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Batman’daki Terör Saldırısında 8 Asker Şehit Oldu
Saldırı sonucu 8 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Twitter adresi üzerinden paylaşımda bulundu.
Oktay, Batman'da şehit düşen kahraman
askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere
acil şifalar diledi.
Devletin teröre ve destekçilerine sınır
içinde ve dışında misliyle cevap vereceğini
söyleyerek, "milletimizin başı sağolsun" dedi.

T

ürkiye’nin Batman bölgesinde operasyona giden zırhlı askeri aracın
geçişi sırasında teröristlerin yola yerleştirdiği El Yapımı Patlayıcı (EYP) inﬁlak etti.
Saldırı sonucu 8 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması
için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Batman’daki saldırıya ilişkin açıklama yapan
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terörle
mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir" ifadelerini
kullanarak, şunları kaydetti:
"Bu konuda azimliyiz, kararlıyız. Bütün em-

niyet, silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucularımız azimle ve kararlılıkla yurt
içinde, yurt dışında bu mücadeleyi sürdürmekte.
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar
mücadelemiz artan bir şiddette, artan bir tempoda devam edecek. Kısacası terörist bitmeden,
bizim mücadelemiz bitmeyecek. Terör biter, o
zaman mücadele biter."
Oktay: Teröristlere misliyle karşılık verilecektir
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, Batman'da şehit düşen askerlerle ilgili

YSK Başkanı Sadi Güven’den

Makedonya Ziyareti

T
www.yenibalkan.com

ürkiye Yüksek Seçim (YSK) Başkanı Sadi Güven ile YSK
ve Danıştay Üyesi Zeki Yiğit Makedonya’ya ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin
Erkal Kara, YSK Başkanı Sadi Güven ve üyesi Zeki Yiğit’i Büyükelçilik
ikametgahında ağırladı.
Görüşmede Makedonya Anayasa Mahkemesi üyesi Salih
Murat da yer aldı.
Yayınevi / Redaksiyon:
Yeni Balkan DOOEL Skopje
Adres: Ul. Samarciska No: 17, 1000 Skopje
İletişim: Tel: +389 (02) 3227398
E-posta: yenibalkan@yahoo.com,
haber@yenibalkan.com

Halkbank AD Skopje hesap no:
270-058361820137
Vergi numarası: 4028004138720
Baskı: Druştvo za peçatarski uzlugi
Peçatnica Serafimovski - DOO
Adres: Ul. 1550 No. 34, Butel
1000 Skopje

Bahçeli: Hain teröristler bilsinler ki hesap
mahşere kalmayacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal
medya hesabı üzerinden Batman'da 7 askerin
şehit olduğu saldırıyı lanetledi.
Devlet Bahçeli, Batman'da gerçekleşen
terör saldırısı için "Kurşun atan hain teröristler
bilsinler ki elbette hesap mahşere kalmayacak"
ifadelerini kullandı.
Bahçeli yaptığı açıklamalarda "Onların
isimlerini bugüne kadar hiç duymamıştık!
Nerede doğup nerede görev yaptıklarını da
bilmiyorduk! Allah şahit, hepsinin kahraman
olduğundan eminiz. Onlar ki, Batman’da şehit
düştüler; vatan nöbetine millet hizmetine,
beka mücadelesine kanlarıyla imza attılar”
dedi.
Bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi
Genelkurmay Başkanlığı tarafından son
bir haftada, ikisi sözde lider kadroda olmak
üzere 68 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Makedonya ile Türkiye Sayıştayları

Arasında Anlaşma İmzalandı
Başkent Üsküp’te gerçekleştirilen törende imzalar,
Türkiye Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve Makedonya
Devlet Sayıştay Kurumu Müdür Yardımcısı Naser Ademi
tarafından atıldı.

T

ürkiye Sayıştay Başkanlığı ile Makedonya Devlet Sayıştay Kurumu arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Makedonya’nın
başkenti Üsküp’te gerçekleştirilen törende imzalar, Türkiye
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve Makedonya Devlet Sayıştay
Kurumu Müdür Yardımcısı NaserAdemi tarafından atıldı.
İmzalanan anlaşmayla birlikte iki kurum arasında kamu sektörü
denetimi, tecrübe paylaşımı, teknik işbirliği, eğitim programları gibi
birçok alanda işbirliği hedeﬂeniyor.
Anlaşmanın bir diğer amacı da Türkiye ile Makedonya Sayıştay
kurumlarını arasında şuana kadar var olan ilişkilerin güçlendirilmesi.
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Temyiz Mahkemesi Gruevski’nin
Hapis Cezasını Onadı
Gruevski’nin ceza indirimi
talebi reddedilirken, Popovski’nin cezasında iki yıllık indirime gidildi.

T

emyiz Mahkemesi, Cuma günü
eski Başbakan Nikola Gruevski’nin “Tenk” davasında aldığı
iki senelik hapis cezasını onadı.
Gruevski’nin ceza indirimi talebini reddeden mahkeme, ikinci sanık GyokoPopovski’nin başvurusunu kısmen kabul

Bünyamin Liman

K

etti ve cezasını 4 yıl 6 ay hapse çevirdi.
Üsküp Birinci Asliye Ceza Mahkemesi,
23 Mayıs’ta 600 bin Euro değerindeki
lüks Mercedes marka otomobilin ihalesine fesat karıştırmak suçundan Gruevski’ye iki yıl, Popovski’ye ise 6 yıl 6 ay
hapis cezası vermişti.

Makedonya-Türkiye Ticaret
Hacmi 334 Milyon $’ı Aştı
İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %19’luk bir
artış gösterdi. Türkiye, Makedonya’nın dış ticaretteki en büyük 9. partneri oldu.

D

evlet İstatistik Kurumu, ilk sekiz
aya ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre Makedonya ile
Türkiye arasındaki ticaret hacmi geçen yılın
aynı dönemine göre %19 artarak 334 milyon
340 bin dolara yükseldi. Makedonya’nın
Türkiye’ye yaptığı ihracat 63 milyon 857
bin dolar, Türkiye’den ithal ettiği mal ve
hizmet ise 270 milyon 484 bin dolar oldu.
2018’in ilk sekiz ayında Makedonya’nın
toplam dış ticaret hacmi 10 milyar 314 milyon 611 bin dolar olarak kayda geçti. İhracat

%24,3 oranında artarak 4 milyar 428 milyon
642 bin dolar, ithalat ise %21,4 artarak 5
milyar 885 milyon 969 bin dolar seviyesine
yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı
%75,2 oldu.
Almanya, Makedonya’nın dış ticaretteki
en büyük partneri olurken, sırasıyla Yunanistan, Büyük Britanya, Sırbistan ve Bulgaristan ilk 5’te yer aldı. Türkiye, ilk sekiz aylık
süreçte Makedonya’nın en büyük 9. ticari
partneri oldu.

Başarısızlığın
Bahanesi
Türkiye Olamaz

endi başarısızlıklarını örtmek isteyen siyasetçiler, Türkiye’ye saldırdı. Referandumun başarısız olmasının ardından birtakım
oluşumlar cadı avına çıktı. Referandum süresince
Rusya’nın etkisi konuşulurken, referandum sonrası
elde edilen başarısızlığın faturasını bazıları Türkiye’ye
kesmek istiyor. BDİ milletvekili Artan Grubi ve
SDSM milletvekili Muhammed Zekiri, katıldıkları
televizyon programında Türkiye’nin başta Türk
toplumu olmak üzere, Müslüman kesim üzerinde
referandumda oy kullanılmaması yönünde çalıştığını
ifade etti.
Hiç kimse Türkiye’yi, referanduma herhangi
bir şekilde müdahale etmekle suçlayamaz çünkü
Türkiye, bir dost ülke olarak bu referandumda
kararı Makedonya vatandaşlarına bırakmış, batılı
siyasiler gibi aba altından sopa göstermemiştir.
Türkiye’yi bu konuda suçlamak kimsenin haddine
değildir.
Yeni Arnavut partisi kurulduğunda, “Bu partiyi
Türkiye kurdu” diyenler, tüm Arnavut partilerin
referandumda yaptığı kampanyanın “evet” için
olduğunu unutuyor mu? Yani çok değerli siyasetçiler,
Türkiye’yi söz konusu partiyi kurmakla suçladığınızda
mı yalancıydınız, yoksa referandumun başarısız
olması için çalıştığını söylerken mi yalancıydınız?
Seçiminiz hangisi olur bilemem ama her halükârda
ikiyüzlüsünüz.
Türkiye, Makedonya’yla ilişkilerinden hiçbir zaman kendi çıkarlarına bakmamış, dostluğunu ve
desteğini kayıtsız şartsız ortaya koymuştur.
Referandumun ardından yine Makedonya’ya
yakışır sahneler gördük. Herkes “Zafer” ilan etti.
Galibiyet kutlamalarına ve açıklamalarına başlayan
liderler, yıllardan bu yana vatandaşların verdiği
mesajın bu referandumda bir tokat gibi yüzlerine
gelmesini görmezden gelmeyi tercih etti.
Tüm dünya açık ve net bir şekilde gördü ki
Makedonya halkı % 36’lık katılım oranıyla isim
anlaşmasını, Avrupa Birliği ve NATO üyeliğini “boykot” etmedi. İktidarların bölüştürücü politikalarını,
ekonomiye yönelik umursamazlıklarını, insan
yerine koyulmamayı, kısacası bu ülkeden yıllardan
beridir düzletilmeyi bekleyen ancak hiçbir şekilde
adım atılmayan politikaları boykot etti. Halk artık
yorgun, halk artık bitkin ve halk artık vaatlerle
idare edilecek durumda değil.
Buna rağmen siyasilerimiz, göremedikleri veya
görmek istemedikleri bu gerçekle yüzleşmek
yerine birbiriyle danışıklı dövüşe devam etmeyi
tercih ediyor. Açık ve net bir şekilde 30 Eylül referandumu başarısızlıkla sonuçlanmıştır. İktidar,
buna rağmen anayasal değişiklikler için her yolu
denerken, muhalefet yıllarca ülkeyi sömürmüş
ve yargılanmaya hazırlanan üyelerini hapisten
kurtarma peşinde.
Bütün bunları göz önüne aldığımızda, siyasiler
ve halk olarak AB’ye hazır mıyız? diye soruyorum
kendime. Kaldı ki referandumda “evet” oyu verenlerin büyük çoğunluğu ülkenin geleceği yerine
bir an önce AB üyesi olarak batı ülkelerinde
çalışma hayali kurarken, cevabı bulmak için o
kadar da uzun düşünmeye gerek yok.
Yazının sonunda referandum süresince gördüğüm ve çok beğendiğim Franklin Roosevelt’in
sözüyle bitirmek istiyorum: “Siyasette hiçbir şey
tesadüf değildir. Yaşananların önceden planlandığına
emin olabilirsiniz.”
Bakalım referandumla birlikte planlananların
sonuçları bize nasıl yansıyacak.
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"AB, Referandumdan Dolayı Makedonya'yla
İşbirliğinden Geri Adım Atmamalı"
İsim değişikliği referandumunun ardından dünyanın birçok ülkesinden değerlendirmeler geldi. T.C. Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, AB ve NATO’ya Makedonya’yla ilişkilerini soğutmaması çağrısında bulundu.
tıda referandum konusu masaya yatırıldı.
Toplantı sonrasında Genel Başkan Yardımcısı Aleksandar Nikolovski yaptığı açıklamada “Referandumdaki katılım oranının
% 36’da kalmasını göz önünde bulundurarak yönetim kurulumuz referandumu
başarısız olarak kabule etme kararı almıştır.
Halk bu referandumda Prespa anlaşmasına
karşı olduğunu ifade etmiştir” dedi.
Nikolovski erken seçim konusunda ise,
“Erken seçime gidilecekse bu Pırjino modeliyle yani 100 günlük geçici hükümetle
olmalıdır” ifadelerini de ekledi.

M

akedonya’daki isim değişikliği
referandumu tüm dünyadan
olduğu gibi Türkiye tarafından
da yakından izlendi.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı
Stef Blok’la gerçekleştirdiği ortak basın
toplantısında Makedonya’daki referanduma değindi.
Çavuşoğlu, konuşmasında şu ifadelere
yer verdi:
"Biz de yakından takip ettik. Önemli,
kritik bir referandumdu. Sonuçta referandumların, seçimlerinde demokratik,
şeﬀaf olması önemlidir. Ben de geçmişte
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi adına
Makedonya’daki seçimleri gözlemlemek
için gitmiştim. Bu anlamda Makedonya’daki olumlu gelişmeleri yakından takip
etmiştim. Bu referandum sonucu Makedonya halkının kararıdır. Biz buna saygı
duymak durumundayız. Diğer taraftan
NATO’nun ve AB’nin bu referandumdan
dolayı, referandumun sonuçlarından dolayı
Makedonya’yla işbirliğinden geri adım atmaması gerekiyor. Makedonya en son
zirvede tüm mütteﬁklerin konsensüsüyle
üyelik için davet edildi. NATO üyeliği için
müzakerelerin devam etmesi gerekiyor.
Aynı şekilde AB’nin de sadece Makedonya
için değil Batı Balkanlara daha fazla önem
vermesi gerekiyor. Ki bu konuda Türkiye,
AB, NATO üyesi ülkeler hep birlikte Batı
Balkanların barışı, huzuru, istikrarı ve geleceği için ve Avrupa Atlantik entegrasyonu
için hep birlikte çalışmamız gerekiyor"
dedi.
Mogherini-Hahn: Halk ‘Evet’ Dedi Sıra
Mecliste
Dış İşleri ve Güvenlik Politikasından

Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Avrupa Komşuluk Politikası ve
Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu
Komisyon Üyesi Johannes Hahn, Makedonya’daki referandumla ilgili ortak bildiri
yayınladı.
Mogherini ve Hahn’ın ortak bildirisinde
Makedonya halkının büyük çoğunluğunun
Prespa anlaşmasına destek verdiğini ifade
edildi.
Açıklamada, “Referanduma katılım hakkını kullanan halkın büyük bir çoğunluğu
Makedonya’nın Avrupa yoluna ve isim
anlaşmasın ‘evet’ dedi. Şimdi anlaşmanın
uygulanması için gereken anayasa değişikliği için sıradaki adımların Meclis tarafından atılması gerekiyor” denildi.
“İsim Konusunda Uzlaşmaya Varılmadıkça Makedonya NATO Üyesi Olamaz”
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,
3-4 Ekim tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Makedonya’daki referandum konusuna değindi.
Stoltenberg, Makedonya’nın 2019’da
NATO üyesi olabileceğini fakat Prespa anlaşmasını kabul etmesi gerektiğini ifade
etti.
Makedonya'nın isim değiştirme referandumunda başarısız olmasına değinen
Stoltenberg, "Bundan sonraki aşamalar Üsküp yönetimini ilgilendiriyor. İsim konusunda uzlaşmaya varılmadıkça Makedonya,
NATO üyesi olamaz" ifadelerini kullandı.
VMRO-DPMNE: Erken Seçime ‘Pırjino’
Modeli Hükümetle Gidilmelidir
VMRO-DPMNE dün akşam yönetim
kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplan-

Zaev: VMRO-DPMNE’nin Talepleri
Kabul Edilemez
Başbakan ve SDSM Lideri Zoran Zaev,
yaptığı açıklamada ana muhalefet VMRODPMNE’nin erken seçim için ‘Prıjino modeli’ hükümet, yeni başsavcı ve referandum
araştırma komisyonu taleplerinin kabul
edilemez olduklarını kaydetti.
Zaev açıklamasında “Bu tüt taleplere
gerek yok. Yetkili kurumlar zaten referandum hakkında görüşlerini iletti. Devlet
Seçim Komisyonu Başkanının ana muhalefetten olduğu ve İdare mahkeme üyelerinin hiçbirinin değişmediği bir süreçte
yapılan referandumun yasal olup olmadığının araştırılması talebinin art niyetli
olduğu açık” dedi.
Zaev, “Bu hafta sonu ya da gelecek
haftanın başlangıcına kadar bir sonuç
elde edeceğimize inanıyorum. Önümüzdeki
süreçte hangi adımların atılacağını 10
Ekim tarihinde kamuoyuna açıklayacağız.
Mecliste üçte iki çoğunluğunu sağlayacağımızı ümit ediyorum” dedi.
BDİ: Seçim Zamanı Değil, Prespa Anlaşması Uygulanmalı
Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ)
dün akşam merkez yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.
BDİ yönetimi, toplantıda bu erken seçim
yapmanın zamanı olmadığını, Prespa anlaşmasının uygulanması için çözüm yolu
bulunması gerektiği kanaatine vardı.
Mala Reçica’daki genel merkezinde
gerçekleşen toplantıda, olası erken seçimin
Prespa Anlaşması uygulanmasının dinamizmini zedeleyeceği düşüncesi ifade
edildi.
BDİ, tüm siyasi partilere Prespa anlaşmasının uygulanması için çaba sarf etmeleri
çağrısında bulundu.
Diaspora: %93,45 ‘Evet’- %4,74 ‘Hayır’
Makedonya’da Pazar günü yapılan referandumla ilgili diasporadaki oylamanın
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nihai sonuçları da yayınlandı.
Diasporadaki seçmen kütüğünde kaydı
bulunan toplam 2 bin 694 seçmenden 1
267’si (% 47,03) oy kullandı. Bu seçmenlerin 1 184’ü (% 93,45) ‘evet’ derken 60’ı
(% 4,74) ‘hayır’ dedi.
Ankara’daki Makedonya Büyükelçiliğinde toplam 16 (% 94,12) seçmen oy
kullandı. Ankara’daki sandıktan 10 (%
62,50) ‘evet’, 4 (% 25) ‘hayır’ ve 2 (%
12,50) geçersiz oy çıktı.
İstanbul’daki Makedonya konsolosluğunda toplam 12 (% 92,31) seçmen oy
kullandı. Oylamaya katılan 12 seçmen de
‘evet’ dedi.
Enes İbrahim: Türkler Referanduma
Yüksek Katılım Sağladı
Makedonya’da gerçekleştirilen referandumun ardından ‘Avrupa Makedonya’sı
için Evet’ koalisyonunda yer alan Türk
Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı ve
Milletvekili Enes İbrahim açıklamalarda
bulundu.
İbrahim açıklamasında, 600 binin üzerinde vatandaşın Makedonya’nın AB ve
NATO entegrasyonunu desteklediğini ve
bundan sonraki sürecin ise Mecliste olduğunu vurguladı. Meclisten geçmediği
taktirde acil bir erken seçime gidileceğini
de sözlerine ekledi.
İbrahim, “30 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen referandumda Makedonya’nın
AB ve NATO entegrasyonu için seçmenlerin
%37’si sandığa gitmiş, sandığa gidenlerin
% 91’den fazlası EVET oyunu kullanmıştır.
600 bin’in üzerinde vatandaş Makedonya’nın AB ve NATO entegrasyonunu desteklemiştir” ifadelerini kullandı.
Türklerin referanduma yüksek katılım
sağladıklarını vurgulayan Enes İbrahim,
açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Türklerin yoğun yaşadıkları yerleşim
yerlerinde, Türk köylerinde katılım oranı
ülke katılım oranının çok üstünde olduğu
resmi rakamlarca kanıtlanmıştır. Bir iki
bölge haricinde Türklerin yoğun yaşadıkları
yerleşim yerleri ve etnik Türk köylerinde

%50’nin üzerinde olan katılım oranı sağlanmıştır. Sandığa giden Türk kökenli seçmenlerin %90’nın üzerinde Makedonya’nın
AB ve NATO entegrasyonunu desteklemiştir. Makedonya Türkleri ülkenin zor
döneminde, yeni bir yol ayrımında ülkeye
olan bağlılığını ve vatanseverliğini kanıtlamıştır.”
Açıklamasının devamında ise İbrahim,
“Bir bayram havasında gerçekleşen, her
vatandaşın özgür iradesini rahatlıkla kullanabildiği bir referandum süreci yaşandı.
Demokrasi değerleri doğrultusunda özgür
irade ve demokratik hakkını kullanan her
vatandaşa şükranlarımı sunarım” dedi.
Erken seçim ihtimalini de ortaya koyan
THP Genel Başkanı, “Bundan sonraki süreç
Meclis’te... Meclis’te Anayasa değişikliği
için yeterince milletvekili bulunamadığı
takdirde, acil bir seçim ile Makedonya AB
ve NATO entegrasyonu sürecine devam
edecektir” şeklinde açıklama yaptı.
İbrahim ayrıca, “Türk Hareket Partisi
ilkeli siyaset anlayışı ve kendi değerlerinden
taviz vermeden Makedonya’nın AB ve
NATO entegrasyonu sürecinde gerekli
desteği vermeye devam edecektir” dedi.
İlyas: “Anayasal Değişikliklere Destek
Vereceğiz”
Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı
Beycan İlyas, yayınladığı bildiriyle referandumu değerlendirdi.
Referandumun başarılı bir şekilde geçtiğine değinen İlyas, “Türk Demokratik
Partisi olarak anlaşmadan doğan anayasal
değişikliklerin kabulü için mecliste gereken
desteği vereceğiz” dedi.
Bildiride şu ifadelere yer verildi:
“Türk Demokratik Partisi yönetimi olarak ülkemiz Makedonya’nın istikbali açısından hayati önem taşıyan bu dönemde
gerçekleşen halkoylamasında çıkan sonucu
son derece önemli ve umut verici buluyoruz.
Halkoylamasının demokratik bir ortamda gerçekleşmiş olması ve ciddi bir
usulsüzlüğün yaşanmamış olması ülkemizin

ve vatandaşlarımızın muasır medeniyetler
seviyesine ulaşma yolunda ciddi adımlarla
ilerlediğinin bir kanıtıdır. Bu doğrultuda
sandığa gidip vatandaşlık görevini yerin
getiren tüm vatandaşlarımıza teşekkür
ediyoruz.
Her ne kadar halkoylamasına katılım
istenilen düzeyde olmasa da sandıktan
çıkan sonuç Türk Demokratik Partisinin
doğru tarafta olduğunu gösteriyor. Oy
hakkını kullanan vatandaşlarımızın %90’dan
fazlası Yunanistan ile varılan anlaşmayı
onaylamış ve ülkemizin en kısa zamanda
NATO ve AB üyesi olmasını istediğini tartışmasız ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte
tüm siyasi partiler atacağı adımları atarken
bu sonucu dikkate alarak eyleme geçmesi
elzemdir. Zira aksi bir hareket ülkemizin
gerçek sahibi vatandaşlarımız tarafından
cezalandırılacağı gibi ülkemizin tekrar belirsiz ve istikrarsız bir sürece girmesi anlamına gelir.
Türk Demokratik Partisi olarak anlaşmadan doğan anayasal değişikliklerin kabulü için mecliste gereken desteği vereceğiz. Ancak mecliste gereken çoğunluğun
sağlanması halinde erken seçim kaçınılmaz
olacak. 28 yıllık geçmişine ve tecrübesine
dayanarak Türk Demokratik Partisi bu seçeneğin de gündeme gelmesi halinde
tüm siyasi birikim ve kapasitesini kullanarak
ülkemizin doğru yoldan uzaklaşmaması
için her türlü adımı atmaya hazırdır.”
Saraç: “Bu Referandum Başarısızdır”
Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı
Erdoğan Saraç, gazetemize özel açıklamalarda bulunarak referandum sonuçlarını
değerlendirdi.
Halkın, Makedonya’nın isim değişikliği
için hükümetin kendi başına çözüm aramasına izin vermediğini gösterdiğini kaydeden Saraç, “Milletin iradesi tecelli etmiştir. Millet demiştir ki, ‘Yunanistan’la
yapılan anlaşma Makedonya’nın ihtiyaçlarını karşılamaz ve adaletsizdir.’ Hukuka,
adalete dayanarak uluslararası camianın
da bu iradeye saygı göstermesi gerekmektedir. Diğer yandan da Makedonya’daki
vatandaşlar hiçbir zaman NATO ve AB
entegrasyonuyla ilgili endişe olmadığını
ortaya koymuştur. Hükümet, baskıyla milletin iradesine ipotek koymak istemiştir.
Bütün geçerli sayılan hukuki kriterlere
göre bu referandum başarısızdır. Bunun
sorumluluğu da hükümet üzerinde olmalıdır” dedi.
Saraç, halkın 3’te birinin desteğiyle
isim değişikliğine gidilemeyeceğini savundu.
Hükümetin istifasını isteyen Saraç, “Bu
siyasi istikrarsızlığın çözümünü yeniden
bir erken seçimle bulunabileceği ihtimalini
göz önünde bulundurmamız herkesin hayrınadır” diyerek olası erken seçimlere
yeşil ışık yaktı.
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İBU, 5. Uluslararası Öğrenci Kongresine Ev Sahipliği Yaptı
42 ülkeden gelen 136 öğrenci, İBU’nun Uluslararası Öğrenci Kongresinde “Sürdürülebilir Gelecek İçin Gençliğe Yatırım
Yapmak” başlığında fikirlerini sundu.

U

luslararası Balkan Üniversitesinde
(İBU) bu yıl 5.’si düzenlenen Uluslararası Öğrenci Kongresinin açılışı gerçekleştirildi. 42 ülkeden 136 öğrenci, “Sürdürülebilir Gelecek İçin Gençliğe Yatırım Yapmak”
başlığıyla gerçekleştirilen kongrede bir araya
geldi.
İBU’nun yeni kampusunda gerçekleştirilen
açılış programına TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, İBU Rektörü Prof. Dr.
İsmail Kocayusufoğlu, T.C. Üsküp Büyükelçiliği
Üçüncü Katibi Kübra İyiiş Akgün, MATTO Asbaşkanı Alper Tunga Ersoy, Halkbank AŞ Üsküp
İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı, Ramstore
Makedonya Genel Müdürü Ayhan Uzun, Atatürk
Kültür Merkezi Başkanlığı Bilimsel Çalışmalar
Genel Koordinatörü Murat Altan Erik, ve çok
sayıda davetli katıldı.
İBU Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu,
beş yıl önce öğrencilerin başlattığı bu çalışmaya
destek vermekten dolayı gururlu olduklarını
belirtti. Kocayusufoğlu, “İlk başladığımızda mekan başta olmak üzere sıkıntılarımız vardı. Öğrencilerimize verdiğimiz destekle bugün beşinci
kez bu programı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 42
ülkeden 136 öğrenciyi ağırlıyoruz” dedi.
İBU’nun yeni kampusu ve çalışma atmosferiyle bölgenin en önemli yükseköğrenim mer-

kezlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Kocayusufoğlu, dünyanın birçok ülkesinden öğrencilerin bugün üniversitelerinde eğitim almaya
gelmesinin bunun kanıtı olduğunu dile getirdi.
Kongrenin ana sponsoru olan Atatürk Kültür
Merkezi Başkanlığı Bilimsel Çalışmalar Genel
Koordinatörü Murat Altan Erik, “Bundan sonra
da yapılacak öğrenci kongrelerinde de aynı işbirliğini sürdürmekten memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim. Çünkü genç insanların
ﬁkirlerine ve birlikteliklerine oldukça önem veriyoruz. Buradan çıkacak yeni düşüncelerin

bundan sonraki bilimsel gelişmelerin önünü
açacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından MATTO Asbaşkanı ve TAV Makedonya Genel Müdürü
Alper Tunga Ersoy, tecrübelerini kongreye
katılan öğrencilerle paylaştı.
Dünyanın farklı bölgelerinden gelen öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlayan Uluslararası
Öğrenci Kongresi, 4-5 Ekim tarihlerinde yapılan
panellerle devam etti. Konuk öğrenciler Cumartesi günü Üsküp ve Ohri’yi gezdikten sonra
ülkelerine döndü.

Sezen İsmail, Doktora Savunmasını Yaptı

Ressam
Bedi İbrahim
Demir Hisar’da
Sergi Açtı

Uluslararası Balkan Üniversitesi Diller Fakültesi İngiliz Dili ve Amerikan
Çalışmaları Bölümü asistanı Sezen İsmail, “Kökleşmiş olma(ma) ve kültürlerarası
kimliğin edebi şekli” konulu doktorasını savundu.

KKTC'deki Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunu
olan ve aynı zamanda İBU’da Diller Fakültesi,
İngiliz Dili ve Amerikan Çalışmaları Bölümü'nde
asistan olarak devam eden Sezen İsmail, doktora
savunmasını dün Az. Kiril ve Metodiy Üniversitesi
Filoloji Fakültesinde yaptı.
Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde, “Kökleşmiş olma(ma) ve kültürlerarası kimliğin
edebi şekli” adlı doktora savunmasını yapan
İsmail, tam not aldı.
Sezen İsmail Kimdir?
Sezen İsmail 20 Şubat 1981 Üsküp doğumludur.
2004 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ﬁnanse edilen bir bursla Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi’nde İngiliz Edebiyatı ve
Beşeri Bilimler bölümünden mezun oldu.
Mezuniyetten sonra Kalkandelen'de Güney
Doğu Avrupa Üniversitesinde asistan olarak
çalıştı.

2008 yılında, Cambridge'den Yetişkinlere İngilizce Dil Eğitimi verme (CELTA) Sertiﬁkasına
sahip oldu.
2009 yılında, TEMPUS programı kapsamında
yürütülen bir proje olan Groningen Üniversitesinde
Öğrenme ve Eğitme Merkezi’ne katıldı.
Aralık 2011'de Üsküp'teki Blaze Koneski Filoloji
Fakültesi'nde "Joyce Carol Oates ve Elif Şafak'ın
Romanlarında Günahkar Olan Diğeri" konulu
yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Eylül 2012'de Uluslararası Balkan Üniversitesi,
Diller Fakültesi İngiliz Dili ve Amerikan Çalışmaları
Bölümü'nde asistan olarak çalışmaya başladı.
Edebiyat alanında ders vermenin yanı sıra,
İngilizce dil becerileri alanında da ders vermektedir.
Araştırma alanları: Çağdaş Anglo-Amerikan
ve Türk Edebiyatı, Feminist ve Post-Kolonyal
Teorisi ve Eleştirisi, Cinsiyet, Kimlik ve Çok Kültürlülük Teorileri’dir.

M

akedonya’nın önemli sanatçılarından biri olan Ressam Bedi
İbrahim 4 Ekimde Demir Hisar’da sergi açtı.
Makedonya Kültür Bakanlığı’nın desteği
ile düzenlenen Demir Hisar Belediyesinin
‘Kültür Şehri’ etkinliği kapsamında açılan
sergi Kültür Evidne, 11 Ekime kadar resim
severlerin beğenisine sunuluyor.
Resim severler Bedi İbrahim’in sergisinde
29 adet birbirinden değerli resimleri görme
fırsatı buluyor.
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Makedonya’da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlandı
Türkiye’den de hocaların katılımıyla düzenlenen ‘Balkanlarda ve Anadolu’da Din Hizmetine Adanmış Ömürler’ adlı
panelde sunumlar yapıldı.

T

ürkiye’de 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanmaya başlanan ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’
Makedonya’da da T.C. Üsküp Büyükelçiliği
Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından düzenlenen panelle ilk kez kutlandı.
Üsküp Türk çarşısında bulundan Bushi
otelde Türkiye’den de hocaların katılımıyla
düzenlenen ‘Balkanlarda ve Anadolu’da
Din Hizmetine Adanmış Ömürler’ adlı panelde sunumlar yapıldı.
Moderatörlüğünü Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan’ın yaptığı panele konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca, Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Fatih Mehmet
Kradaş, T.C. Köstence Başkonsolosluğu
Din Hizmetleri Ataşesi Arif Cevlek ve Kalkandelen Üniversitesi Şarkiyat Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Baki
katıldı.
Panelde konuşmacılar Anadolu ve Balkanlarda din hizmetine katkı sunmuş imam
ve müezzinler, cami ve din görevlilerinin
toplumdaki yeri, Balkanlar ve Romanya
Müslümanlarının arasında cami ve din görevlilerinin önemi, Üsküp’te yaşamış ve
ömürlerini din hizmetine adamış hocalar
hakkında sunumlar yaptı.

Genç Gezginler Avrupa Turuna Üsküp’ten Türk Tiyatrosunun
Üsküp’te kaldıkları süre içinde büyük ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden
Unutulmaz İsmi
Başladı Zaferullah
Yıldırım ve Mehmet Sefa Kılıçoğlu, tarihi Taş Köprüde bağlama çaldı.
Şerafettin Nebi

T

ürkiye’den otostopla yola çıkan iki arkadaş Avrupa turuna Makedonya’nın
başkenti Üsküp’ten başladı.
Bağlama çalarak hem çeşitli ülkelerde Türk
müziğini tanıtıyor hem de hedeﬂedikleri gezi
için para kazanıyorlar.
Üsküp’te kaldıkları süre içinde büyük ilgiyle
karşılaştıklarını ifade eden Zaferullah Yıldırım
ve Mehmet Sefa Kılıçoğlu, tarihi Taş Köprüde
bağlama çaldı.
‘Avrupa turumuza Üsküp’ten başladık’
Zaferullah Yıldırım, yaptığı açıklamada “Ben
daha önce Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan,
Rusya gibi ülkeleri de bu şekilde otostopla

gezdim. Fakat bu sefer ilk kez birlikte Avrupa’ya
doğru hem bağlama çalarak hem para kazanarak
yola çıktık. Avrupa turumuza Üsküp’ten başladık”
dedi.
‘Türk bayrağını görünce hoşlarına gidiyor’
Mehmet Sefa Kılıçoğlu, ise “İnsanlar, yanımızdaki Türk bayrağını görünce hoşlarına gidiyor.
Yanımıza gelip bizimle sohbet ediyor. Çaldığımız
müzikleri beğeniyle dinliyorlar. Burada çok Türk
var, bizimle ilgileniyorlar” ifadelerini kullandı.
Çadırda kalan genç ikili ulaşımlarını otostopla
sağlıyor. Gençler, para kazanabildikleri kadar
ilerleyeceklerini de ifade etti.

Ü

sküp Türk Tiyatrosunun kurucularından biri olan tiyatro ve resim sanatçısı Şerafettin Nebi, 1 Ekim
1920’de Üsküp’te dünyaya geldi.Üsküp Türk
Tiyatrosuna verdiği hizmetle adından söz ettiren Nebi, birçok oyunda rol aldı. Yönetmen
olarak da görev yapan Nebi, aynı zamanda
bir ressamdı.
Merhum, 2008 yılında hayata gözlerini
yumdu. Makedonya’da Türk sanatına uzun
yıllar hizmet veren Şerafettin Nebi’yi doğum
gününde rahmet ve minnetle anıyoruz.

Gostivar Uluslararası Vizyon Üniversitesinden, Yükseköğretim Yasasının 172 ve 235-245 maddeleri gereği ( Eğitim ve Bilim Bakanlığının
uyarlanmış metni “Makedonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi “
no.82/2018) aşağıdaki ilanı yayınladı.

dizayn bir öğretim görevlisi
Mimari tasarım ve dizayn 20100 alanında bir asistan
Mimari yapılar 20112 alanından bir asistan

Tüm öğretim-bilim dallarından öğretim görevlileri ve asistanların
seçimi/tekrar seçimine ilişkin

Genel Psikoloji Öğretim ve Eğitim 51000 anlaminda bir öğretim
görevlisi

İLAN
Hukuk Fakültesi
Medeni hukuk 50803 alanında bir asistan
Ceza hukuku 50804 alanında bir asistan

Mimarlık Fakültesi
Tüm öğretim-bilim dallarından 20100 alanında mimari tasarım ve

Sosyal Bilimler Fakültesi

Adaylar, Yükseköğretim Yasası ile öngörülen genel koşulları yerine
getirme delilleri dışında, ileri düzeyde İngilizce, Türkçe ve Makedoncayı
bildiklerine ilişkin delil ibraz etmeleri gerekir. İlan, açıldığı günden itibaren toplam 5 (beş mesai günü) sürecektir. Bildirimler Gostivar
Uluslararası Vizyon Üniversitesi Arşivine ibraz edilmektedir.
Uluslararası Vizyon Üniversitesi
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Ümit Karan FC Shkupi’ye İmza Attı
Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray’ın efsanelerinden Ümit Karan, FC Shkupi’nin teknik direktörü oldu.

T

ürkiye A Milli Futbol Takımının
eski futbolcusu Ümit Karan, FC
Shkupi’nin yeni teknik direktörü
oldu. Tufan Daş ise takımın Genel Müdürlüğüne getirildi.
4 Ekim’de düzenlenen basın toplantısıyla
imzayı atan Karan, kulübün şu anda iyi
durumda olmadığını ve amaçlarının FC
Shkupi’yi ileriye taşımak olduğunu belirtti.
İmzaların atılmasının ardından kulüple
ilk idmanına çıkan Ümit Karan, Cumartesi
günü Rabotniçki’yi evinde ağırlayan FC
Shkupi’yle ilk sınavını verdi.
Karan’ın Shkupi’ye imza atması kendisini
yakından takip eden Makedonya’daki Türk
sporseverlerin de büyük ilgisini topladı.
Sosyal medyada Ümit Karan’la fotoğraf
çektiren hayranları kendisine başarı dileklerini iletti.

Elif Elmas
Milli Takım
Kadrosunda

M

akedonya'nın UEFA Uluslar
Ligi'nde oynayacağı Lihtenştayn ve Ermenistan maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroya Fenerbahçe'den Elif Elmas da çağrıldı.
Makedonya Futbol Federasyonunun
internet sitesinden yapılan açıklamaya
göre teknik direktör Igor Angelovski,
kadroya 21 futbolcu dahil etti.
Angelovski yaptığı açıklamada, kadroda
çok fazla değişiklik yapmadığını ifade
ederek, "İlk maçımıza odaklandık. Üç
puan alıp kaldığımız yerden devam
etmek istiyoruz. Lihtenştayn karşısında
galibiyet bekliyorum." diye konuştu.
Makedonya, UEFA Uluslar D Ligi 4.
Grup'ta 13 Ekim'de evinde Lihtenştayn, 16
Ekim'de deplasmanda Ermenistan ile
karşılaşacak.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle:
Kaleci: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), David Mitov Nilsson (Norrköping),
Damjan Siskovski (Lahti)
Defans: Stefan Ristovski (Sporting Lizbon), Kire Ristevski (Ujpest), Visar Musliu,
Egzon Bejtullai (Shkendija), Darko Velkovski (Rijeka), Mite Cikarski (PAS Giannina), Kristijan Tosevski (Vardar)
Orta saha: Elif Elmas (Fenerbahçe),
Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis
Bardhi (Levante), Stefan Spirovski (Ferencvaros), Boban Nikolov (Vidi), Ezgjan
Alioski (Leeds United), Ferhan Hasani
(El-Raed),
Forvet: Goran Pandev (Genoa), Ilija
Nestorovski, Aleksandar Trajkovski (Palermo), Ivan Trickovski (AEK Larnaka)

Makedonyalı
Voleybolcu Beşiktaş
Forması Giyecek

18 Yaşındaki Makedonyalı milli Voleybolcu
Soﬁya Riçlieva Beşktaş kulübüyle sözleşme
imzaladı. Önümüzdeki süreçte Riçlieva Beiktaş
forması giyecek.
Soﬁya Riçlieva daha önce Makedonya’nın
Maks, Voley, İtalya’nın Roma ve Türkiye’nin
Ordu ile Büyükçekmece kulüplerinde forma
giydi.

