Sayın,
Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Dr.Kenan Hasip,
Genel Başkan yardımcıları, Genel Sekreter, TDP yöneticileri,
Koalisyon ortaklarımızdan Demokratik Bütünleşme Birliği Gençlik Kolları temsilcisi
Bekim Memeti ve heyeti,
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Dışilişkiler Birim Başkanı
Osman Timurtaş ve heyeti,
Kosova Demokratik Türk Partisi Gençlik Kolları temsilcisi Cengiz Kovaç ve heyeti,
Siz saygıdeğer delegeler, misafirler, dernek başkanları ve basın mensupları,
Makedonya Türk Demokratik Partisi Gençlik Forumu’nun Dördüncü Olağan
Kurultayına hoş geldiniz.
MTDP-GF adına ve kendi adıma Sizleri en içten duygularımla selamlıyor;
kurultayımıza katılarak bizleri onurlandırdığınız için teşekkürlerimi sunuyorum.
Makedonya Cumhuriyeti`nin en büyük Türk Partisi olan ve Makedonya Türklerinin
tek çatı altında toplanmasını sağlayan Türk Demokratik Partisi geleceğe yönelik
hedefleri doğrultusunda ve yarınları garanti altına alma konusunda Gençlik
Forumunun ilk temellerini 1996 yılında Kalkandelen şehrinde attı.
Kalkandelen`de atılan bu ilk adım bugün ülkedeki Türklerin varlığını sürdürmesi,
sürekli gelişme göstermesi ve giderek ülke siyasetinde söz sahibi olmasının
temelini oluşturmaktadır.
Kalkandelen`de başlayan bu dalgaya sırasıyla Gostivar, Resne, Üsküp, Vrapçişte ve
ülkenin hemen hemen her bölgesinde yaşayan Türk gençleri de kayıtsız
kalmadılar.

Aralarında organize olarak şubelerini kurdular, meclis, yönetim ve başkanlarını da
seçerek bugün partiye birçok hizmette bulunmaktadırlar.
Sayıları günden güne artan şubeler ilk kurultayını 17 Mayıs 1999 yılında
Kalkandelen'de gerçekleştirdi. Bu kurultaydan sonra Makedonya çapında genel
olarak tanındı.
Kuruluşundan bu yana Makedonya Türk gençliğinin sesini her yerde duyuran ve
duyurmaya hep devam edecek olan TDP-GF Türklüğün sürdürülmesi, asimilasyona
uğramadan kendi kültürünü yaşatmayı ve yaymayı kendine en öncelikli vazife
olarak edinmiştir.
Her dönemde Türklere karşı yapılan baskılara ve devre dışı bırakma çabalarına hep
çalışarak cevap vermeyi seçmektedir. Çünkü başarmanın tek yolu sadece çok
çalışmaktır.
Multi etnik bir yapıya sahip olan ülkede var olma mücadelesi sürdürülen her
dönemde yaşanılan zorluklarla baş edebilmek için tecrubeli siyasetçilerin yanında
genç siyasetçilere de ihtiyaç duyulduğu apaçık bir gerçek.
Gerek eğitime, gerekse bilime, kültüre ve milli değerlere olan bağlılığı TDP-GF`nu
ülkenin en iyi siyasi teşkilatlarından biri haline getirmiştir.
Gelecek gençlerin elinde. Yarınları garanti altına almanın tek yolu da eğitimden
geçmektedir. O yüzden ulaşabildiği her kitleye eğitimin önemini anlatmak başlıca
amaçlarından biridir.
TDP-GF`nin temel misyonu yarınların teminatı olan gençlerin siyasi eğilimlerini
yükselterek onların değerli fikirleriyle, üretecekleri projelerle, eğitim, kültür ve
bilim aracılığıyla Türk ahlâkını, kültürünü, değerlerini, en iyi bir şekilde korumak ve
diğer nesillere aktararak Makedonya`da var olan Türklüğü ilelebet yaşattırmaktır.

Türk Demokratik Partisi Gençlik Forumu gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda
faaliyetlerini büyük bir başarı içerisinde sürdürmektedir. Birçok organizasyonda
yer almayı başaran TDP-GF gösterdiği başarılı performanslar neticesinde,
günümüzde gerçekleşen çok sayıda kongre, seminer, sempozyum ve buna benzer
birçok organizasyona her zaman davet edilen bir teşkilat haline gelmiştir.
2011 yılı itibariyle yapılan toplantılarda merkez meclis üyelerinin getirdiği karar ile
daha iyi siyasi neticeler alabilmek, gençlerin siyasi eğilimlerini en üst seviyeye
çıkartabilmek, şubeler arasındaki iletişimi güçlendirmek, halkla iç içe olmak, sosyal
sorumluluk projelerine ağırlık vermek amacıyla yeni bir yapılanmaya giden TDP-GF
yeni yönetim birimleri oluşturmaya karar verdi.
Bunun sonucunda, Teşkilat Başkanlığı, Dış İlişkiler Başkanlığı, Tanıtım ve Medya
Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, Eğitim ve Üniversiteler Başkanlığı ve
Sosyal ve Halkla İlişkiler Başkanlığı birimleri oluşturuldu.
Oluşturulan bu birimler sayesinde TDP-GF genel anlamda daha organize bir
şekilde çalışmalarına devam edecek ve bugüne kadar elde ettiği başarıları
katlayacaktır.
5 Ekim 2008 yılında Biz büyüklerimizden devraldığımız bayrağı daha yükseğe
taşımanın gayretinde olduk. Benden sonra seçilecek olan kardeşim de inşallah
şanlı bayrağı daha yükseklere taşıyacaktır.
Türk Demokratik Partisi Genel Merkez Gençlik Forumu 4.Olağan Kongresi ile
kurumsallaşma adına önemli bir aşama daha kaydedilecektir.
Son olarak da TDP Gençlik Forumu’nun gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmaları
ve projeleri tam destekleyen Genel Başkanımız ve Milletvekilimiz Dr. Kenan
Hasip’e şahsım ve Gençlik Forumu adına sonsuz teşekkür ediyorum.

