışma olduğunu söy-
ledi.

6 Belediyeye 290 Milyon Denarlık
Maddi Destek

Aralarında Merkez Jupa Belediyesinin de bulunduğu toplam
6 belediye Dünya Bankası tarafından sunulan maddi destekten
yararlanacak.
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Haber

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Bü-
yükelçiliğinin himayesinde Holiday
İnn otelinde 30 Ağustos Zafer

Bayramı vesilesiyle resepsiyon verildi.
Resepsiyona Başbakan ZoranZaev, Ana-

yasa Mahkemesi Başkanı Nikola İvanovski,
Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı
Adnan Kahil, milletvekilleri Enes İbrahim
ve Yusuf Hasani, İçişleri bakan Yardımcısı
AgimNuhiu, Çalışma ve Sosyal Politikalar
Bakan Yardımcısı Gönül Bayraktar, bü-
yükelçiler, işadamları, dernek başkanları
ve çok sayıda davetli katıldı.

İki ülke milli marşlarının okunmasının
ardından söz alan T.C. Üsküp Büyükelçisi
Tülin Erkal Kara, 30 Ağustos zaferinin
geçmişi kahramanlık destanıyla bezeli
şanlı Türk milletinin Cumhuriyetin kuru-
luşuna giden yolda en mühim zaferlerden
biri olduğuna dikkat çekti.

Büyükelçi Kara, “30 Ağustos’ta kazanılan
zafer, milletimizin, vatanı ve bağımsızlığı
mevzubahis olduğunda birlik ve beraberlik
anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla
neler kazanılabileceğini en açık kanıtla-
rından biridir. Zafer Bayramımızı başta
gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere
Türkiye cumhuriyetinin tarihine ve gele-
ceğine yön veren önemli şahsiyetlerin
ideallerini ve muasır medeniyetler anla-
yışını oluşturmasına önemli katkılar sağ-

layan Manastır Askeri İdadisinin bulun-
duğu dost ve kardeş ülke Makedonya’da
kutlamak bizler için ayrı bir gurur vesile-
sidir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye-Makedonya Dostluğu
Dünyaya Örnektir”

İki ülke arasındaki köklü bir geçmişe
sahip dostluk ve dayanışmanın dünyaya
emsal teşkil edebilecek nitelikte olduğuna
dikkat çeken Büyükelçi Kara, “Makedonya
bizim için hem yakın bir dost hem de
bölgede güvenilir bir ortaktır. İki ülke
arasındaki koparılamaz bağın en önemli
unsuru soydaşlarımızdır. Soydaşlarımızın
birlik ve beraberliğini muhafaza etmesi,
iki ülke arasındaki kadim dostluğa önemli
katkılar sağlamaktadır” dedi.

Makedonya’ya bundan sonra da destek
vereceklerini belirten Büyükelçi Kara, AB
ve NATO üyeliği için içtenlikle gayret gös-
terdiklerini vurguladı.

Hain darbe girişiminin aziz Türk mille-
tinin kararlı iradesiyle bertaraf edildiğini
kaydeden Büyükelçi Kara, “Türkiye, dost-
larının da desteğiyle terörle mücadelesinin
kararlılık ve dirayetle sürdürecektir. Bu
kapsamda kadim dostumuz Makedonya
da ülkemize tam destek sağlamaktadır”
dedi.

Bünyamin Liman

30 Ağustos Zafer Bayramı Üsküp’te
Kutlandı

Zafer ayı olarak nitelendirilen Ağustos ayında, Zaefer Bayramı Üsküp’te de
büyük bir coşkuyla kutlandı. Büyükelçi Kara burada yaptığı konuşmada iki ülke
arasındaki koparılamaz dostluk bağalarının dünyaya örnek teşkil ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Mesajı Okundu

Büyükelçi Kara, T.C. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajını
da okudu. Mesajda şu ifadelere yer veril-
di:

“Milletimizin 30 Ağustos Zafer
Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş
Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü ve ordumuzun tüm
mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla
yad ediyor; şehitlerimize ve gazilerimize
Allah’tan rahmet diliyorum.

Ağustos ayındaki zaferler zincirimizin
bu son halkası, Türk Milletinin istiklalini
ve istikbalini koruma konusundaki
kararlılığının sembollerinden biri olarak
tarihteki yerini almıştır.

Malazgirt’le başlayan Anadolu’yu
kendimize vatan kılma mücadelemizin
asla bitmeyeceğini, en zor dönemimizde,
7 düvele karşı verdiğimiz Çanakkale Savaşı
ile ilan etmiştik.

30 Ağustos Zaferi, bu kararlılığımızın
yeni bir şahlanışa dönüşmesinin adıdır.

Türk Milleti, 15 Temmuz’da, emperyalist
heveslere karşı istiklalini ve istikbalini ko-
ruma hususundaki azmini bir kez daha
dünyaya göstermiştir.

Tarihimizin her döneminde olduğu gibi
bugün de, kendimizle birlikte umudunu
bize bağlamış tüm mazlumlar ve mağdurlar
için mücadele ediyoruz.

Bu yüce gönüllülük ülkemizin zaafı
değil, tam tersine en büyük güç kaynağıdır.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması,
bizimle birlikte tüm coğrafyamızın
geleceğine yön verecektir.

Diğer zaferlerimiz gibi, 30 Ağustos da
bize, şartlar ne kadar zor olursa olsun
başarıya ulaşma konusunda önümüzde
daima açık bir yol bulunduğuna işaret et-
mektedir.

Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizin kat ettiği
mesafe, bize bunun mümkün olduğunu
göstermiştir.

Bugün de yeni zaferlerin, yeni başarıların
eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum.

Türkiye’ye ve Türk Milletine güvenen-
lerle birlikte mutlaka bu mücadeleyi de
kazanacağız.

Bu vesileyle bir kez daha, şehitlerimize
ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyo-
rum.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu ol-
sun.”



Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
Mahkemesi Başkanı Zühtü Ars-
lan, beraberindeki heyetle te-

maslarda bulunmak üzere Makedon-
ya’ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.

AYM Başkanı Arslan 10 Eylül tarihinde
Makedonya Anayasa Mahkemesi Baş-
kanı Nikola İvanovski ve AYM üyeleriyle
bir araya geldi. Görüşme Makedonya
Anayasa Mahkemesinde gerçekleşti.
Gerçekleştirilen heyetler arası toplan-
tıda iki ülke yüksek yargı sistemleri
hakkında karşılıklı bilgi verildi.

Makedonya ile Türkiye Anayasa Mah-
kemeleri arasında 2007 yılında işbirliği
anlaşması imzalanmıştı.

Türkiye Anayasa Mahkemesi Heyeti,
aynı gün Makedonya Cumhurbaşkanı
Gyorge İvanov ve Devlet Bakanı Adnan
Kahil ile de bir araya geldi.

AYM Başkanı Arslan’dan Balkan
Üniversitesi Ziyareti

Makedonya’ya gerçekleştirdiği ziya-
reti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü
Arslan, Uluslararası Balkan Üniversi-
tesini de ziyaret etti. 

Arslan, Uluslararası Balkan Üniver-
sitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Aydoğan
Ademoski ve Rektör İsmail Kocayusu-
foğlu ile bir araya geldi. Görüşmede
Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi
Tülin Erkal Kara, TİKA Üsküp Koordi-
natörü Aytekin Ayden, Makedonya
Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat,
Halkbank Makedonya Genel Müdürü
Bilal Sucubaşı ve Üsküp YEE Müdürü
Şemsettin Şeker yer aldı.

Zühtü Arslan, Uluslararası Balkan
Üniversitesinde verdiği ‘Türkiye’de Ana-
yasa yargısının dünü, bugünü ve yarını’
isimli konferansta Türk yüksek yargısı
hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Makedonya ziyaretinin verimli geç-
tiğini ifade eden AYM Başkanı Arslan,
“Türk Anayasa Mahkemesi olarak, Ma-
kedonya Anayasa Mahkemesi’nin daveti
üzerine Üsküp’e geldik. Bugün sabah
çok verimli bir toplantı yaptık. Daha
sonra da Cumhurbaşkanıyla görüştük”
şeklinde açıklamada bulundu.

‘Makedonya Anayasa Mahkemesi
ile aramızda çok köklü bir işbirliği var’

Açıklamasının devamında Makedon-
ya Anayasa Mahkemesi ile var olan iş-
birliğine de değinen Arslan, “Make-
donya Anayasa Mahkemesi ile aramızda
çok köklü bir işbirliği var. İkili işbirliğimiz
var zaten uzun süredir karşılıklı görüş-
meler devam ediyor. Bir tecrübe ve

bilgi paylaşımı sözkonusu. Dolayısıyla
bu ziyaretin köklü ilişkiyi daha da ge-
liştireceğine inanıyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyük-
elçisi Tülin Erkal Kara, Türkiye Anayasa
Mahkemesi Başkanını burada ağırla-
maktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Makedonya Anayasa Mahkemesi
Üyesi Salih Murat açıklamasında, “Ma-
kedonya ile Türkiye’nin yüksek yargı
ve anayasa alanında dünyada en üst
düzeyde muhabbetlerimiz var. 10 küsur
yıla dayanan stratejik işbirliği anlaş-
mamız var. Biz de Makedonya Anayasa
Mahkemesi olarak Türkiye’nin engin
tecrübelerinden faydalanıyoruz” ifa-
delerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mah-
kemesi Zühtü Arslan, IBU’da verdiği
konferansın ardından Makedonya’daki
resmi ziyaretini tamamladı.

Hüsein Musli

Makedonya
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Türkiye Anayasa Mahkemesi 
Başkanı’ndan Makedonya Ziyareti

Türkiye AYM Başkanı
Arslan, Makedonya Ana-
yasa Mahkemesi Başkanı
Nikola İvanovski ve AYM
üyeleriyle bir araya gel-
di. Görüşme Makedonya
Anayasa Mahkemesinde
gerçekleşti.

Heyeti Resne Savcısı Recail Şerif Resnede misafir etti. 
Misafirler Niyazi Bey Sarayında karşılandı.



Bu çalışmada Doğrudan Yabancı
Yatırımların (DYY) yerli yatırım-
lar üzerine etkileri Makedonya

Cumhuriyeti ekonomisi kapsamında de-
ğerlendirilmiştir. Çalışmada 1994-2016
dönemine ait değişkenler kullanılarak
zaman serisi analizi yapılmıştır. Ekono-
metrik analizler için çokça kullanılan bir
istatistik paket programı olan EViews
aracılığıyla bazı testler yapılarak DYY ve
Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) yerli
yatırımlar üzerinde uzun dönemli etkisi-
nin olup olmadığı tespit edilmiş ve DYY
ile birlikte GSYİH’nın yerli yatırımlar için
önem arz eden göstergeler olup olma-
dıkları nedensellik analizi yapılarak gö-
rülmüştür.

Ekonomik büyümenin en önemli be-
lirleyicilerinden biri yatırımlardır. Günü-
müzde Gelişmekte Olan Ülkelerin (GOÜ)
en önemli sorunlarından birisi ekonomik
büyümeleri için gerekli olan yatırımları
sağlayacak sermaye birikimine sahip ol-
mamalarıdır. Bir ülkenin yatırım yapmak
için tasarrufları yetersizse, sermaye ihti-
yacını yabancı tasarruflar ile karşılamaya
çalışır. Bu ise dış kredi, borçlanma veya
ülkeye yabancı sermaye girişi olarak ger-
çekleştirilir. Küreselleşme sürecine
GOÜ’lerin katılmasıyla birlikte, hemen
hemen bütün ülkelerde liberalleşme
eğilimi hız kazanmıştır. Bu süreç, ülkeler
arasındaki ekonomik sınırları neredeyse
ortadan kaldırmış ve yabancı sermaye-
nin serbest dolaşımını büyük ölçüde ko-
laylaştırarak toplam sermayenin işlem
hacmini arttırmıştır. Küreselleşme süre-
cinin ortaya çıkardığı en önemli olgular-
dan biri, genellikle Gelişmiş Ülkelerden
(GÜ) GOÜ’lere doğru yapılan orta ve
uzun vadeli sermaye ve teknoloji getiren
DYY’dir.

DYY, ülkedeki yerli yatırımlar üzerinde
etkiler yaratmaktadır. Söz konusu yatı-
rımların yerli yatırımlar üzerinde olumlu
bir etkisi mevcut ise, toplam yatırım-
larda meydana gelen artış oranı, ülkede
yapılan DYY’daki artış oranından fazla
olacaktır. Buna “crowding-in” (artırma)
etkisi denir. Buna bağlı olarak ülkedeki
sermaye birikiminin yetersiz olduğu du-
rumda yabancı yatırımlar, ev sahibi ülke-
nin üretim kapasitesini ve istihdam
olanaklarını artırabilir, teknolojiyi de ya-
nında getirerek ilgili sektörlerin kade-
meli olarak gelişmesini ve rekabetin
artmasını sağlayabilir, ithalata bağımlılığı

azaltabilir. Diğer yandan toplam yatırım-
lar, ülkede yapılan DYY’deki artış oranın-
dan daha düşük oranda artıyorsa bu
durumda “crowding-out” (dışlama) et-
kisi söz konusu olmaktadır. Buna bağlı
olarak da yabancı yatırımlar ülkedeki
yerli firmaların büyüme ve bilgi biriki-
mini olumsuz etkileyebilir, yerli firmala-
rın nitelikli emek ve sermaye girdisini
azaltabilir.

Makedonya’ya giriş yapan DYY ve bu
yatırımların GSYİH içindeki payı aşağı-
daki grafikte gösterilmiştir.

Grafik: DYY girişleri ve DYY’nin
GSYİH içindeki payı (1994-2016)

Kaynak: UNCTAD; Dünya Bankası.
DYY’nin yerli yatırımlar üzerindeki et-

kisini test ettiğimiz ekonometrik analizi-
mize geçelim...

Modelin tahmin süreciyle birlikte

DYY’nin yerli yatırımları nasıl etkilediğini
gösteren denkleme göre DYY’de mey-
dana gelen %1 oranındaki bir artış yerli
yatırımlarda %0,04 oranında bir artış
meydana getirmektedir. Buna ek olarak
gelirde meydana gelen %1 oranındaki
bir artış ise yerli yatırımlarda %1,12 ora-
nında bir artış getirmektedir. Bu sonuç
ile DYY’nin yerli yatırımlar üzerinde uzun
dönemli etkisi, gelirin yerli yatırımlar
üzerindeki etkisinden büyük çıkmayarak
yerli yatırım kararında gelirin DYY’den
daha büyük oranda etkisinin bulunduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Değişkenlerin bir-
birlerini etkileyip etkilemediklerini analiz
eden test sonuçlarına göre uzun dö-
nemde yerli yatırımların seyrinde
DYY’nin ve gelirin etkisi bulunmaktadır. 

Nedensellik testlerinin sonuçlarına
göre, test istatistiklerine ait olasılık de-
ğerleri α, 0,05 anlamlılık düzeyinden
küçük çıkmış, bu bağlamda DYY’nin yerli
yatırımların nedeni olduğu hipotez ile
gelirin yerli yatırımların nedeni olduğu
hipotez kabul edilmiştir.

Böylelikle 1994-2016 döneminde
Makedonya’da DYY ile GSYİH’nın yerli
yatırımlar için öncü nitelikte değişkenler
oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Bu so-
nuçlara bağlı olarak, DYY ve gelir düze-

yinde meydana gelebilecek ciddi bir
negatif şoktan yerli yatırımların çok fazla
etkilenmemesi için, yerli yatırımların
üretkenlik artışının sağlanması gerek-
mektedir.

Günter Mercan

ANALİZ-Düşünce
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“Doğrudan yabancı yatırımların yerli yatırımlar
üzerine etkileri: Makedonya örneği”



ANALİZ-Düşünce

Makedonya Cumhuriyetinde
ilk nüfus sayımı 15. yüzyı-
lında, Türk yetkililer tarafın-

dan yapılmış vebu sayım kapsamında
sadece vergi ödeyenler ve erkek nüfusu
kaydedilmiştir. Makedonya’nın bağım-
sızlığından sonra ilk nüfus sayımı 1994
yılında, sonuncusu ise 2002 yılındayapıl-
mıştır. 

Son sayıma göre Türklerin sayısı 77
bin 959 olarak kayıtlara geçmiştir.Türkler
bu sayıma göre Makedonya nüfusunun
% 3,85’ni oluşturmaktadır.

Bu yazımızda, Devlet istatistik kuru-
mundan aldığımız bilgilere göre, Make-
donya’daki Türklerin demografisini
inceledik ve analiz ettik. 

Doğum, ölüm, göç hareketleri, yaş,
cinsiyet durumu, evlenme ve boşanma
oranlarıolmak üzere pek çok konu nüfus
yapısını etkileyerek, demografinin konu-
sunu teşkil etmektedir.

Verilere göre rakamlar ve istatistikler
ne diyor?

Annenin etnik kökenlerine göre, 2017
yılında Makedonya’datoplam 940 Türk

çocuğu dünyaya gelmitir.Babanın etnik
kökenine göre; yeni doğan 940 çocuktan
791`i Türk babadan, diğer 149 çocuk ise
57’si Arnavut, 20`si Makedon, 15`i Rom,
9’u Boşnak, 1’i Sırp, (diğerleri 9 ve bilin-
meyen 39) babadandır. Evlilik dışı doğan
çocukların sayısı ise 138. 

Belediyeler bazında dağılımına baktı-
ğımızda; en çok Türk çocuğu 124 Us-
trumca belediyesinde, 87 Radoviş
belediyesinde, 74 Gostivar ve 50 çocuk

Çayır belediyesinde doğmuştur.
248`i erkek, 228’i kadın olarak, top-

lam 476 kişi ölmüştür.
Gelinin etnik kökenine göre toplam

489 nikah kıyılmıştır. Bu nikahların, da-
madın etnik kökenine göre; 449`ü Türk,
23`ü Arnavut, 9`u Makedon, 5`i Boşnak
(3`ü diğer) ile kıyılmıştır. Boşanmaların
sayısı ise 39 olarak kayda geçmiştir.

2008 yılı istatistiklerini göre; 979 Türk
çocuğu doğmuş (onlardan 213 evlilik dışı
doğan çocuklar), 417 kişi ölmüş, 611
nikah kıyılmış ve 42 boşanma gerçekleş-
miştir. 

Belediyeler bazına göre; en çok Türk
çocuğu 157 Ustrumca belediyesinde, 75
Radoviş belediyesinde, 80 Gostivar ve
65 çocuk Çayır belediyesinde doğmuş-
tur. 

Bu verilere göre 2008 - 2017 yılı ista-
tistiklerini kıyasladığımızda, doğal nüfus
artışının benzer parametrede, ölüm ora-
nının ise düşüşte olduğunu gösteriyor.
Evlilik dışı doğan çocukların sayısı azalır-
ken, en şiddetli düşüşün evliliklerde ol-
duğunu görüyoruz.

Bülent İbrahim

İstatistiklerde Makedonyalı Türkler
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Makedonya Ekonomi Bakanı Kreş-
nik Bekteşi, Tüccarlar Odasını zi-
yaret ederek pazarcılarla bir

araya geldi. Bakan Bekteşi, yeni Pazar Kanunu
hakkında pazarcılara ve Tüccarlar Odası tem-
silcilerine bilgi verdi.

Bekteşi, Tüccarlar Odası Başkanı Ekrem
Dolek ile gerçekleştirdiği görüşmede pazar-
cıların sorunları ve yeni kanunla öngörülen
lisans çıkarma uygulaması konularını masaya
yatırdı. 

Görüşme sonrasında ikili yaptıkları açık-
lamalarda bu kanunla büyük bir sorunun

ortadan kalkacağı belirtildi.

‘Bu kanun hem pazarcıların hem vatan-
daşların yararına olacak’

Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi açıkla-
masında, “Bilindiği üzere Pazar Kanunu Ma-
kedonya Meclisinden aylar önce geçti. Bu
kanunu hazırlamak ve yürürlüğe koymak
için zamana ihtiyacımız vardı. En kısa sürede
de bu kanun resmi gazetede yayınlanacak.
Bu yasa pazarlardaki ticarete düzenleme ge-
tiren bir yasadır. Yürürlüğe girecek Pazar ka-
nunu hem uzun yıllar sorunlarla karşılaşan

pazarcılar, hem haksız rekabeti ortadan kal-
dıracak hükümet hem de pazarlardan kaliteli
ürün alacak olan tüm vatandaşlar yararına
olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘2005 yılından pazarlardaki sorunlar çöz-
mek için mücadele ediyoruz’

Tüccarları Odası BaşkanıEkrem Dolek,
yaptığı açıklamada 2005 yılından girişimde
bulunarak pazarlardaki sorunları çözüme ka-
vuşturmak için mücadele verdiklerini kay-
detti.

Açıklamasının devamında Dolek, “Pazarlar
uzun yıllar büyük sorunla karşılaştılar. Herkes
kafasına göre hareket ediyordu. Bu da haksız
rekabeti ve yasa dışı ticareti doğurdu. Pazar
kanunuyla kısa sürede pazarlarda yaşanan
tüm olumsuz şeylerin ortadan kaldırılacağı
inancını taşıyoruz. Ayrıca bizler de pazarcılarla
birlikte vatandaşlara daha kaliteli, daha gü-
venilir ürünler sunmak, pazarda çalışanlar
için daha iyi şartlar sunmak için elimizden
geleni yapacağız” dedi.

Lisans İçin Belli Şartların Doldurulması
Gerekiyor

Yeni kanunla birlikte pazarcılar lisans çı-
karmak zorunda kalacak. Lisanslar ise Pazar
Tüccarları Odası tarafından verilecek. Yeni
kanuna göre lisans çıkarılması için pazarcıların
belli şartları doldurması gerekiyor.

Pazarcılar ise lisans çıkarma maliyeti düşük
olduğu taktirde bu uygulamanın sorun teşkil
etmeyeceğini düşünüyor.

Hüsein Musli
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Ekonomi

Yıllardır çeşitli sıkıntılarla çalışmalarını sürdürmeye çalışan Pazarcılar ile ilgili çıkarılan yeni kanunun hazırlıkları
tüm hızıyla devam ediyor. Bu kanunla pazarcıların işinin daha da kolaylaşacağı düşünülüyor.

Pazarcıların Geleceği Masaya Yatırıldı

M
akedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu
Devlet Bakanı ZoranŞapuriç, Melek
Yatırımcıları Derneği Başkanı Baybars

Altuntaş’ı makamında kabul etti.
Bakan Şapuriç, konuğu Altuntaş’a Makedonya

hükümetinin yatırımcılara sunduğu olanaklar hak-
kında bilgi verdi.

Melek Yatırımcılar Dernepi Başkanı Altuntaş
ise Bakan Şapuriç’e Melek yatırımcıların bölgede
özellikle Batı Balkanlarda planladığı çalışmalar
hakkında bilgi verdi. Altuntaş, Melek Yatırımcıların
Üsküp’te temsilciliğine açmayı da hedeflediklerini
sözlerine ekledi.

Baybars Altuntaş görüşmenin sonunda NATO
yolunda büyük öneme sahip referandumun başarılı
geçmesini temenni ederken, NATO üyeliğinin
ülkede güçlü bir iş ortamı yaratacağını kaydetti.

Bakan Şapuriç Melek Yatırımcıları 
Başkanı Altuntaş’la Görüştü



Dış Yatırımlardan
Sorumlu Devlet
Bakanı Adnan

Kahil, THP Genel
Başkanı ve

milletvekili Enes
İbrahim, TDP Genel

Başkanı Beycan
İlyas ve Türk Milli

Birlik Hareketi
Genel Başkanı

Erdoğan Saraç, AK
Parti 6. Olağan

Büyük Kongresinde
Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip
Erdoğan’la bir

araya geldi.

Siyaset
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AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi, 18
Ağustos’ta Ankara Spor Salonu'nda ger-
çekleştirildi. AK Parti Genel Başkanlığına

yeniden aday gösterilen Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, oyunu 1 No'lu sandıkta kullandı.

Makedonyalı Türk siyasetçiler de kongreye ka-
tıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gö-
rüşen Türk siyasetçiler arasında Dış Yatırımlardan
Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil, THP Genel
Başkanı ve milletvekili Enes İbrahim, TDP Genel
Başkanı Beycan İlyas ve Türk Milli Birlik Hareketi
Genel Başkanı Erdoğan Saraç yer aldı.

Kongre Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin, seçim
sonuçlarına göre kayıtlı 1457 delegeden bin
381'inin oy kullandığını, 1380 oyun geçerli, 1
oyun geçersiz sayıldığını açıkladı.

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçerli 1380

oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel
Başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da
aynı oylama ile belirlendi.

"Yolunuz, yolumuz açık olsun"
Partililerin tezahüratları eşliğinde oyunu kullanan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra salondakileri
selamladı.

Teşekkür konuşması için kürsüye gelen Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6. Olağan
Kongremize gösterdiğiniz bu ilgi, alaka sebebiyle
sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yolunuz,
yolumuz açık olsun diyorum, Allah yar ve yar-
dımcımız olsun." diyerek salondan ayrıldı.

Bünyamin Liman

Makedonyalı 
Türk Siyasiler
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’la
Görüştü
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Oldukça zor şartlarda eğitim veren İsa Bey Medresesine TİKA sahip çıktı. İslam Birliğinin talebi üzerine
başlatılan yenileme çalışmalarıyla medrese öğrencileri hijyenik ortamda eğitimlerini sürdürecek.

TİKA, İsa Bey Medresesi Yurdu
Tadilatına Başladı

T
ürk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı – TİKA, İslam
Dini Birliğine bağlı İsa Bey Med-

resesi yurt binası tadilatına başladı.
20 Ağustos’ta düzenlenen basın

toplantısında konuşan TİKA Üsküp
Program Koordinatörü Aytekin Ayden,
kapsamlı tadilatıyla yurt binasının en
kısa sürede hizmete verilmesinin
planlandığını belirtti.

İslam Birliğinin talebi üzerine baş-
latılan çalışmalar hakkında konuşan
Ayden, “Özellikle yurt binasının çok
yıpranmış, ortak kullanım alanlarının
da çok yıpranmış olduğu ve eğitim
hizmeti verilen binadaki ortak kullanım
alanlarında da hijyen sorunlarıyla
karşı karşıya kaldığını tespit ettik. Bu
yıpranmışlık ve hijyen sorunlarından
dolayı sağlık sorunlarının yaşanabi-
leceği, kanalizasyon sorunları nede-
niyle binanın iç ve dış duvarlarında
nemlenmeler, erozyon ve çürümelerin

oluştuğu tespit edildi. Öğrencilerin
konakladıkları binanın içerisindeki
mekanların, özellikle kapı ve pence-
relerin yıprandığı, yatak ve ranzaların
da kullanılamaz halde olması dolayı-
sıyla oldukça kötü bir durum söz ko-
nusuydu. Tüm bu sorunlar neticesinde
eğitim başarısında bir düşüş olduğu
iletildi. Öğrenci kabul noktasında da
bir azalma olduğu bildirildi. Başkan-
lığımızca tadilat projesinin kabul edil-
mesine müteakip geçtiğimiz Temmuz
ayında tadilat ihalesini gerçekleştirdik
ve çalışmalara başladık” dedi.

Yurt binasının yaklaşan eğitim yılına
yetişmesi için öncelikle eğitim bina-
sındaki ortak kullanım alanlarının ta-
dilatına başlandığını kaydeden Ayden,
aynı zamanda da yurt binasındaki di-
ğer tadilat işlerinin de başladığını
sözlerine ekledi.

Ayden, yurt binasının tamamının
donanım ihtiyacının da TİKA tarafın-

dan karşılanacağını müjdelerken,
“Tüm ranzalar, yatak takımları, nev-
resim takımları ve öğrencilerin ihtiyacı
olan dolap malzemeleriyle birlikte
bütün ekipmanları biz başkanlığımızca
karşılıyoruz. Özellikle de mutfak mal-
zemeleri ve ekipmanlarını da yenile-
yeceğiz. Yurt binasın eksik olan bir
diğer husus da acil çıkış ve yangın
merdivenini olmayışıydı. Onu da ta-
mamlıyoruz. Yurt binasının etrafındaki
çevre düzenlemesini de tamamlayarak
projeyi tamamlamış olacağız inşallah.
Medrese eski günlerindeki güzel eği-
tim kurumu hüviyetine kavuşmuş
olacak.” dedi.

Modern ve hijyenik bir ortamda
öğrencilerin kalacağı bir bina yenile-
mesi yapacaklarını vurgulayan Ayden,
bu vesileyle tüm Müslümanların Kur-
ban Bayramı’nı tebrik etti.

Bünyamin Liman

Eğitim



Haber
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Almanya merkezli Hasene Der-
neği, Kurban Bayramı vesilesiyle
18 Ağustos’ta Üsküp’teki 250

yetim çocuğa bayram paketi hediye etti.
Çocuk tiyatrosunda düzenlenen et-

kinlik Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlarken,
çocukların hazırladığı ilahi programı da
izleyicilerle buluştu.

Hasene Makedonya Şubesi Başkanı
Hayyul İmeri, yetim çocuklara yönelik
faaliyetleri bundan sonra da sürdüre-
ceklerini ifade etti.

Kadın Kolları Başkanı Nuran Limani
ise yetimlerin kendilerine emanet ettik-
lerini söylerken, “Allah bu çocukları belki
ailesiz bırakmış ama geleceksiz bırak-
mamıştır” dedi.

Etkinliğin sonunda çocuklar kendilerine
özel hazırlanan hediyeleri teslim aldı.

Hasene Derneğinin Makedonya’nın
farklı kesimlerindeki yetim çocuklara da
hediye paketi dağıttı.

Hasene Derneği, yaptığı etkinlikle Üsküp’teki 250 çocuğa bayram hediyesi sundu. Etkinlik, Makedonya genelindeki
çocuklara hediye dağıtımıyla son buldu.

Yetim Çocuklara Bayram Hediyesi

Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un
himayesinde gerçekleşen ve bu
yıl dokuzuncusu düzenlenen

Genç Liderler Okulunda Türk işadamları
damga vurdu.

20-31 Ağustos tarihleri arasında Stru-
ga’da yapılan Genç Liderler Okulunun
açılış merasiminde Cumhurbaşkanı İva-
nov’un yanı sıra Letonya Cumhurbaşkanı
ValdisZatlers de yer aldı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı
Sani Şener ve  Melek Yatırımcılar Derneği
Başkanı Baybars Altuntaş’ın sunumlarıyla
başlayan okulda, Kültürler Arası Liderlik
seminerinde Türk Havayolları Üsküp Ofisi
GEnel Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan ve
Gain Global Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail Haznedar, Liderliğin Temelleri Se-
minerinde ise Migros AŞ İcra Kurulu Baş-
kanı Özgür Tort sunum yaptı.

Dünya genelinden çok sayıda başarıları
uzmanın da sunum yaptığı liderlik oku-
lunda inovasyon, eko-sistemin gelişimi,
küçük ve orta ölçekli işletmeler ön plana
çıkarıldı.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yöneticileri, Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un himayesinde yapılan Genç Liderler
Okulunda sunumlarını yaptı ve tecrübelerini paylaştı.

Liderlik Okuluna Türk Damgası



YENİ/NEW BALKAN-EYLÜL / SEPTEMBER  25

Kültür-Sanat

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen
belgesel ve kısa film festivali Makedox,
16 Ağustos akşamı Kurşunlu Han’da
açıldı.

Wifi Plaza Cuba isimli kısa metrajlı
filmin ardından Ceyda Torun’un yö-
netmenliğinde İstanbul’daki sokak
kedilerini anlatan “Kedi” belgeseliyle
festival resmi olarak açılmış oldu.

“Gerçeklik yönetiyor, biz film çeki-
yoruz” sloganıyla düzenlenen festivalin
açılışında, organizatörler Kurşunlu
Han’ı festivalin gerçekleşmesi için
kendilerine tahsis eden Üsküp Yunus
Emre Enstitüsüne teşekkür etti.

23 Ağustos’a kadar 70 filmin gös-
terildiği festival, Kurşunlu Han’ın yanı
sıra Makedonya Müzesi ve Modern
Sanatlar Müzesinde gerçekleşti.

Kedi
Başrollerinde İstanbul sokaklarının

sıcak sakinleri olan kedilerin yer aldığı
belgeselde, bu küçük dostlarımız ya-
şadıkları sıkıntılara ışık tutulur. Filmin

en dikkat çeken yanlarından biri İs-
tanbul’un en işlek yerlerinden alınan
doğal görüntülerde oluşmasıdır. Bel-
gesel, Ceyda Torun imzasını taşımak-
tadır.

Makedonya’nın en tanıdık belgesel festivali Makedox, Yunus Emre Enstitüsünün tahsis ettiği
Kurşunlu Han’da Türk belgeseli “Kedi”yle açıldı.

Makedox’ta “Kedi” Rüzgârı
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Eğitim

RTEÜ ile Makedonya Üniversiteleri
Arasında İşbirliği

T
ürkiye’nin önemli üniversitele-
rinden biri olan ‘Recep Tayyip
Erdoğan’ Üniversitesi ile Make-

donya’da yükseköğrenim sunan Uluslar-
arası Balkan Üniversitesi ve Uluslararası
Vizyon Üniversitesi ile işbirliği anlaşması
imzalandı.

İkili işbirliği kapsamında Mevlana ve
Erasmus olmak üzere üç ayrı anlaşma
Üsküp’te İBU Rektörü Prof. Dr. İsmil Ko-
cayusufoğlu ile RTEÜ Rektörü Prof. Dr.
Hüseyin Karaman tarafından imzalandı.

Rektörler, imzalanan bu anlaşmaların
her iki üniversite arasında birçok alanda
ortak çalışmaların yapılasına vesile ola-
cağını ve her iki üniversiteye güç katacağını
ifade etti.

IBU Rektörü Kocayusufoğlu yaptığı
açıklamada, “Bugün Uluslararası Balkan
Üniversitesi olarak çok önemli, çok özel
ismiyle ve varlığıyla çok kıymetli Türkiye
Cumhuriyeti ‘Recep Tayyip Erdoğan’ Üni-
versitesinin Sayın Rektörünü ağırlamaktan
büyük keyif duyuyoruz” ifadelerini kul-
landı.

RTEÜ ile Vizyon Üniversitesi Arasında
İşbirliği Anlaşması

Türkiye’nin saygın üniversitelerinden
olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
ile Uluslararası VİZYON Üniversitesi ara-
sında akademik işbirliği protokolü imza-
landı.

Akademik protokolü Recep Tayyip Er-

doğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hü-
seyin Karaman ve Uluslararası Vizyon
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca
imzaladı. İşbirliği protokolünün imzalan-
ması esnasında AK Parti Bursa Milletvekili
Bennur Karaburun da hazır bulundu.

Vizyon Üniversitesi tarafından yapılan
yazılı açıklamada, “Uluslararası Vizyon
Üniversitesi çalışmalarını çok yönlü ve
eş zamanlı sürdürerek, kültürler arasında
köprü kurmak ve akademik işbirliklerini
geliştirip güçlendirmek amacıyla, değişik
saygın Üniversiteler ile akademik işbirliği
yapmaya devam etmektedir” ifadelerine
yer verildi.                                 Hüsein Musli

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Uluslararası
Balkan Üniversitesi ve Uluslararası Vizyon Üniversitesi
ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Balkan coğrafyası ortak
tarihimizin eseridir’

İmzaların ardından açıklamada
bulunan RTEÜ Rektörü Karaman,
“Bugün biz eğitimin kalitesini arttır-
mak ve daha nitelikli eğitim yap-
mak, araştırma yapmak anlamında
iki üniversitenin üç farklı anlaş-
masını imzalamak üzere buradayız.
Balkanlar Coğrafyası bizim aynı
tarihimizin aynı kültürümüzün ve
aynı medeniyetimizin eseridir. Geç-
mişimiz aynı. Bu nedenle Türkiye
için İslam medeniyeti için önemli
bir coğrafya.” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında Ka-
raman, “Bu anlaşma sayesinde
her iki üniversitedeki öğrenciler
bölümlerine göre belli dönemlerde
değişim yapıp okuyabilecekler. Artı
öğretim elemanlarımızın değişimi
olabilecek. Bir de ortak araştırmalar
ve projeler yapabileceğiz. Bu an-
laşma hem ‘Recep Tayyip Erdoğan’
Üniversitesi hem de Uluslararası
Balkan Üniversitesine bir güç kat-
mış olacak” dedi.



S
lovakya Ciğerdelen (Şturovo)

kasabasında işletşmeci olan

Agusoğlu ailesi Avrupa’ya son

dönemde giden binlerce gurbetçiden

sadece biri. 

35 yıl önce Yugoslavya’dan gurbet için

yola çıkan Fevzi Aguşoğlu Estergon Kale-

sinin karışında tatlıcı dükkânı açacağını

hiç düşünmemişti. Bugün ailesi ile şirin

bir küçük sınır kasabası olan Ciğerdelen

(Şturovo) da dondurma tatlı, hızlı ye-

mekler satarken bir otobüsü ağırlayacak

pansiyonu da çalıştırmakta. Türk don-

durmacısı, İstanbul hızlı yemek ve Sultan

pansiyon duruyor binandaki tanıtım ta-

belasında. 

Yıllardır Ciğerdelen’den dondurma

yaptığı kaydeden Aguşoğlu, Vrapçiş-

te’den bu bölgeye gelen tek kişinin ken-

disi ve ailesi olduğunu belirtti.

Makedonya’dan gençlerin çalışmayı

pek sevmediğini söyleyen Aguşoğlu,

“Memleketten sezonda 10 işçi alıyor-

dum şimdi sadece iki kişi kaldı. Gelmi-

yorlar ve çalışmayı sevmiyorlar” diyerek

dert yandı.

Aguşoğlu, bölgenin son derece sakin

olmasına karşın termal tesisleri nede-

niyle turist çektiğini ve gelen turistlerin

dondurma başta olmak üzere tatlıya ol-

dukça ilgili olduğunu söylemeden ede-

miyor.

Estergon Kalesinin Eteğinde 35 Yıl 
Avrupa’daki Gurbetçilerimiz
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Makedonya’nın birçok bölgesinden Avrupa’ya göç eden aileler, bugün işleriyle adından söz ettiriyor. Bunlardan
biri de Aguşoğlu ailesi. Dondurma yapıp satan aile, küçük Slovakya kasabası Ciğerdelen’de turistlerin ilgi odağı
olmayı başardı.

Macaristan ve Slovakya`yı 
bağlayan köprü  (Tuna Nehri)    

Fevzi Aguşoğlu
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Spor

Makedonya Türklerinin spor-
daki guru kaynaklarından
biri olan F.C. Genç Kalem-

lerspor, ikinci lig macerasına başladı.
Mali sıkıntıların gurbetçilerden gelen
destekle aşılmaya çalışıldığı bir ortamda
kulüp başkanından oyuncusuna kadar
herkes kenetlenmiş durumdu. F.C. Genç
Kalemlerspor Başkanı Raif Raif’le yaptı-
ğımız röportajda takımın kuruluş sebep-
lerini, yaşadığı sıkıntıları ve hedeflerini
konuştuk.

F.C. Genç Kalemlerspor’un kuruluş
amacı ve misyonu neydi?

Makedonya profesyonel futbol ligle-
rinde Makedonya Türklerini temsil eden
bir Türk takımının bulunmaması bir futbol
sevdalısı olarak beni üzmekteydi. He-
defleri olan, iddialı bir futbol kulübü kur-
duk. Hedefimiz, kulübümüzde, deneyimli
hocalarımızın gözetiminde, çocuklarımızın

ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal geliş-
melerini takip edip, yetenekleri doğrul-
tusunda başarılarını en üst seviyeye çı-
kararak, futbolcu yetiştirmek. En büyük
hedefimiz Makedonya Türklerini Make-
donya Profesyonel liglerinde başarılı bir
şekilde temsil etmektir.

Kulübümüzü, sporu, sporcuyu seven,
geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuk-
larımızın ve gençlerimizin sağlıklı yetiş-
mesinde emek veren arkadaşlarla kurduk.
Kulübümüz bünyesinde çevik ve ahlaklı
gençlerimizin gelişimini takip edip anne
ve babalara yardımcı olmaya çalışmak
amacıyla yola koyulduk.

İnanıyorum ve eminim ki Makedon-
ya'nın profesyonel futbol II. liginde Ma-
kedonya Türklerinin kurup,yönettiği ve
profesyonel futbolculardan oluşan bir
takımın Makedonya birinci liginde bizleri
temsil edecektir. Bu kapsamda elimden
gelen her türlü maddi ve manevi yar-

dımları seferber edeceğimi bilmenizi is-
terim şeklinde konuştu.  

Aynı zamanda bu yıl kurduğumuz fut-
bol okulu ve ardından spor akademisi
sayesinde yetiştireceğimiz sporcuların
başarıları, spor akademisi bünyesinde
faaliyet gösteren takımlarımızın Make-
donya'da ve anavatanımız Türkiye’de de-
receler elde etmesi kulübümüzün ve
derneğimizin de başarısını en üst seviyeye
çıkaracaktır. Yönetim olarak her zaman
hocalarımızın yanında olacağız şeklinde
konuştu.

Kısa sürede Makedonya ikinci ligine
çıkma başarısı gösterdiniz. Bu başarının
sırrı neydi?

Malumunuz olduğu üzere 2015 yılında
kurduğumuz takımımızla 3 sezonda 2
şampiyonluk elde ederek Makedonya
II. Liginin Batı gurubuna yükseldik. Tabi
ki futbolda başarılı olabilmek için güçlü

Hedefimiz Makedonya Türklerini 
Profesyonel Liglerde Temsil Etmek
2015 yılında kurulmasına rağmen kısa sürede Makedonya 2. Ligine çıkma başarısı gösteren Türk takımı F.C. Genç
Kalemlerspor, önümüzdeki yıllarda Makedonya futbolunda adından sıkça söz ettireceğe benziyor. 
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Spor

bir yönetim ve teknik kadronun yanı sıra
iyi futbolcularının olması gerekiyor. Biz-
lerde daha önce dernek olarak yürüttü-
ğümüz faaliyetlerle Makedonya çapında
önemli ilklere imza atan bir ekibe sahiptik
değişik mesleklerden arkadaşlarımızla
güzel koordinasyon neticesinde bugün
II. lige kadar yükseldik. 

Ama şunu unutmamamız gerekiyor
ki her şeyden önce biz başaracağımıza
inanmıştık. Makedonya Türklerinin spor
alanında da adını altın harflerle yazdıra-
cağımıza kendimiz, ekibimiz ve futbol-
cularımız inanmıştı. Bu isteğimizin bizler
için önemli bir motivasyon kaynağı ol-
duğunu düşünüyorum.

Sporda başarının sırrının tek yoldan
geçtiğini söyleyebilirim, emek sarf etmek.
Emek diyorum, çünkü bu alanda yapılan
işler kısa soluklu değil, gerçekten uzun
süren futbol sezonu boyunca yönetim
kadromuzdaki arkadaşlarımız maçların
organizasyonu, futbolcuların transferleri
ve resmi işlemler için gece gündüz mesai
harcıyorlar. Mesai derken bunu da ifade
etmeden geçemeyeceğim arkadaşları-
mızın hiçbiri maaşlı çalışmıyor, herkes
kulübümüzde gönüllülük esasına göre
yoğun emekler sarf ediyor.  Tabi her ne
kadar yönetim kadrosundaki arkadaşla-
rımız işini profesyonel yapmaya çalışırsa
çalışsın iş yeşil sahada bitiyor. Futbolcu-
larımız her günlük antrenmanlarla maç-
lara profesyonel olarak hazırlanıyor,
teknik direktörümüz ve yardımcıları, kon-
disyonerlerimiz futbolcularımızın başarılı
olabilmeleri için elinden geleninden faz-
lasını vermeye çalışıyor. 

Tabi ki de bugün burada olmamızı
sağlayan önemli unsurlardan biri de ta-
raftarımız. 2015 yılından bu yana F.C.

Genç Kalemlerspor hiçbir zaman bir
takım olarak görülmedi, aksine Gosti-
var'da yaşayan herkes için  bir özlemin
neticesi oldu F.C. Genç Kalemlerspor.
Taraftarımız, futbol takımını ailesi olarak
kabullenerek deplasmanlarda ve ev sahibi
olduğumuz maçlarda 90 dakika durma-
dan destekledi.

Bu yıl yeni sezon hazırlıklarını nasıl
sürdürdünüz? Takıma yeni katılan isimler
kimlerdi?

2018/2019 sezonu 18 Ağustos'ta res-
men başladı, ilk maçımızda F.K. Teteks'i
kendi sahamızda ağırladık, ikinci hafta
ise F.K. Pelister'e Manastırda misafir ol-
duk. Sezona başarılı bir şekilde başladı-
ğımızı söyleyebilirim. 2 maçtan 1 galibiyet
ve 1 beraberlikle ayrıldık. Tabi şu anda
istediğimiz bu başarıları elde etmemizin
en önemli nedeni sezon hazırlıklarına
erkenden başlamamız ve takımımızın
kondisyon açısından yeterli düzeyde ol-
masıdır. Teknik kadromuz kondisyon ça-
lışmalarına Haziran ayının sonunda baş-
ladı, yeni transferlerimizi bu hazırlık
süreci içerisinde takımımıza kattık. Ken-
dileriyle teknik ve kondisyon çalışmala-
rımızı Gostivar'da sürdürdük. Ne yazık
ki takımımızın kendi futbol sahası ve an-
trenman tesisleri olmadığı için hazırlık-
larımızın büyük bir kısmını Gostivar'a 5
kilometre uzaklıkta Raven köyünün futbol
sahasında, az da olsa ev sahibi olarak
maçlarımızı oynayacağımız Gostivar şehir
stadında ve sentetik sahada devam ettir-
dik. Şu anda 10'dan fazla futbolcu takımıza
katıldı, sizlerin de yakından tanıdığı Sunay
Hasan, Şaban Süleyman, Vildan Kerim,
HasipLoki, GentianÇadarovski, Malik Be-
luli gibi Makedonya I. liginde mücadele

etmiş futbol bu sene F.C. Genç Kalem-
lerspor formasıyla mücadele edecekler.

Hiç kuşku yok ki birçok zorlukla kar-
şılaşıyorsunuz. Mali sıkıntıların üstünden
nasıl geliyorsunuz?

Evet ülke ekonomisi malum, diğer
yandan rakip takımların çoğu Belediyeler
ve büyük şirketler tarafından destekle-
nirken bizlerin böyle avantajları yok. Her
şey bireysel gelirle finanse ediliyor. Özel-
likle köyümüzün ve Gostivar'ınişadamları
ile Batılı ülkelerde çalışan gurbetçilerimizin
çok yoğun destekleriyle ayakta durmaya
çalışıyoruz. Diğer yandan futbol ve an-
trenman sahalarımızın olmamasından
dolayı antrenmanlarımızın bir kısmını
Gostivar şehir stadında gerçekleştiriyor-
duk, fakat orda ki olanaklarımız da kısıt-
landığı için şu anda ciddi manada bizi
zorluyor, ama çok şükür ki şu ana kadar
üstesinden geliyor.

Makedonya’daki Türk sporu ve spor-
cularının kendilerini göstermesi için ye-
teri kadar şans bulduğuna inanıyor mu-
sunuz? Bu konuda neler yapılabilir?

Makedonya'da başarılı sporcuların
kendilerini ispatladığını söyleyebilirim,
gerçekten profesyonel olarak yaptıkları
sporda kendilerini geliştiren gençlerimiz
bir yerlere vardıklarını görebiliyoruz. Tabi
daha önce de dediğim gibi spor uzun
soluklu emekler istiyor, küçük yaştan iti-
baren bu alanda yoğun çaba sarf etme-
lerini gerektiğini düşünüyorum. Ama bu-
radan sizlerin aracılığıyla gerçekten başarılı
ve futbola gönül vermiş Makedonya
Türklerinin gençlerine takımımızın kapıları
her zaman açık, takımımıza değer kata-
bilecek her gencimizin F.C. Genç Kalem-
lerspor çatısı altında öncelikleri olduğunu
bilmelerini isterim. Gelsinler, çalışmalara
katılsınlar, kulübümüzdeki kardeşlik ha-
vasını solusunlar eğer yeterli düzeyde
sportif yeteneklere sahipseler kendilerine
kesinlikle şans tanınacaktır. F.C. Genç
Kalemlerspor Makedonya'da yaşayan
her Türk'ün bir yuvasıdır.

Son olarak Yeni Balkan ailesi olarak
bizlerin tanıtılmasına sağladığınız her
türlü destekler için başta Mürteza Sulooca
şahsında sizlere ve diğer bütün arka-
daşlarınıza teşekkür ederim. Bizleri her
zaman haber yaparak, daha geniş kitlelere
ulaşabilmemizi sağladığınız. Başarılarımızı
başta Makedonya Türkleri olmak üzere
Balkanlar'da yaşayan bütün kitlelerinize
ulaştırdınız.

Bünyamin Liman
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ZOR Derneği’nin Türkiye’ye dü-

zenlemiş olduğu kültürel gezi son
derece faydalı ve Balkanlı gençleri

bir araya getirmesi bakımından önemli
bir rol oynadı. Kosova’dan, Makedon-
ya’dan, Preşova’dan ve Batı Trakya’dan
birçok öğrenci bu geziye katıldı.

Daha önce birbirlerini tanımayan birçok
öğrenci, bu gezi vasıtasıyla birbirleriyle
kardeşçe bir ilişki kurma fırsatı yakaladı.
Bu geziye katılan biri olarak diyebilirim
ki, bizi birbirimize bağlayan bir köprünün
temellerini attık. “Ne olursan ol yine gel”
diyen Mevlana’nın ve hoşgörünün şehri
olan Konya bu gezimizin ilk durağıydı.
Konyalı işadamı Dr. Fatih Soydemir’in or-
ganize ettiği gerek kaldığımız yurt, gerekse
görevliler bize son derece sıcakkanlı ve
Türk misafirperverliğine yakışacak şekilde
ağırladılar. Konya Büyükşehir Belediyesi
öğle yemeklerinde bizi ağırlayıp, tarafla-
rından tahsis edilen turist rehberlerimiz
sayesinde Konya’yı ve Konya ruhunu daha
yakından tanıdık. En çok ilgi gören yer
tahmin edebileceğiniz gibi Mevlana Türbesi
oldu. Bunun dışında Meram ve eski bir
yerleşim yeri olan Sille’ye gidip ruhumuzu
dinlendirdiğimiz, kahvemizi yudumlarken
manzaralarına doyamadığımız yerlerdi.
Adeta masal diyarı olan Kelebekler Vadisi

ve Japonya tarafından inşa edilen Japon
Parkı eşsiz güzellikleriyle bizi mest etti.
Sabahları birkaç saat beraber olduğumuz
hocalarımızla yaptığımız sohbetler, fikir
alışverişleri ve geleceğe yönelik ufuk açıcı
konuşmalar bize bir artı daha kattı. Orada
Müslüman kardeşliğini daha iyi anlama
fırsatı yakaladık. Konya müftülüğüne dü-
zenlenmiş olan ziyarette Konya İl Müftüsü
Ahmet Poçanoğlu ile bir araya geldik ve
taraflarından herbirimize Kur’an-ı Kerim
hediye edildi.

Konya’da dört gün kaldıktan sonra be-
şinci gün Ankara’ya doğru yolculuk ettik.
Ankara’da ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret
ettik. Daha sonra üniversiteye kayıt yap-
tıracak olan kardeşlerimizin bilgilenmesi
ve yurt dışından gelen öğrenciler olarak
bizi Türkiye’de misafir eden Yurtdışı Türkler
ve Akraba Toplulukları Başkanlığına ziya-
rette bulunduk. Orada YTB hakkında, Kül-
türel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı
Uzman Yardımcısı Erkan Girişittarafından
detaylı bilgi ve burs olanaklarından bah-
sedildi. YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yu-
suftarafından hazırlanan hediyelersunul-
duktan sonra oradan ayrılıp Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nı ziyaret
ettik. TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa
Daire Başkanı Dr. Mahmut Çevik bizim

için özel bir toplantı düzenledi ve tek tek
problemlerimizi sorarak bize nasıl yardımcı
olunabileceği üzerinde istişarede bulun-
duk.

Ankara’daki ziyaretlerimizden sonra
gezimizin son durağı olan İstanbul’a geldik.
Burada Süleymaniye Yazma Eser Kütüp-
hanesi ve Sultan Ahmet gezdirildi. İstanbul
bizim için ayrı bir hava, ayrı bir nefes
oldu. Eşsiz manzarası karşısında adeta
büyülendik. 

Gezi süresince gezdiğimiz yerlerden
çok özlemiş olduğumuz ve uzun yıllardır
içimizde ukde olarak kalmış kardeşlerimizle
beraber olmak bize tarifi mümkün ola-
mayan hisler yaşattı. Bu gezi sayesinde
anladık ki önemli olan aynı toprakta ya-
şamak değil, önemli olan aynı duyguları
beslemek ve aynı hedef doğrultusunda
yürümek. Tek isteğim bu gezi süresi zar-
fında kurulmuş olan dostluk, kardeşlik
bağlarımızın ömür boyu sürmesidir. 

Batı Trakyalı biri olarak, bizi bu geziye
davet eden ZOR Derneği’ne sonsuz te-
şekkürlerimizi sunuyor ve nice program-
larında yer almayı diliyoruz.

Sevgül Zümre
Batı Trakya-İskeçe
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