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A
ntik çağlardan günümüze tarih sahnesinde yer alan Makedonya, eski Yu-
goslavya’dan kopan diğer Balkan ülkeleri gibi her alanda büyük değişiklik 
yaşamaktadır. 1992 yılında bağımsızlığını kazanan Makedonya’da sırasıyla 
Romalılar, Bizanslılar ve yaklaşık beş yüz yıl Osmanlılar hüküm sürmüştür. 

Türkiye, 1991 yılının Eylül ayında bağımsızlığını ilan eden Makedonya’yı 
6 Şubat 1992’de tanımış ve bu ülkeye büyükelçi gönderen ilk ülke olmuştur.

2012 yılı Balkan Savaşları’nın 100. Yıldönümü... Günümüzde artık Balkanlarda savaşın 
değil, barışın egemen kılınması ve başta Makedonya olmak üzere tüm Balkan ülkeleri-
nin dostça, kardeşçe el ele ülkemiz ile tekrar buluşması ortak temenni olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Yaptığı bir konuşmasında “2012 Balkan Savaşları’nın 100. yıl dönümü. İstiyoruz ki 
Balkanlarda savaş değil, barışı egemen kılalım.” diyen Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet 
Davutoğlu, Türkiye’nin Balkanlarda günümüzde üstleneceği görev ile ilgili önemli bir 
perspektif çizmiştir.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu olarak gerek 
aramızdaki tarihi bağ gerekse kültürel geçmişimiz sebebiyle Makedonya önceliğimiz 
olmuştur. Makedonya, yaşamakta olduğu ekonomik gelişmelerle Türk yatırımcıların 
dikkatini çekmektedir. Özellikle son yıllarda Makedonya’nın Türkiye ile ticari ve ekono-
mik ilişkilerini geliştirmek istemesi ve bu alanda yatırım teşvikleri için Türk yatırımcıları 
Makedonya’ya daveti sebebiyle iki ülke arasında önemli ekonomik işbirlikleri ve yatırım-
lar gerçekleştirilmektedir. 

KEİPA olarak “Makedonya’ya Bir Dost Selamı” projesi ile Türkiye ve Balkan halkları 
arasında başlatılmış olan kardeşlik, dostluk ve iş ilişkilerinin arttırılmasını ve Balkan 
Savaşlarının 100. Yıldönümünde kültürel bağlarımızın köklü bir geçmişe dayandığı Ma-
kedonya ile kurulan gönül bağının güçlendirilmesini planlıyoruz.

Proje kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’nun verilerinden faydalanarak 
hazırladığımız bu yayının faydalı olmasını ümit ediyorum. Projenin gerçekleştirilmesinde 
katkılarını esirgemeyen Halkbank Genel Müdürü Sayın Süleyman Aslan’a, TAV Havali-
manları İcra Kurulu Başkanı Dr. M. Sani Şener’e, Esenler Belediye Başkanı Sayın Tevfik 
Göksu’ya, Rize Ticaret Borsası Başkanı Sayın Mehmet Erdoğan’a, ÇAYKUR Genel Mü-
dürü Sayın İmdat Sütlüoğlu’na ve değerli ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
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MAKEDONYA EKONOMİSİ

Makedonya, Orta ve Doğu Avrupa’yı Güney ve Güneydoğu Avrupa ile bağlayan önemli  
ulaşım yollarının kesiştiği bir noktada bulunan ve Dünya Bankası tanımlamalarına göre 
aşağı-orta milli gelir seviyesinde yer alan bir ülkedir. Ülkenin bir yandan denize açılımı 
olmaması ve diğer yandan da ekonomisinin dışa açıklığı (dış ticaret, GSYİH’nin yüzde 
90’ına tekabül etmektedir), Makedonya’nın küresel ekonomideki gelişmelere büyük 
ölçüde bağımlı bir şekilde hareket etmesine yol açmaktadır. Bu durumun olumlu yanları 
olduğu kadar, olumsuz sonuçları da olmuş ve Makedonya özellikle son 10 yıl içerisinde 
büyük ölçüde dış kaynaklı ekonomik krizlere sıklıkla maruz kalmıştır.

Hizmet sektörü, Makedonya ekonomisinin yüzde 60’ına karşılık gelmektedir ve özel-
likle ticaret, taşımacılık ve telekomünikasyon alanlarında yoğunlaşmaktadır. Makedon-
ya’nın planlı ekonomiden pazar ekonomisine geçiş sürecinde sanayinin ekonomi içeri-
sindeki payı ciddi bir oranda azalmış ve 1990’lı yıllarına başında yüzde 45 iken 2006 
itibariyle yüzde 31,8’e inmiştir. Sanayide ağırlık demir-çelik, tekstil ve metalurjidedir. 
Tarım sektörünün ise GSYİH’deki payı yüzde 14’tür.

Son dönemlerde yaşanan siyasi istikrarsızlıklara rağmen Makedonya’nın uygulamaya 
koyduğu ekonomik reform programında olumlu ilerlemeler kaydedilmiştir. Bununla 
birlikte ülkenin büyüme oranlarının halen istenen seviyeye ulaşamamış olması ve ekono-
miye giren doğrudan yabancı yatırımın yetersiz kalması nedeniyle Makedonya’da yatırım 
ortamının iyileştirilmesine ve özel sektörden güç alan bir büyüme eğilimi sağlanmasına 
ihtiyaç olduğunu söylemek mümkündür. 

Makedonya hükümetinin temel öncelikli amacı Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyeliktir. 
Nisan 2001’de AB ile İstikrar ve İşbirliği Anlaşması’nı imzalayan Makedonya, Nisan 
2004 itibariyle de tam üyelik için başvusurunu yapmıştır.

MAKROEKONOMİK PERFORMANS
Resmi adı: Makedonya 
Yönetim şekli: Cumhuriyet
Başkent: Üsküp
Cumhurbaşkanı: Gjorge Ivanov
Başbakan: Nikola Gruevski
Komşuları: Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk
Yüzölçümü: 25,333 km2  
Nüfus: 2.4 milyon
Büyük kentler: Ohri, Manastır, İştip, Kalkandelen
Etnik dağılım: Makedon (%66.5), Arnavut (%25.1), Türk (%3.5)
Dil: Makedonca, Arnavutça
Para birimi: Dinar (16 Şubat 2007 itibariyle 1 USD = 46.5814 MKD)
Saat dilimi: Türkiye saati -1

MAKEDONYA

GENEL BİLGİLER

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 b
GSYİH (Milyon ABD Doları)                                                4.325 4.676 5.081 5.791 6.504 6.637 8.447
Reel GSYİH Artış Oranı (%) 4.1 4.1 4.0 5.9 4.8 -0,7 0.7
Kişi Başına GSMH (ABD Doları) 2.128 2.296 2.491 2.833 3.175 3.233 -
Enflasyon Oranı -0.4 0.5 3.2 2.3 8.3 -0,8 -
İşsizlik oranı (%) 37.2 37,3 36,0 34.9 33.8 32.2 -
Faal İşgücü (1.000 kişi) 832.281 869.187 891.679 907.138 919.424 928.775 -
Dış Borç/GSYİH 48,1 54,1 49,3 49,1 50,8 57,9 -
Yabancı Yatırımlar/ GSYİH 6,0 1,7 6,8 8,7 6,1 2,7 -

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

b Economic Intelligence Unit Tahmini
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Büyüme: 2000 yılında yüzde 4.5 oranında büyümüş olan Makedonya ekonomisi, bir 
sonraki yıl ülkenin yaşamış olduğu iç istikrarsızlıklardan son derece olumsuz bir yönde 
etkilenmiş, mali yapı ve ödemeler dengesi bozulmuş, reform sürecinde bir duraklama 
yaşanmış ve GSYİH, yüzde 4.5 oranında küçülmüştür. Buna rağmen enflasyonun kont-
rol altında tutulabilmesi ve döviz kurunun istikrarını koruması olumlu olarak değerlen-
dirilmektedir. 

Krizin olumsuz etkileri 2002 yılında da devam 
etmiş ve azalan sanayi üretimi nedeniyle eko-
nomik büyüme sadece yüzde 0.9 oranına ger-
çekleşebilmiştir. İlerleyen yıllarda ise Makedon 
ekonomisinin hızla toparlandığı görülmekte-
dir. İç koşulların istikrar kazanması, bölgesel 
ekonomilerin gelişmesi ve hizmet sektörünün 

güç kazanması sayesinde 2003 yılında büyüme oranı yüzde 2.8’e yükselmiştir. Bu süreç 
2004 yılında da devam etmiş ve büyüme yüzde 4.1 olarak gerçekleşmiştir. 

2005 yılında yüzde 4.0 oranında, 2006 yılında ise yüzde 3.0 büyüyen Makedon ekono-
misi, 2007 yılında, son 6 yılın en yüksek büyüme oranını yakalayarak 5.9 seviyesinde 
büyüme kaydetmiştir. Sınai üretimdeki (özellikle demir-çelik sektöründe) artış ve düşük 
faiz oranları sayesinde artan yatırımlar, büyümenin itici gücü olmaktadır. Bununla bir-
likte yatırım ortamının halen istenen seviyeye gelmemiş olması ve uygulanmakta olan 
sıkı mali ve politikalar büyümenin hızını kesen etkenler olarak görülmektedir. 2008 yılı-
na gelindiğinde GSYİH %4.8 oranında büyüme kaydetmiştir. Ancak bu yükseliş, küre-
sel krizin etkisiyle 2009 yılında -0.7 oranında küçüldüyse de, özellikle finans piyasasının 
küresel ekonomiye henüz entegre olmaması Makedonya için göreceli bir avantaj sağla-
mıştır. Özellikle krizin kaynağı pozisyonunda bulunan ve küresel ekonomideki çöküşten 
doğrudan etkilenen uluslararası finans kuruluşlarının zaten çok küçük olan Makedonya 
finans piyasasında operasyonlarının bulunmaması, Makedonya finans sisteminin ayakta 
kalabilmesine vesile olmuştur. 

IMF tarafından açıklanan tahminlere göre Makedonya ekonomisinin 2010 yılında % 2, 
2011’de % 3 ve 2012’de %4 oranında büyüme göstereceği beklenmektedir.

Enflasyon: Gıda fiyatlarındaki düşüşün, uluslararası piyasalarda artan petrol fiyatlarını 
karşılaması nedeniyle Makedonya’da 2005 yılında sıfıra yakın bir oranda gerçekleşmiştir. 
Ancak Merkez Bankası’nın son aylarda para politikalarında daha gevşek bir uygulamaya 
geçmesi ve sınai üretici fiyatlarının artması nedeniyle 2006 yılında enflasyonist etkilerin 
söz konusu olduğu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte tütün ürünleri ve elektrik fiyat-
larına yapılan zamların da enflasyonu yukarı çekmesi beklenmektedir. 2007 ilk on ayı 
enflasyon oranı yüze 1,7 olarak kaydedilmiştir. 2007 yıllık enflasyon oranının ise yüzde 
2, 2008 yılında %8.3 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. 2009 yıllında küresel eko-

nomik küçülmenin ve dolayısıyla uluslararası piyasalarda fiyatların gerilemesinin etkisiy-
le -0.9 civarında gerilemiştir.

Makedonya’nın 2010 ve 2011 
enflasyon oranlarının sırasıyla 
%2 ve %3 olmasının beklendiği 
bildirilmiştir.

Döviz kuru: Makedonya’nın 
para birimi olan “Dinar”, 
Euro’nun değerine sabitlenmiş 
(“peg”) olup mevcut durumda 

bir Avro 61,3 MKD üzerinden işlem görmektedir. 27 Mayıs 2010 tarihi itibariyle bir 
ABD Doları ise 49-50 MKD değerinde işlem görmektedir.  Bununla birlikte Makedon-
ya’nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapmış olduğu anlaşmaya göre parasal politika-
larda döviz kuru istikrarına öncelik verilmektedir. Ülkeye doğrudan yabancı yatırımlar 
aracılığıyla girmekte olan dövizin kur üstünde yaratmakta olduğu baskı Merkez Bankası 
müdahaleleri ile giderilmektedir. Enflasyonun sıfıra yakın, büyümenin düşük olması ve 
mevcut cari açık nedeniyle önümüzdeki dönemde Makedonya’nın daha esnek bir kur 
rejimine geçmesi muhtemel görülmektedir.

Avroya ilişkin uluslararası beklentilerin giderek kötüleşmesi ve Avronun diğer paralar 
karşısında ciddi oranda değer kaybetmesi sürecinin devam etmesi halinde ulusal para 
birimi olan Makedonya Denarını (MKD) Avroya bağlamış olan Makedonya açısından 
orta ve uzun vadede önemli riskleri de beraberinde getirebileceği göz önünde bulundu-
rulmalıdır.

Cari denge: Makedonya’da cari açığın GSYİH’ye oranı 2004 yılında yüzde 7.7 iken 
2005 yılı itibariyle yüzde 1.4’e inmiş durumdadır. Bunun sebebi ise ticaret açığının 
kapanmaya başlaması ve ülkeye giren net transferlerdeki artıştır. Ancak yüksek petrol 
fiyatları nedeniyle önümüzdeki dönemde ticaret açığının tekrar büyümeye başlaması 
beklenmektedir.

BAŞLICA EKONOMİK SEKTÖRLER

Madencilik ve Metalurji: Yeraltı kaynakları açısından oldukça zengin olan Makedon-
ya’da kurşun-çinko (Zletovo, Sasa ve Toranica’da), bakır (Bucim’de), demir mineralleri, 
manganez, nikel, krom, altın, titanyum ve uranyum bulunmaktadır. Özellikle kurşun 
ve çinko üreten tesislerin ivedilikle yenilenmesi gerekmektedir. Madencilik, GSYİH’ye 
yüzde 1 oranında katkıda bulunmaktadır. Üretimin yüzde 70’i AB ülkelerine ve ABD’ye 
ihraç edilmektedir. Metalurji ise GSYİH’ye % 5.4 ve ülkenin toplam ihracatına % 2.37 
oranında katkıda bulunmaktadır. 
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Madencilik ve metalurji sektörü halen kapasitesinin altında çalışmaktadır. Sektördeki 
firmaların teknolojisinin yenilenmesi ve enerji tasarrufu sağlayacak teknolojilere geçiş 
düşünülmektedir. Mevcut fabrikalar arasında en önemlileri şunlardır:

•	 Üsküp Demir-Çelik Fabrikası [1.2 milyon ton sıcak ve soğuk haddelenmiş çelik]
•	 HEK Yugohrom (Jegunovce) [80.000 ton çelik alaşımlar] – özelleştirildi
•	 FZC 11 Oktomvri (Kumanova) [200.000 ton çelik üretimi] - özelleştirildi
•	 Jenimak (Kavadarci) [14.500 ton ferro-nikel üretimi] - özelleştirildi

Enerji: Makedonya’nın kömür rezervleri oldukça zengin-
dir. Ancak mevcut kömür düşük kalitedir ve metal işleme-
de kullanılan kok kömürü ve antrasit ithal edilmektedir. 
Diğer yandan 221 km’lik Selanik-Üsküp petrol boru hattı 
projesi 1999’da başlatılmış ve Hellenic Petroleum tara-
fından gerçekleştirilen projeye EBRD (Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası) kaynak sağlamıştır. Boru hattının 2.5 
milyon ham petrol taşıması ve petrolün taşınacağı Okta 
rafinerisinin Sırbistan ile Bulgaristan’a petrol satışı yapması beklenmektedir.

910 km’lik AMBO projesi ise Burgaz limanı, Makedonya ve Arnavutluk’un Vlore lima-
nı hattını inşa ederek Kafkaslar’daki petrolün Avrupa’ya nakledilemesini hedeflemekte-
dir. 1.2 milyar dolarlık projenin inşasına 2005 yılında başlanmıştır.

Hidroelektrik santrallerin enerji üretimine katkısı sebebiyle, mevcut santrallerin yenilen-
mesi ve yenilerinin inşasının karar mekanizması olan Makedonya Elektrik Kurumu’nun 
özelleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Makedonya Elektrik Şirketi 
(JSC-EPCM) 2005/2006 yıllarında yeniden yapılandırılarak JSC-ELEM adlı elektrik 
üretim şirketi ve ESM adlı dağıtım şirketi kurulmuş, daha sonrasında ise ESM özelleş-
tirilmiştir. Halihazırda Makedonya’daki elektrik dağıtım yetkisine sahip olan sözkonusu 
şirketin % 90’ı Avusturyalı EVN adlı şirkete % 10’u ise Makedon elektrik nakil şirketi 
MEPSO’ya aittir. 

Vardar Vadisi’nde kurulması öngörülen barajların yanısıra, Mala nehrinin Üsküp-De-
bar-Ohri şehirleri sınırları içinde kalan bölümünde Bsohkov Most Hidroelektrik santra-
linin inşası hedeflenmektedir. Ayrıca Vrutok, Raven, Vrben, Globacica, Tikveş, Shpilje 
hidroelektrik santrallerinin yenilenmesini içeren projeye Dünya Bankası 25 milyon Do-
lar tutarında kredi sağlamaktadır. Enerji nakil hatlarının inşası Makedonya içinde enerji 
alt yapısının güçlendirilmesinde önem taşımaktadır. Bu projelerin hazırlık çalışmaları 
sürmektedir.

Kimyasal ürünler: Kimya sektöründe üretimde kullanılan ham maddelerin yüzde 90’ı 
yurtdışından temin edilmektedir. Sektöre yeterli yatırım sağlanamamaktadır. Sanayi üre-

timinin yüzde 10’unu oluşturan sektör, ürünlerinin yüzde 5’ini ihraç etmektedir. Diğer 
sektörlere hammadde sağlayan kimya sanayinin GSYİH’ye katkısı yüzde 13 oranındadır.

Sektör yılda ortalama 2.5 milyon ton petrokimya ürünü, 1,800 ton ilaç, 2,700 ton 
sabun, 2,600 ton kozmetik, 38,000 ton deterjan, 120,000 ton karma gübre, 204,250 
ton temel kimyasal üretmektedir. İlaç sektöründe yabancı yatırımlar bulunmaktadır. 
ICN Corporation firması (ABD), Makedon ilaç üreticisi OHIS ile ortaklık kurarak 15 
milyon Dolar tutarında yatırım gerçekleştirmiştir. Bu ortaklık sonucu kurulan ICN 
Makedonija geniş spectrumlu ilaç üretimi yapmaktadır. Alpha Plan (Almanya) ve Saxo-
nia Medical (Almanya) OHIS ile ortaklık kurmuş ve Alman pazarına yönelik üretime 
başlamıştır.  

İnşaat ve İnşaat Malzemeleri: Makedonya’da 1998-1999 döneminde Treska Hid-
roelektrik Santrali, Demirkapı-Gevgelija otoyolu inşaatı ve diğer altyapı projelerinin 
etkisiyle inşaat sektörü ivme kazanmıştır. 1999 yılında hükümet Kosova bölgesini de 
kapsayan ucuz konut projesini başlatarak sektöre katkıda bulunmuştur. Firmalar Orta-
doğu, Almanya, Doğu Avrupa, Rusya ve eski Yugoslav Cumhuriyetleri’nde projelerde 
görev almaktadır.  

İnşaat malzemesi üretimi için hammaddeler ülkede mevcuttur. Strumitsa’da kalsiyum 
karbonat, Kriva Palanka’da betonit, Bitola’da kuartz yatakları bulunmaktadır. Cemen-
tarnica Usja ülkenin tek çimento fabrikası Titan Cement (Yunanistan) tarafından satın 
alınmıştır. Ülkede seramik sanayi de oldukça gelişmiştir. Radikal (Debar) adlı fabrikada 
yıllık 16,000 ton ham alçı ve 450,000 ton pişirilmiş alçı üretilmekte, Vosje (Üsküp) adlı 
fabrikada da yıllık 1 milyon ton portland çimentosu üretilmektedir. 

2005-2008 döneminde toplam inşaat malzeme ihracatının % 67’sini oluşturan 4 ürün 
ve ihraç edildikleri ülkeler şu şekilde söylenebilir:

Kaynak: T.C. ÜSKÜP BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 2010 Raporu 

İnşaat Malzemeleri İhracat Yapılan Ülkeler
Çimento (%25,2) Sırbistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Yunanistan
Alçı (%16,4) Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk, hırvatistan ve İspanya
Ateşe dayanıklı ürünler (%13,1) Bölge ülkeleri yanısıra İtalya, Romanya, Rusya ve Türkiye
Mermer (%12,2) Yunanistan, Sırbistan, Rusya, Türkiye ve Portekiz.
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2005-2008 döneminde toplam inşaat malzeme ithalatının % 69-72’sini oluşturan başlı-
ca ürünler ise aşağıdaki şekildedir:

Makine İmalat ve Elektronik Sanayi: 2005-2008 yılları arasında % 27 oranında artış 
yaşanan sektörde kapasite kullanım oranı % 60’tır. Dayanıklı tüketim malları, sana-
yi üretiminin yüzde 10.5’ini oluşturmakta ve elektrikli ev aletleri (yüzde 5.1), binek 
araçları (yüzde 1.4), mühendislik (yüzde 0.8) olmak üzere üç grupta toplanmaktadır.  
Binek araçları üretiminde en önemli firmalar Mlaz-treyler fabrikası (Bogdancı), Ruen 
(Kochani), Zastava AGP (Ohri), FAS 11 Oktomvri (Üsküp) ve MZT Hepos (Üsküp) 
olarak sıralanmaktadır. Elektrikli cihaz üretiminde başlıca firmalar ise Frinko (Bitola), 
Dinamo-Levu (Veles), Tehnozavod (Delchevo), Eurotek village Aldacı (Krushevo) ola-
rak belirtilmektedir.

Tekstil: Bu ürünlerin toplam ihracatın-
da fason üretimin payı % 93’tür. Tekstil 
ve ayakkabı ihracatı ülkenin toplam ih-
racatının dörtte birini oluşturmaktadır. 
Makedonya’da toplam işgücünün yüzde 
27’sini istihdam eden sektörün başlıca 
merkezleri Tetova, Stip ve Strumica’da 
yer almaktadır.  İplik sektöründe faal 
olan başlıca kuruluşlar; Jugoteks (Stru-
mica), Makedonka (Stip), Strumickan-
ka (Strumica), Veteks (Veles)’dir. Hazır 
giyimde ise Teteks (Tetovo), Astibo (Stip), Oteks (Ohri), Nokateks (Veles) firmaları 
aktiftir. Tekstil üretiminin % 70’i AB ve ABD’ye ihraç edilmektedir. Sektörde model 
çeşitlendirilmesine ve teknolojik yenilemeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Makedonya’daki deri işleme tesislerinin teknolojisi oldukça yenidir. Ülkede ayakkabı 
üretimi de gelişmiştir, yılda 7 milyon çift ayakkabı üretilmektedir. CIK (Kumanova) adlı 
fabrikada yıllık üretim 3 milyon çift, Gazela (Üsküp)’da ise 2.5 milyon çifttir. Üretimin 
% 80’i Almanya, İtalya, ABD ve Hollanda pazarlarına ihraç edilmektedir.

Tarım: Ülkenin uygun iklim şartları, gelişmiş bir tarım sektörünün oluşumuna yol aç-
mıştır. Tarım sektörü 2006 yılında GSYİH’nin yüzde 13’ünü ve toplam istihdamın yüz-
de 24.3’ünü karşılamaktadır. Ülkede işlenilebilir toprak 1.3 milyon hektardır. 1999’da 
yürürlüğe giren kanun, bireylere toprak mülkiyeti hakkı tanınmaktadır. Kanun uzun 
vadeli toprak kiralama hakkı ve işlenebilir toprak için 40 yıla, hayvancılık yapılacak top-
rak kullanımı için 20 yıla varan vergi muafiyetleri vermektedir.

Tarım arazisinin % 80’ini özel sektör işlemektedir. 180 ile 230 milyon Dolar arasında 
olan tarım ürünleri ihracatı, toplam ülke ihracatının % 20’sini oluşturmaktadır.

Tütün, tarım sektöründeki ihracata yönelik en önemli üründür. Yıllık üretimi ortalama 
30,000 tondur. Başlıca 20 firmanın ürettiği 20,000 ton tütünün yüzde 50’si ihraç edil-
mektedir. 1998’den bu yana devlet desteğindeki azalmaya paralel olarak üretimde düşüş 
kaydedilmektedir.

Makedonya’nın 2010 yılı için 100 milyon Euroluk tarımsal destek sağlanacağı açık-
lanmıştır. Söz konusu 100 milyon Avronun 10 milyonluk kısmının kırsal gelişim, 60 
milyonluk kısmının tarımsal ürünler ve 30 milyonluk kısmının ise hayvancılık için kul-
lanılacağı belirtilmiştir.

Gıda Sanayi: Makedonya’da gıda sektörünün geliştirilmesi, 
ülke ekonomisi için büyük önem taşımaktadır. Bu sanayi 
dalında faaliyet gösteren firmaların sayısı 1.554 olup çalıştır-
dıkları işçi sayısı 12.000 civarındadır. Bu rakam sanayide çalı-
şanların % 11’ini oluşturmaktadır. Sektörün en önemli ihraç 
ürünleri, toplam sektör ihracatı içinde % 41,3’lük oran ile yer 
alan meyve ve sebze, % 34,5’lik oranla yer alan içecekler, % 
9,2’lik oranla yer alan et ve et ürünleri, kakao içerikli ürünler 
ve diğer gıda ürünleridir. 

İthalattaki başlıca ürünler ise, buğday, un, bisküvi, gofret, kek, 
dondurulmuş domuz eti, dondurulmuş tavuk, dondurulmuş 
balık, ham şeker, kahve, çorba, narenciyedir.

Ülkede yılda 25,000 ton işlenmiş meyva ve 30,000 işlenmiş sebze üretilmektedir. Bu 
üretimin yüzde 90’ı ihracata yöneliktir. Hedef pazarlar AB ve komşu ülkelerdir. Sebze ve 
meyva üreten başlıca firmalar PTP Makedonija (Negotina), ZIK Vinojug DOO Zora 
(Gevgelija), ZIK Strumica DOO Moska Pijade (Strumica), Vitaminka (Prilep) olarak 
sıralanmaktadır.

Değirmencilik ve fırıncılık alanında 15 devlet firması ve 150 özel firma çalışmaktadır. 
12 büyük ve 250 küçük özel tesiste yılda ortalama 46,000 ton şeker ve 38,000 ton şe-

İnşaat Malzemeleri / Oran İthalat Yapılan Ülkeler

Seramik Fayans (%21-26)
İspanya, Sırbistan, Karadağ, Çin, Bulgaristan, İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, 
Türkiye

Ateşe dayanıklı ürünler (%8-%15)
Türkiye, Almanya, İtalya, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Bosna Hersek, 
Rusya,

Bitümen karışımlar (%5-%12) Yunanistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ
Çimento (%6-%12) Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk.

Kaynak: T.C. ÜSKÜP BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 2010 Raporu 



MAKEDONYA ÜLKE BÜLTENİ 1716

kerli mamüller üretilmektedir. Bu üretimin 
% 50’si ihraç edilmektedir. Şeker ve şekerli 
mamüllerin üretiminde başlıca firmalar Evrapa 
(Üsküp), Kras Progres (Bitola), Agroplod (Re-
sen), Jadran’dır (Negotina). 

Ülkede yılda üretilen 230,000 ton şarabın 
100,000-120,000 tonluk kısmı Almanya, İn-
giltere, İsveç, Japonya, Kanada, ABD, Fransa’ya 
ihraç edilmektedir. Ülkenin kuzey bölümü kır-
mızı şarap, sıcak güney bölümü ise beyaz şarap 
için uygun koşullara sahiptir.  

Yıllık bira üretimi 1,800,000 hektolitredir. Üsküp, Prilep ve Bitola’da bira fabrikaları 
bulunmaktadır.  Dünya Bankası kredisini alma ön koşulu olan zarar eden kuruluşların 
özelleştirilmesi çerçevesinde Bitola’da bulunan Bitola Brewery firması Ocak 2000’de 
Kenri GmbH (İsviçre) tarafından 51,000 Dolar’a satın alınmıştır. Kenri kurumun 2.4 
milyon Dolar tutarındaki borcunu da ödemeyi kabul etmiştir ve mevcut personelin 
istihdamını devam ettirmektedir. Kenri yeni Alman teknolojisi ile üretime başlayarak 
komşu ülkelere ve ABD’ye ihraç etmeyi planlamaktadır. Skopje Brewery firması Heine-
ken (Hollanda) ve Hellenic Bottling (Yunanistan) ortak yatırımıyla ülkede etkili bir bira 
üretim fabrikası konuma getirilmektedir.

Alkollü içecek üreten başlıca firmalar VV Tikves (Kavadarci), VV Povardarie (Negoti-
na), VV Lozar (Veles), VV Vinojug (Gevgelija), alkolsüz içecek üreten firmalar ise Pivara 
(Üsküp, Bitola, Prilep) ve Inospektor (Üsküp) olarak sıralanmaktadır.

Turizm: Makedonya’daki otellerin 80,000’den fazla yatak kapasitesi mevcuttur. Sektör-
deki özelleştirmenin yavaş ilerlemesi ve iç istikrarsızlıklar sebebiyle bu alandaki mevcut 
potansiyel değerlendirilememektedir. Ülkenin en önemli turizm merkezi Ohri, Prespa 
ve Dojran gölleridir. Aynı zamanda ülkede bir-
çok termal su kaynağı ve dağ turizmi açısından 
uygun olanaklar bulunmaktadır. Ülkede 2.000 
metrenin üzerinde yüksekliğe sahip 14 dağ bu-
lunması, kış turizmi olanaklarını artırmaktadır. 
Uzun süre kar bulunan bu merkezlerde kayak 
pistleri oldukça büyüktür. Eski Yugoslav cum-
huriyeti ülkelerinin yanısıra Alman ve İtalyan 
turistlerin yoğun ilgi gösterdiği gözlenmektedir.

Popova Şapka, Mavrovo, Pelister, Galicica ve 
Osogova kış turizm merkezlerinde yol, kayak 

pistleri, teleferik gibi alt yapı yenilenmesini takiben, bu merkezler bütün Avrupa’dan 
turist çekmeye başlamıştır. Güney Koreli firma DAEWOO Corp. Üsküp’te 50 milyon 
dolar tutarında bir otel inşa etmektedir. 

Makedonya 4.293 arkeoloji alanı, 150.000 m2’lik alanda fresk ve 23.000 ikonu bulu-
nan 992 kilise ve manastır, 228 cami, han, hamam ve çarşı, 47 kale ve kule, 1.000 anıt  
ile tarihi ve kültürel yapısı bakımından zengin bir ülkedir.

Ülkenin turizm sektörü gerek kalite gerek ekonomik büyüklük açısından hala çok zayıf 
bir durumda olup, Makedonya İstatistik Kurumuna göre ülkenin toplam GSMH’nın 
içinde turizm sektörünün payı % 1,5 civarında bulunmaktadır. Makedonya Hükümeti 
tarafından otelcilik alanında yabancı yatırımcıları çekmek için özellikle uluslararası ni-
telik taşıyan, markalaşmış otel zincirler için Üsküp, Mavrova, Ohri ve Gevgeli’de bazı 
arsalar belirlenmiş olup, dönem dönem söz konusu arsalarla ilgili ihaleler açılmaktadır.

Ulaştırma: Makedonya’dan geçen en önemli ulaşım bağlantısı olan Orta Avrupa-Selanik 
demiryolunun Yunanistan’ın koyduğu ambargo sonucunda uzun bir süre kullanılmaz 
hale gelmesi, Makedonya’yı dış ekonomik ilişkilerini Arnavutluk (Durres Limanı) ve 
Bulgaristan (Burgaz limanı) üzerinden yürütmeye zorlamıştır. Bunun sonucunda her iki 
ülkeyle karayolu ve demiryolu bağlantılarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Karayollarının uzunluğu 12,522 kilometredir. Ülke, Güneydoğu Avrupa Bölgesinde 
önemli iki koridorun kesişme noktasında yer almaktadır. Bölgenin Avrupa’ya entegras-
yonu açısından önem taşıyan 8. Koridor (E-65 Doğu-Batı otoyolu Durres,Tiran, Üs-
küp, Sofya, Varna, Karadeniz kıyı şeridi) ve 10. Koridor’un (E-75 Güney-Doğu-Kuzey 
otoyolu Selanik, Üsküp, Belgrad, Zagreb, Münih) Makedonya’da yer alan bölümlerinin 
inşası için Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve AB kredi sağlamıştır.  

Bugün ülkedeki demiryollarının uzunluğu 700 kmdir. Demiryollarının iyileştirilmesi 
konusunda, birinci öncelik 10. Koridor kapsamında 215 km. uzunluğundaki hattın mo-
dernizasyonu olarak belirlenmiştir. 10. Koridorun iyileştirilmesi için 424,5 milyon Avro 
finansmana ihtiyaç duyulmaktadır. 2009-2013 yılları yatırım programında, demiryolla-
rının elektrik altyapısı için 17.205.000 avro, inşaat çalışmaları için 159.830.000 avro ve 
mekanizasyon için 4.700.000 avro değerinde projeler yer almaktadır.

Avrupa Yatırım Bankası protokolüne uygun olarak AB’nin 70 milyon Euro sağladığı 
Gratsko-Demirkapı otoyol inşası tamamlanmıştır. Projenin finansmanında Dünya 
Bankası ulaştırma kredisi ve AB fonlarından Phare programı çerçevesinde 141.5 milyon 
Euro’luk katkı sağlamıştır.

Koridorların yanı sıra hükümet, lokal ve tali yolların yenilenmesi ile yenilerinin yapı-
mına da büyük önem vermektedir. Bahse konu yolların iyileştirilmesine yönelik proje 
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kapsamında Dünya Bankası 70 milyon Avro değerinde kredi sağlamıştır. Bu projenin 
2009-2013 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Avrupa Yatırım Bankası, Demirkapı-Gevgelija otoyolunu ve bu otoyolun Üsküp’e bağ-
lantısını finanse etmek için projelendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca E-75 
otoyolunun Üsküp’e bağlantısı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Yunanistan ve 
Tayvan katkıda bulunmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Üsküp ve Ohri havaalanlarının yetersiz kapasitesi büyük uçaklara hizmet verilmesine 
izin vermemektedir. Bu sebeple söz konusu havalimanlarının yap-işlet-devret yöntemiy-
le yenilenmesi ve işletilmesi ve İştip’te yeni bir kargo havaalanı inşa edilmesine ilişkin 
olarak ihale açılmış ve bu ihaleyi Türkiye’den TAV şirketi kazanmıştır. Konuya ilişkin 
imtiyaz sözleşmesi 24 Eylül 2008 tarihinde imzalanmış, 1 Mart 2010 tarihi itibariyle 
Üsküp ve Ohri Havaalanlarının işletmesini 20 yıllık bir süre için resmen devralmış, 
bu çerçevede modernizasyonu çalışmaları tamamlanan Ohri Aziz Pavlus Havaalanı, 10 
Nisan 2011 tarihinde Başbakan Nikola Gruevski’nin katılımıyla gerçekleştirilen resmi 
törenle açılmıştır. Üsküp Büyük İskender Havaalanının açılışı ise 6 Eylül 2011 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir.

Bankacılık-Finans: Bankacılık sektörünün temeli Mayıs 1993’te kabul edilen Bankacı-
lık Kanunu’dur. Banka kuruluş lisansı Merkez Bankası tarafından verilmektedir ve zo-
runlu kuruluş sermayesi ticari bankalar için 7 milyon Euro, tasarruf bankaları için 300 
bin Euro’dur.

Makedonya Cumhuriyeti’nde 18 adet banka bulunmaktadır. Bu bankaların 14’ünün 
çoğunluk hisseleri yabancılara aittir. Bu 14 bankanın aktif değeri toplam aktifin % 
90’ını, bankacılık sisteminin toplam sermayesinin de % 80’ini oluşturmaktadır. Banka-
cılık sistemi Dünya Bankası tarafından verilen 85 milyon Dolar’lık kredi çerçevesinde 
yenilenmektedir.

Ülkedeki tek % 100 devlet tarafından sahip olunan banka Macedonian Bank for Deve-
lopment’dır. Bu banka hesaplama dışında tutulursa Makedonya’da bankacılık sektörün-
deki özel sermaye oranı % 98,4’e yükselmektedir. Makedonya bankacılık sistemindeki 
yabancı sermaye oranı ise 2007 sonu itibariyle % 69,1’dir.

 EBRD tarafından da sistemi yenilemeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çer-
çevede, ülkenin önde gelen bankalarından Stopanska Banka’nın özelleştirmesi tamam-
lanmış ve %  65’i Yunanistan Ulusal Bankası, % 10’u EBRD, % 10’u IFC tarafından 
toplam 87 milyon Dolar’a alınmıştır. Komercijalna Banka, Kreditna (Alpha Credit Bank 
of Greece-Yunanistan tarafından alınmıştır), Tutunska Banka (Nova Ljubljanska banka 
of Slovenia) ve çoğunluk hissesi 2008 yılında Hollanda merkezli Türk bankası olan De-
mir-Halk Bank tarafından satın alınan IK Banka diğer büyük bankalardır. T.C.Ziraat 
Bankası’nın da Üsküp’te bir şubesi faaliyet göstermiştir. Geçtiğimiz yıl Makedonya’da 
reel sektörü finanse eden ve IK Bank A.D. adıyla faaliyet gösteren bankayı satın alan 

Halkbank, Halkbank Üsküp adı altında başlattığı bankacılık faaliyetini bugün ülkedeki 
yaklaşık 25 şubesiyle sürdürüyor ve devralacağı Ziraat Bankası Üsküp şubeleriyle birlikte 
daha da genişletmeyi planlıyor. 

DIŞ TİCARET

MAKEDONYA’NIN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI

Makedonya’nın uluslararası ticaret politikasına bakıldığında, ülkenin dünyaya açılmayı 
ana politika olarak benimsediği görülmektedir. Bu çerçevede, Hırvatistan, Sırbistan, 
Karadağ, Bulgaristan, Türkiye, Ukrayna, Romanya, Bosna- Hersek, Arnavutluk ve Mol-
dova ile Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) yapılmıştır. 

Ayrıca Şubat 2006 itibariyle CEFTA’nın (Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması) 
Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya’da sonra dördüncü üyesi olmuştur. 2007 sonu 
itibariyle söz konusu Anlaşma, tüm taraf ülkelerdeki iç onay prosedürleri tamamlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

Makedonya’nın 2009 yılı dış ticaret hacmi 2008 yılına göre düşüş yaşayarak 7.73 milyar 
Dolar olarak gerçekleşmiş, söz konusu hacmin 5 milyar Dolarlık kısmını ithalat, 2.7 
milyar Dolarlık kısmını ise ihracat oluşturmuştur. Kasım 2010 verilerine bakıldığında 
dış ticaret hacminin küçük bir oranla arttığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının % 
61,8 oranında gerçekleştiği görülmektedir.

Makedonya’nın Yıllara Göre Dış Ticaret Değerleri (1.000 ABD Doları)

Yıl Hacim İhracat İthalat Denge İhracatın İthalatı 
Karşılama Oranı

2000 3.416.489 1.322.617 2.093.872 -771.255 63,2
2001 2.842.668 1.155.068 1.687.600 -532.532 68,4
2002 3.074.837 1.112.727 1.962.110 -849.383 56,7
2003 3.663.173 1.363.252 2.299.921 -936.669 59,3
2004 4.576.922 1.673.487 2.903.435 -1.229.948 57,6
2005 5.269.263 2.041.265 3.227.998 -1.186.733 63,2
2006 6.163.400 2.400.700 3.762.700 -1.362.000 63,8
2007 8.583.668 3.356.092 5.227.576 -1.871.484 64,2

ÜLKE TARİH ÜLKE TARİH
Sırbistan-Karadağ 1996 Hırvatistan 2002
Slovenya 1996 Bosna-Hersek 2002
Bulgaristan 2000 Arnavutluk 2002
Türkiye 2000 Romanya 2004
Ukrayna 2001 Moldova 2004
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2008 10.829.804 3.978.231 6.851.573 -2.873.342 58,1
2009 7.734.643 2.691.528 5.043.115 -2.351.587 53,4
2010/11 7.844 868 2 995 455 4 849 414 - 1.853.959 61,8

Kaynak: Makedonya Cumhuriyeti Devlet İstatistik Kurumu

Makedonya’nın Yıllara Göre Dış Ticaret Değerleri (Milyon Dolar)

2010* 8.741 3.366 5.375 -2009
2011* 9.194 3.814 5.380 -1566

* Ekonomi Bakanlığı

MAKEDONYA’NIN DIŞ TİCARETİNİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI

Makedonya, ticaretinin önemli bir kısmını AB ülkeleri ve Batı Balkan ülkeleriyle ger-
çekleştirmektedir. 2010 yılında Makedonya’nın en çok ihracat yaptığı ülke 615 milyon 
dolar ve toplam ihracatında %20 lik pay ile Almanya olmuştur. Makedonya’nın ihracat 
yaptığı ülkeler arasında Türkiye 45 milyon dolar ve %1,5 luk pay ile 10. sırada yer al-
maktadır.

Makedonya’nın 2010 yılında 539 milyon dolar ve toplam ithalattaki %11.1 lik payla en 
fazla ithalat yaptığı ülke Almanya olurken, Türkiye 234 milyon dolar ve toplam ithalatın 
%4.6 lık payı ile 9.sırada yer almaktadır.

Başlıca Ülkelere Göre Makedonya’nın Dış Ticareti-Ocak-Kasım 2010                     
(İthalatında ve İhracatında İlk 10 Ülke)

Ülke İhracat (1.000 $) % Oranı İthalat (1.000 $)        %Oranı
Almanya 615.384 20.5 539.315 11.1
Yunanistan 228.571 7.6 416.610 8.6
Sırbistan 244.094 8.1 376.914 7.8
Bulgaristan 269.418 9.0 268.715 5.5
İtalya 213.246 7.1 297.718 6.1
Rusya 22.487 0.8 467.753 9.6
Kosova 407.167 13.6 19.801 0.4
Çin 76.731 2.6 256.709 5.3
İngiltere 54.867 1.8 232.377 4.8
Türkiye 44.911 1.5 233.764 4.8

Kaynak: Makedonya Cumhuriyeti Devlet İstatistik Kurumu

YABANCI YATIRIM

Makedonya’da yabancı yatırımlarla ilgili hukuki altyapı “Ticari Şirketler Kanunu” ile 
düzenlemektedir. Bu kanun çerçevesinde yerli ve yabancı işadamları eşit haklara sahiptir. 
Yabancı yatırımlar için teşvikler yatırım girdilerinin ülkeye ithalinde gümrük vergisi mu-

afiyetini, işletmenin ilk üç yılında gelir vergisi muafiyetini ve kurumlar vergisinin yüzde 
15’e sabitlenmesini kapsamaktadır. 

Makedonya hükümeti ülkeye yabancı yatırım çekmek amacıyla Bunardzik, Üsküp ve 
Gevgelija’da Serbest Ticaret Bölgeleri (STB) kurmuştur. Buna ilave üç STB’te yapım 
aşamasındadır. STB’de faaliyet gösteren firmalara üretim girdilerinin ithalinde gümrük 
vergisi muafiyeti ve gelir vergisinden 10 yıl muafiyet sağlanmaktadır. 

Makedonya’da yatırıma en uygun sektörler; işlenmiş tekstil ve deri, ayakkabı üretimi, 
meyva-sebzecilik, işlenmiş gıda ve paketleme, şarapcılık, tütüncülük ve sigara, turizm, 
metal işleme, kimyasal ve ilaç endüstrisi, binek araçları üretimi, elektrikli cihazlar, inşa-
at, alt yapı, bankacılık, telekom ve diğer servisler olarak sıralanmaktadır.

Makedonya’da Doğrudan Yabancı Yatırım Girişinin Yıllara Göre Dağılımı (Dolar)

YIL  (DOLAR)
1998 270.369.051
1999 359.901.026
2000 580.051.855
2001 1.039.153.449
2002 1.160.707.392 
2003 1.292.135.292
2004 1.610.221.252
2005 1.768.974.786
2006 2.098.572.637
2007 2.545.166.869
2008 3.143.666.869

Kaynak: Makedonya Merkez Bankası

Makedonya’da Başlıca 10 Yabancı Sermayeli Firma

FİRMA ÜLKE SEKTÖR YATIRIM DEĞER (Milyon $)
Stonebridge Çokuluslu Telekom Makedontelekom 346.5

National Bank of Greece Yunanistan Bankacılık Stopanska Banka 46.4
Balkanbrew Holding Yunanistan Gıda Skopje Brewery 34.0
Hellenic Petroleum Yunanistan Petrokimyasallar OKTA Refinery 32.0
Titan, Holderbank Yunanistan, İsviçre İnşaat Usje cement factory 30.0

Balkan Steel Liechtenstein Metalurji Ladna Valanica 21.0
QBE Insurance İngiltere Sigortacılık ADOR Makedonija 14.8

Duferco İsviçre Metalurji Makstil 11.5
East West Trade Avusturya Perakende ticaret Centro 11.0

KUPP.BALL und Transthandel Almanya Metalurji FZC Kumanovo 3.35
SCMM Fransa Metalurji Feni-Kavadarci 2.25

Kaynak: Makedonya Özelleştirme Ajansı
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2006 yılı itibariyle Makedonya’daki doğrudan yabancı yatırım stoğu 2.18 milyar Avroya 
ulaşmış durumdadır. 2006 yılında en fazla yatırım çeken sektörler 984 milyon Avro ile 
hizmet sektörü, 801 milyon Avro ile imalat sektörü ve 157 milyon Avro ile elektirk, gaz 
ve su, 70.4 milyon Avro ile inşaat olmuştur. Aynı yıl içerisinde Makedonya’ya en fazla 
yatırım yapan ülke ise Macaristan olmuş, bu ülkeyi Yunanistan ve Avusturya izlemiştir.

TÜRKİYE-MAKEDONYA TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ

Anlaşma Adı İmza Tarihi
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 17.03.1994
ÇVÖ Anlaşması 16.06.1995
YKTK Anlaşması 14.07.1995
Turizm İşbirliği Anlaşması 27.10.1993
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolü 15.06.1994
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması 23.04.1995
Serbest Ticaret Anlaşması 07.09.1999

TİCARİ İLİŞKİLER

Yıllar İtibariyle Türkiye-Makedonya Ticareti (Milyon Dolar)

Yıllar İhracat (X) İthalat (M) X/M Denge Hacim
1995 76,7 50,4 1.5 26,1 126.8
1996 74,2 31,4 2.4 42,8 105.6
1997 77,4 30,2 2.6 47,2 107.6
1998 68,2 13,2 5.2 55,0 81.4
1999 93,7 7,9 11.9 85,8 101.5
2000 107,8 10,5 10.3 97,3 118.2
2001 89,8 9,1 9.9 80,7 98.4
2002 100,5 14,9 6.7 85,6 115.4
2003 121,9 27,3 4.5 94,6 149.2
2004 149,3 51,9 2.8 97,4 201.3
2005 162,5 52,1 3.1 110,4 214.6
2006 171,8 55,9 3.1 115,9 227.7
2007 271,8 55,4 4.9 216,4 327.2
2008 295,1 29,7 9.9 265,4 324.8
2009 283,5 23,2 12.2 260,3 306.7
2010 262,7 52,4 5.01 210,3 315.1

2010/6 129,199 23,177 5.6 106,022 152,376
2011/6 141,761 48,288 2.9 93,473 190,049

Kaynak: TÜİK 

 

2011 senesi ilk 6 ayında ticaret hacmi bir önceki senenin aynı dönemine oranla % 24,7 
artış göstermiştir.  

Makedonya’ya 2009 yılında yapılan ihracat 283.5 milyon dolarken 2010 yılında 262.7 
milyon dolara gerilemiştir. Makedonya’nın 2010 yılında Türkiye’den yaptığı ithalat 
2009 yılına oranla artış göstererek 52.4 milyon dolara ulaşmıştır. İki ülke arasındaki dış 
ticaret hacmi ise 315.1 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

MADDELER İTİBARİYLE TÜRKİYE-MAKEDONYA TİCARETİ (EURO) 

İthalat:

2010 yılı ithalatımızda ise, demir çelik hammadde ve ara mamulleri, tekstil elyafı ve ma-
mulleri, metal dışı mineral mamuller ve deri önemli kalemleri teşkil etmiştir.

Türkiye İle İthalatta Başlıca Ürün Grupları

2009 2010 Değişim (%)
DEMİR VE ÇELİK 20.997.827 24.968.948 18,9
TEKSTİL ELYAFI VE MAMULLERİ 3.701.731 9.196.378 148,4
METAL DIŞI MİNERAL MAMULLER 4.095.794 3.562.886 -13,0
METAL CEVHERLERİ,KIRINTI,DÖKÜNTÜ,HURDALARI 2.158.800 3.345.118 54,9
DERİ,KÖSELE,HAM POST 1.736.929 3.170.767 82,5
GİYİM EŞYASI VE AKSESUARLARI 1.271.738 1.463.726 15,1
MİNERAL MADDELER,GÜBRE HAM MADDELERİ 1.191.935 1.210.161 1,5
TARİFEDE YER ALMAYAN YENİLENEN ÜRÜNLER 523.622 1.004.500 91,8
KARA ULAŞIM ARAÇLARI 359.936 731.392 103,2
HAYVANSAL VE BİTKİSEL HAM MADDELER 90.948 506.387 456,7
İLK 10 TOPLAM 36.129.260 49.160.263 91,8
ÜLKE TOPLAM 39.879.037 52.399.170 31,4

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

İhracat: 

2010 yılında Makedonya’ya yönelik ihracatımızda en önemli maddeler tekstil elyafı ve 
mamülleri, kara ulaşım araçları, metallerden nihai ürünler ve elektrikli makina ve cihaz-
lar yer almıştır.

Türkiye İle İhracatta Başlıca Ürün Grupları

2009 2010 Değişim (%)
TEKSTİL ELYAFI VE MAMULLERİ 41.641.047 38.407.180 -7,7
KARA ULAŞIM ARAÇLARI 26.907.375 19.320.469 -28,2
METALLERDEN NİHAİ ÜRÜNLER 24.503.609 18.376.609 -25,0
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ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR 21.493.262 16.709.648 -22,3
ÇEŞİTLİ MAMUL EŞYA 13.273.868 14.734.151 11,0
SEBZELER,MEYVALAR VE MAMULLERİ 13.910.122 12.523.661 -9,9
DEMİR DIŞI METALLER,MAMULLERİ 5.762.539 11.506.238 99,6
GİYİM EŞYASI VE AKSESUARLARI 17.124.216 11.229.130 -34,4
METAL DIŞI MİNERAL MAMULLER 9.543.906 10.886.064 14,0
KAĞIT-KARTON VE KAĞIT,KARTON ESASLI 
MAMULLER

8.991.193 9.397.100 4,5

İLK 10 TOPLAM 183.151.137 163.090.250 -9,9
ÜLKE TOPLAM 283.482.140 262.739.738 -7,3

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

Makedonya pazarı hala birçok açıdan yoksun bir pazar niteliği taşıması sebebiyle hemen 
hemen tüm sektörlerde önemli rekabet imkanları bulunmaktadır. T.C. Üsküp Ticaret 
Müşavirliği’nce yapılan değerlendirmelerde aşağıdaki sektörlerin biraz daha öne çıktığı 
belirtilmiştir:

•	 İnşaat malzemeleri 
•	 Makineler, aksam ve parçaları
•	 İşlenmiş gıda ve tarım ürünleri 
•	 Tıbbi malzemeler 
•	 Mobilya ve ağaç işleme sanayi ürünleri 
•	 Kimya sanayi ürünleri

TÜRK FİRMALARININ YATIRIMLARI

İkili ekonomik ilişkilerdeki gelişmeye rağmen Türk işadamlarının faaliyetleri ticaret ağır-
lıklıdır. Makedonya’da kayıtlı Türk firma sayısı 200 olmakla birlikte, T.C. Üsküp Bü-
yükelçiliği Ekonomi Müşavirliği tarafından 40 civarinda Türk firması tespit edilmiştir. 
Toplam yatırım tutarının 100 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir. 

Türk yatırımları açısından en büyük ya-
tırım 2008 yılında açılan ihaleyle, Üsküp 
ve Ohri havalimanlarının modernleştiril-
mesi ve işletilmesi hakkını kazanan TAV 
şirketi tarafından yapılmıştır. Anılan şir-
ket, 1 Mart 2010 tarihi itibariyle Üsküp 
ve Ohri Havaalanlarının işletmesini 20 
yıllık bir süre için resmen devralmış, bu 
çerçevede modernizasyonu çalışmaları 
tamamlanan Ohri Aziz Pavlus Havaala-

nı, 10 Nisan 2011 tarihinde Başbakan Nikola Gruevski’nin katılımıyla gerçekleştirilen 
resmi törenle açılmıştır. Üsküp Büyük İskender Havaalanının açılışı ise 6 Eylül 2011 
tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, Üsküp’te tamamen Türk sermayeli bir 
Avrupa Göz Hastanesi 7 Nisan 2011 tarihinde açılmıştır. Cevahir Holding tarafından 
ise 150 Milyon dolarlık ve 1.600 konutluk bir projeye keza ahiren başlanmıştır.

Şişecam’ın Üsküp Bunarcık Serbest Bölgesinde 2010 yılında yaklaşık 45 milyon Avroluk 
bir yatırım yapmasına ilişkin niyet muhtırası 13 Mart 2009 tarihinde Makedonya Baş-
bakanı Nikola Gruevski ve Şişecam Genel Müdür A. Doğan Arıkan ve Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman tarafından imzalanmıştır. Söz ko-
nusu yatırım sonucunda üretime 2011 yılında başlanması planlanmakta ve ilk aşamada 
250 kişiye istihdam sağlanması öngörülmektedir.

Makedonya’nın dünya standartlarında ilk alışveriş, ticaret ve kültür merkezi olan 25 bin 
metrekare kapalı alana sahip Ramstore Alışveriş Merkezi, Üsküp’te Haziran 2005 itiba-
riyle faaliyete geçmiştir. 20 milyon dolar tutarında bir yatırımla gerçekleştirilen alışveriş 
merkezinde 20 bin çeşit mamül tüketicilere sunulmakta ve bin kişiye istihdam sağlan-
maktadır. 2009 yılında hisselerinin büyük çoğunluğunu İngiliz bir firmaya satmasına 
rağmen, 2010 yılında da halen Türkiye’den yönetimine devam etmiştir. 

Özelleştirme sürecine Türk firmalarının ilgisi devam etmektedir. sanayi üretimi ala-
nında, Haznedar Holding tarafından satın alınan ve işletilen Gostivar’daki refrakter 
malzemesi üreten ‘Vardar Dolomit” fabrikası, Zorlu Holding tarafından Mayıs 2007’de 
Üsküp’teki OHİS Sanayi Bölgesinde yerel ortakla üretim tesisi olarak açılan, ancak daha 
sonra üretim tesisini kapatmasına rağmen ticaret ve dağıtım faaliyetlerine devam etmek-
te olan Zorluteks DOO Makedonya şirketi ve Yağyemezler Kumaşçılık Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti.’nin İştip’teki kumaş üretim tesisi bulunmaktadır.

2000 yılında Uzel Makina’nin M.Ferguson adı altında Makedonya’da yaptığı yatırım 
sonucu başlanan traktör üretim tesisi faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca Türkiye’de 
yerleşik tarım ekipmanı üreticilerinin temsilciliklerini üstlenen firma, bölge pazarında 
daha etkin olmayı hedeflediğini belirtmektedir.

Türk firmalarının diğer yatırımları başta Dubrova’daki tarım kompleksi olmak üzere 
gıda, tekstil, mobilya, plastik geri dönüşüm, ağaç işleme gibi alanlarda da, çok büyük 
olmamakla birlikte faaliyet sürdürmektedirler.

MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

Türk inşaat firmaları toplu konut, kamu yatırım projeleri, otoyol inşaatı gibi projelere 
yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Firmalar aynı zamanda Makedonya’daki altyapı 
ve enerji projelerine gittikçe daha büyük ilgi göstermektedir. Özellikle tarım, sulama, 
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ulaştırma ve enerji sektörlerindeki çalışmalarla bölgesel kalkınmayı amaçlayan “Vardar 
Vadisi” Projesinin gelişimi Türk firmaları tarafından takip edilmektedir. Türk ve Make-
don taahhüt firmalarının Bosna-Hersek ve BDT piyasasında ortak çalışma yapması da 
bir diğer işbirliği alanı olarak gündeme gelmektedir.

Üsküp’te, ısınma ve genel elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan 220 MW’lık 
kombine enerji santrali ihalesini Gama Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş.’nin 
büyük ortak olarak içinde bulunduğu ikili bir konsorsiyum kazanmış olup, konuya iliş-
kin sözleşme 11 Mayıs 2007 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 135 milyon Avro 
olup, söz konusu projenin 88 milyon Avroluk kısmı Gama tarafından üstlenilmiştir. 
Tesisin yapım faaliyeti sürmektedir.

NATO tarafından 30 köprünün onarımını öngören ihaleyi Türkiye’den CESAŞ firması 
kazanmıştır. CESAŞ firması, yüklenici firma özelliğini haiz olup, yerel taşeron firmalarla 
çalışmış ve 14 Kasım 2007 tarihinde söz konusu projenin teslim töreni gerçekleştiril-
miştir. İhalenin 2. aşamasını da kazanan söz konusu firma, 2.ihalenin konusu olan köp-
rüleri de 15 Aralık 2008 tarihinde gerçekleştirilen bir törenle Makedonya Ulaştırma ve 
İletişim Bakanlığına resmen teslim etmiştir.

Üsküp-Bunarcık Serbest Bölgesinde faaliyet gösterecek Johnson Matthey adlı uluslara-
rası firmanın fabrika inşaatı Türkiye’den Pera İnşaat tarafından gerçekleştirilmiştir. Aynı 
firmamız, Üsküp’teki Ramstore alışveriş merkezinin hemen yanında inşa edilmiş olan 
City Plaza’nın da müteahhitlik işlerindeki ana üstlenici firma olmuştur.

Ayrıca, Novatek, Tokar ve Prodar adlı Türk firmaları, ABD Üsküp büyükelçilik binası 
inşaatında elektrik tesisatı, dış cephe kaplama gibi konularda görev almış ve işlerini bitir-
mişlerdir.

TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ

Türk Eximbank devlet garantisi veya muteber bir bankanın garantisi altında proje ba-
zında kredi tekliflerini değerlendirmektedir. Makedonya’da başta havaalanı yenilenmesi 
ve inşası, toplu konut inşası, enerji tesisleri, otoyol gibi önemli altyapı projelerini takip 
eden Türk ve Makedon firmalarının Eximbank tarafından sağlanabilecek bu krediden 
yararlanmak üzere çalışma yapmaları önem kazanmaktadır.

TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Ülkedeki istatistik sisteminde ciddi problemler bulunmakta, çoğu konuyla ilgili istatis-
tik bulunmamasının yanısıra bulunan istatistiklerin de güvenilirliği konusunda önemli 
şüpheler oluşmakta, ülkedeki birkaç resmi kurumun yayımladığı rakamlar arasında dahi 
zaman zaman çok ciddi farklılıklar görülmektedir.

Makedonya’da hala uluslararası topluma entegrasyon konusunda alınması gereken ciddi 
bir mesafe bulunmakta ve söz konusu entegrasyon çabaları nedeniyle yasaların ve ilgili 
mevzuatın sık sık değişebildiği gözlenmektedir. 

Siyasal, sosyal ve makroekonomik istikrarın henüz sağlanmaya başladığı ülkede özellikle 
siyasi iktidar değişikliklerinde kamu bürokrasisindeki kadroların neredeyse tamamının 
değişmesi nedeniyle devlette devamlılık konusunda sıkıntılar oluşmaktadır.

Ülkedeki tapu ve kadastro sisteminde ciddi problemler bulunmakta, yasal olduğu dü-
şünülen bir belgeyle satın alınan bir arazinin bir bölümü veya tamamıyla ilgili bir süre 
sonra başka kişilerin yasal olduğunu iddia ettiği bir belgeyle hak iddia etmesi sıkça karşı-
laşılan bir durum niteliği taşımaktadır. 

Türkiye’den Makedonya Cumhuriyeti’ne gönderilen personele çalışma ve oturma izni  
alınması konusunda güçlüklerle karşılaşılmakta ve süreç oldukça uzun sürmektedir. 
Makedonya Cumhuriyeti’nde Türk vatandaşlarının 2 aydan fazla vizesiz kalamamaları 
nedeniyle bu durumun zaman zaman firmaların faaliyetlerinde aksamalara sebep olduğu 
bildirilmektedir. 

İŞBİRLİĞİ İMKANLARI

Taahhüt: Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi uluslarara-
sı finans kuruluşlarından gelen krediler çerçevesinde hazırlanan Makedonya’nın altyapı-
sının yenilenmesine yönelik projeler Türk müteahhitlik firmaları tarafından izlenmekte-
dir. Ayrıca Eximbank tarafından sağlanabilecek kredi kapsamında havaalanı yenilenmesi 
ve inşası, toplu konut inşası, enerji tesisleri, otoyol gibi önemli altyapı projelerinde Türk 
ve Makedon firmalarının ortak çalışma imkanları bulunmaktadır.

Makedonya Çevre ve İmar Bakanlığı tarafından Prespa ve Ohri Göllerinin temizlenmesi, 
atık su tesisleri inşası, Vardar Projesi başta olmak üzere 156 yatırım projesi için 2,126 
milyon Euro bütçe öngörüldüğü iletilmektedir. 

Pan Avrupa 8.Koridorunun Makedonya sınırında kalan 315 km’lik bölümü için Avru-
pa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası tarafından fon alınmasının beklendiği, PHARE 
kapsamında Üsküp-Kalkandelen-Tetova-Gostivar bölümleri için altyapı projeleri için 
çalışmaların sürdüğü belirtilmektedir.

EBRD’nin önümüzdeki dönemde alt yapı inşaatına, özellikle enerji üretim ve dağıtım 
ağı, otoyol ve bölgesel sulama sistemleri alanlarındaki projelere finansman sağlayacağı 
iletilmektedir. 
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TİCARİ VE EKONOMİK NİTELİKLİ ANLAŞMALAR

Tekstil ve Gıda: Tekstil sektöründe model çeşitlendirmesi, et – süt işleme ve şarap üreti-
mi alanların başta olmak üzere gıda sektöründe, Türk ve Makedon firmalarının stratejik 
ortaklıklarla üçüncü pazarlarda rekabet güclerini artırabilecekleri öngörülmektedir.

“Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması” 17 Mart 1994 tarihinde Ankara’da imzalan-
mış ve 3 Nisan 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” 16.6.1995 tarihinde Ankara’da imzalanmış-
tır. Sözkonusu Anlaşma 28.11.1996 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, vergilendirmeye 
ilişkin hükümleri 1.1.1997 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 

“Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması” 14 Temmuz 1995 tarihinde 
imzalanmış, 27 Ekim 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye-Makedonya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) I. Dönem Toplantısı 26-29 
Ağustos 1996 tarihlerinde Ankara ve İzmir’de yapılmış olup, KEK II. Dönem Toplan-
tısı  9-12 Mart 1998 tarihleri arasında Üsküp’te gerçekleştirilmiştir. KEK III. Dönem 
Toplantısı ise 3-4 Temmuz 2002 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. KEK 
IV. Dönem Toplantısı 26-29 Nisan 2005 tarihleri arasında Üsküp’te KEK V. Dönem 
Toplantısı 13-14 Mart 2008 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

TÜRK-MAKEDON İŞ KONSEYİ

1995 yılında Türk-Güneydoğu Avrupa İş Konseyleri bünyesinde kurulan Türk-Ma-
kedon İş Konseyi’nin karşı kanat kuruluşu Makedonya Ekonomi Odası bünyesinde 
örgütlenmiştir. İş Konseyi’nin Türk tarafı başkanı Hasan Hoşben, karşı kanat başkanı ise 
Makedonya Ekonomi Odası Başkanı Branko Azeski’dir.

İş Konseyi 17 Haziran 1995’te Türkiye’yi ziyaret eden Makedonya Başbakanı Branko 
Crvenkovski ve DEİK üyelerinin katılımıyla bir çalışma yemeği düzenlemiştir. Temmuz 
1995’te İş Konseyi üyelerinden oluşan bir heyet Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 
Makedonya gezisine katılmış ve gezi sırasında biri Makedonya Başbakanı ile ikincisi de 
Makedon işadamları ile olmak üzere iki toplantı yapılmıştır.

İş Konseyi’nin Birinci Ortak Toplantısı Kasım 1995’te İstanbul’da yapılmıştır. Top-
lantıya 35 Makedon ve 40 Türk firması katılmıştır. Makedonya Cumhurbaşkanı Kiro 
Gligorov’un Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında 29 Haziran 1996’da İstanbul’da iki ülke 
işadamlarının katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir.

Türk-Makedon İş Konseyi’nin İkinci Ortak Toplantısı 3-7 Kasım 1996 tarihlerinde 
Üsküp ve Ohri’de Türk tarafından 37, Makedon tarafından 47 kişinin katılımıyla ya-
pılmıştır.

9-12 Mart 1998 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasın-
da Üsküp’te yapılmış olan Karma Ekonomik Komisyonu İkinci Ortak Toplantısı’na İş 
Konseyi Başkanı Feridun Yeşil katılmıştır.

Türk-Makedon İş Konseyi Üçüncü Ortak Toplantısı 21-22 Nisan 1998 tarihlerinde 
Türk tarafından 30 ve Makedon tarfından 38 işadamının katılımıyla Bursa’da yapılmış-
tır. Toplantı çerçevesinde Makedon ve Türk iş adamları ikili görüşmelerde bulunmuş-
tur.

8-9 Haziran 1998 tarihlerinde İstanbul’da yapılan Güneydoğu Avrupa Dışişleri Bakan-
ları toplantısıyla eş zamanlı olarak yapılan “Güneydoğu Avrupa İşadamları Konferan-
sı”na 15 kişilik heyetle katılan Makedon işadamları Türk ve bölge ülkelerinden gelen 
işadamları ile ikili görüşmelerde bulunmuştur.  

7-8 Temmuz 1998 tarihinde İş Konseyi üyelerinden oluşan 15 kişilik bir heyet Başba-
kan Mesut Yılmaz’ın Makedonya ziyaretine katılmış ve Makedonya Başbakanı ile 30 
Makedon firmasının katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir.

Makedonya’nın Türkiye ile ilgili işlerden sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil ve 
Makedon Hükümet Sekreteri Dordi Kotev onuruna 3 Mart 1999 tarihinde Türk-Ma-
kedon İş Konseyi tarafından verilen çalışma yemeği 35 işadamının katılımıyla gerçek-
leşmiştir.

Türk-Makedon İş Konseyi tarafından 23 Mayıs 2001 tarihinde DEIK’te Türkiye-Ma-
kedonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Heyeti ile düzenlenen toplantıya Ma-
kedonya’da faaliyet gösteren 7 Türk firması katılmıştır. Toplantıda iki ülke arasında 
imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının olumlu etkilerinin ancak Makedonya’da Ziraat 
Bankası’nın da mevduat toplama hakkını kullanmasına izin verilmesi ile mümkün ola-
bileceği hususu vurgulanmıştır.

Yeni atanan T.C.Üsküp Büyükelçisi Mehmet Taşer ile Makedonya’da faaliyet gösteren 
firmalar 31 Ekim 2001 tarihinde DEIK’te düzenlenen toplantıda biraraya gelmiştir. 
Toplantıya katılan 28 firma temsilcisi faaliyetleri hakkında Büyükelçi Taşer’i bilgilen-
dirmiştir.

Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Trajkovski’nin Türkiye’yi ziyaretinde Türk-Make-
don İş Konseyi tarafından 27 Mart 2002’de çalışma yemeği düzenlenmiştir. Çalışma 
yemeği öncesinde düzenlenen toplantıda Makedonya Başbakan Yardımcısı Zoran Krs-
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tevski, Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ve Makedonya Özelleştirme Ajansından oluşan 
resmi heyet, 37 Türk firmasını ve 36 Makedon firmasını Makedonya’daki son ekono-
mik durumunu ve yeni işbirliği imkanlarını sunmuştur. Şarapcılık, konfeksiyon, inşaat, 
gıda, elektrik-elektronik, ahşap ürünleri, alüminyum konularında iki ülke işadamları 
işbiliği imkanlarını ikili görüşmelerde almıştır.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile ortaklaşa düzenlenen Türk-Makedon İş Forumu, 20 
Mart 2003 tarihinde 66 Türk ve 42 Makedon firmanın katılımı ile Edirne’de, 21 Mart 
2003 tarihinde ise Makedon resmi ve işadamları heyetinin Kırklareli ve Çorlu ziyaretleri 
ile gerçekleşmiştir.

İş Konseyi’nin dördüncü Ortak Toplantısı 9-12 Aralık 2003 tarihlerinde Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen’in katılımıyla Üsküp’te gerçekleşmiştir. Toplantıya TOBB, Türkiye İhra-
catçılar Meclisi, Adapazarı, Çorlu, Edirne, Keşan ve Kırklareli Ticaret Odaları, İstanbul 
Ticaret Odası, Çorlu Ticaret Borsası’nın yanısıra 60 Türk firması katılmıştır. 

16 Mart 2005 tarihinde Makedonya Başbakanı Vlado Buchkovski ve beraberinde yer 
alan 60 Makedon firması ile Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in ve 70 Türk işadamının 
katılımıyla bir çalışma yemeği ve Türk-Makedon İş Forumu düzenlenmiştir.

13 Haziran 2006 tarihinde T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Makedonya’yı 
ziyareti vesilesi ile 150 Makedon ve 100 Türk Firmanın katılımıyla Türk-Makedon İş 
Konseyİ Toplantısı gerçekleşmiştir.

16 Şubat 2007 tarihinde Makedonya Ekonomi Bakanı Vera Rafajlovska’nın Türkiye’yi 
ziyareti vesilesi ile düzenlenen Türk-Makedon İş Konseyi Toplantısında Bakan Make-
donya’nın önümüzdeki dönem 400 kadar küçük ölçekli hidroelektrik santralin yap-işlet 
–devret modelinde yapılması için ihaleye çıkılacağı bilgisini iletmiştir. Türk firmaları 
sözkonusu projelere ilgi beyan etmiştir.

22 Mart 2007 tarihinde T.C.Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün Makedonya’yı ziyareti 
vesilesi ile Türk-Makedon İş Konseyi Toplanısı düzenlenmiştir.

17 Aralık 2007 tarihinde Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski ve Makedonya Yatı-
rım Timi’nin Türkiye’yi ziyareti vesilesi ile İstanbul’da toplantı gerçekleşmiştir. 

Türk-Makedon İş Konseyi Başkanı Nuri Özsüer, ilk temasları gerçekleştirmek ve ül-
kedeki yetkilerle tanışmak amacıyla 22-24 Şubat 2009 tarihinde Üsküp’e bir ziyarette 
bulunmuştur.

T.C. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın Makedonya Ziyareti vesilesi ile 25-28 Mayıs 2009 
tarihlerinde Ohri’de düzenlenen Türk-Makedon İş Forumu’nda, TOBB-DEİK Başkanı 

M.Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk-Makedon 
İş Konseyi Başkanı Nuri Özsüer birer konuşma gerçekleştirdi. 89 işadamı Ohri’de Ma-
kedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir ve Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski’nin ev 
sahipliğinde düzenlenen toplantıda Makedon firmaları ile biraraya geldi.

DTM koordinatörlüğünde, TOBB - DEİK ve TİM organizasyonunda gerçekleştiri-
len Türk-Makedon İş Forumu 5 Aralık 2009 tarihinde İstanbul Dedeman Oteli’nde 
düzenlendi. Toplantıya 120 Makedon ve 180 Türk firması katıldı. DEİK İcra Kurulu 
Başkanı Rona Yırcalı’nın moderatörlüğünü üstlendiği oturumda; TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir, T.C. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 
Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski ve T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan birer 
konuşma gerçekleştirdi. 

TÜRSAB organizasyonunda, Türk turizm acentaları ve turizm alanında faaliyet gösteren 
işadamlarından oluşan bir heyetle 30 Mayıs – 2 Haziran 2010 tarihleri arasında Make-
donya’ya bir ziyaret düzenlendi. TÜRSAB üst yönetiminin yanı sıra Turizm ve Kültür 
Bakanlığından temsilcilerin de yer aldığı heyete DEİK adına 1-2 Haziran tarihlerinde 
Aslı Cora katılım sağladı. Makedonya’ya Türkiye’den turist getirmek amacıyla gerçekleş-
tirilen ziyarette Makedon turizm acentaları, turizm tesislerinden gelen temsilcilerle Türk 
heyeti arasında görüşmeler düzenlendi. 

Yeni atanan T.C. Üsküp Büyükelçisi Gürol Sökmensüer ile 4 Ağustos 2010 tarihinde 
İstanbul’da düzenlenen tanışma yemeğine, Türk-Makedon İş Konseyi Başkan Yardımcısı 
Saffet Erdem, Türk-Karadağ İş Konseyi Başkanı Serdar Çelebi, Makedonya’da yatırımı 
olan Ulak Ambalaj Genel Müdürü Necmi Ulaç ve Genel Müdür Yardımcısı Ece Yılmaz 
katıldı. Toplantıda Türkiye ve Makedonya ilişkileri genel olarak değerlendirilirken, işbir-
liğini geliştirmek için yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Makedonya İstanbul Başkonsolosu Zerrin Abaz, Türk-Makedon İş Konseyi Başkanı 
Hasan Hoşben, Makedonya Yatırım Ajansı Türkiye temsilcisi Filiz Veli ve DEİK Koor-
dinatör Yardımcısı Aslı Cora’nın katılımıyla 19 Ekim 2010 tarihinde bir koordinasyon 
toplantısı gerçekleştirildi.

Türk-Makedon İş Konseyi Başkanı Hasan Hoşben ilk temasları gerçekleştirmek ve ülke-
deki yetkilerle tanışmak amacıyla 2-3 Aralık 2010 tarihlerinde Koordinatör Yardımcısı 
Aslı Cora’nın da katılımıyla Üsküp’e bir ziyarette bulundu.

Makedonya Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeyi arzulamaktadır.  Son 
olarak, Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski ve beraberindeki heyet, Makedonya 
Cumhuriyeti Yabancı Yatırım ve İhracatı Tanıtım Ajansı (INVEST MACEDONIA) 
ile Türkiye Sanayici ve İşadamları Konfederasyonu (TUSKON) tarafından düzenlenen 
“Road Show” isimli etkinlikler dizisine katılmak üzere, 29 Ocak-3 Şubat 2012 tarih-
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lerinde ülkemize, İstanbul, Konya, Kayseri, Ankara, Gaziantep, İzmir ve Bursa illerini 
kapsayan bir ziyarette bulunmuştur. Makedonya Cumhuriyeti, Türkiye’den gelecek yatı-
rımların artması yönündeki arzusunu her fırsatta en üst düzeyde dile getirmektedir. 

Bu karşılıklı etkinliklerin yanı sıra Türkiyede faaliyet gösteren Sanayi ve Ticaret Odaları-
nın iş ziyaretleri kapsamında Makedonya’ya ziyaretler düzenlediği bilinmektedir.

TÜRKİYE-MAKEDONYA İLİŞKİLERİ
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TÜRKİYE-MAKEDONYA İLİŞKİLERİ

Şeyma ADIYAMAN
Bilge Adamlar Stratejik Araştırma Merkezi

T
ürkiye 1990’ların başından itibaren Balkanlar’da yaşanan gelişmeleri ve re-
jim değişikliklerini, istikrarsızlığa yol açmadığı sürece desteklemiştir. Anka-
ra, bu dönemdeki değişim süreçlerini bölgedeki işbirliği olanaklarını geliş-
tirmeye dönük yönetmeye çalışmış,  SSCB’nin dağılması sonrasında ortaya 
çıkan güç boşluğunu siyasi ve ekonomik açılardan doldurmaya çalışmıştır.

Balkanlar’daki 10 milyona yakın Müslüman nüfus da Türkiye’nin bölgedeki rolünü güç-
lendiren en büyük etken olmuştur.(1)

Yugoslavya’nın dağılması sürecinde Türkiye; önceleri ülkenin bütünlüğünü savunarak 
dengeli bir politika izlemeyi tercih etmiştir. Bu sırada hem federal yönetim hem de 
cumhuriyet liderleri Türkiye ile görüşmeler yaparak destek sağlamaya çalışmıştır. (2) 25 
Haziran 1991’de Slovenya ve Hırvatistan; Eylül 1991’de Makedonya; Kasım 1991’de 
Bosna-Hersek bağımsızlığını ilan etmiştir. Böylece Nisan 1992’ye gelindiğinde Yugos-
lavya, Sırbistan ve Karadağ’dan oluşan bir federasyon haline gelmiştir. (3)

15 Ocak 1992’de Avrupa Birliği’nin (AB) Slovenya ve Hırvatistan’ı tanıması, Bulgaris-
tan’ın ise Slovenya ve Hırvatistan ile birlikte Makedonya ve Bosna-Hersek’i tanıması ile 
Türkiye 6 Şubat’ta dört cumhuriyeti birden tanıdığını açıklamıştır. 22 Ağustos 1992’de 
ise bu ülkelerle diplomatik ilişkiler resmen başlamıştır. (4) Türkiye, 18 Mayıs 1992’de 
Makedonya ile ‘Güvenlik Protokolü’ imzalamış, böylece Ankara’nın Yeni Yugoslavya ile 
ilişkileri tamamen kopmuştur.(5)

Türkiye yeni dönemde Balkanlar’daki diğer ülkelerle olduğu gibi Makedonya ile de iyi 
ilişkiler kurmaya çalışmış, bu ülkenin uluslararası düzeyde tanınmasını, batılı kurumlara 
entegrasyonunu, AB ve NATO üyeliğini desteklemiştir.

Güneydoğu Avrupa’da bulunan Makedonya, 25.713 km² yüzölçümüne ve 2.077.328 
(Temmuz, 2011) nüfusa sahiptir. Nüfusunun  %64,2’si Makedonlardan, %25,2’si Arna-
vutlardan, %3,9’u Türklerden, %2,7’si Romanlardan, %1,8’si Sırplardan ve %2,2’si Boş-
nak ve Ulah gibi diğer halklardan oluşan çok etnili, çok dinli ve çok kültürlü bir ülke 
konumundadır. Nüfusun %64,7’si Makedon Ortodoks, %33,3’ü ise Müslüman’dır.(6)

Bu analizde öncelikle uluslararası ilişkilerindeki en önemli mesele olan tanınma ve ulus-
lararası örgütlere üyelik konularında ülkeyi sıkıntıya düşüren Makedonya sorununun 
geçmişi incelenecektir. İkinci bölümde ise Türkiye-Makedonya arasındaki siyasi, ekono-
mik ve kültürel ilişkiler ile eğitim alanındaki münasebetler incelenecektir.

I. Makedonya Sorunu

Antik Makedonya, MÖ. 8. Yüzyıldan Roma İmparatorluğu’nun çöküşüne kadar var-
lığını sürdürmüştür. MÖ. 336-323 tarihleri arasında Büyük İskender, krallığı genişle-
terek Mısır’dan Kuzey Hindistan’a kadar uzanan Büyük Makedonya İmparatorluğu’nu 
kurmuştur. İmparatorluk, Antgonosların (Büyük İskender’in komutanlarından Anti-
gonos’un kurduğu sülale), Ahemenilerin, Aitolia Birliğinin (Yunan birliklerinden biri), 
Roma’nın, Slavların, Bizanslıların egemenliği altında yaşamıştır. İkinci Kosova Savaşı’yla 
Osmanlı’ya katılan Makedonya’da en uzun süre Türkler egemenlik sürmüştür. 14. yüzyı-
lın ikinci yarısından Balkan Savaşları’na kadar da Osmanlı hâkimiyeti devam etmiştir.(8)

Etnik çeşitliliğinden ötürü Makedonya tarih boyunca birçok çatışmaya sahne olmuştur. 
Doğal sınırları Pindus Dağları, Rodop Dağları ve Ege Denizi ile çevrili olan Makedonya 
Bölgesi, Balkan yarımadasında ekonomik ve siyasi açıdan stratejik bir konuma sahiptir.
(9)

Balkan Harbi’ne (1912-1913) kadar olan süreçteki en önemli sorunlarından biri Ma-
kedonya sorunu olmuştur. Harpten önce Makedonya; eski Selanik, Manastır Merkez 
ve Serfice sancakları ile Kosova’nın Üsküp sancağını kapsayan bölgeden oluşmaktaydı. 
Balkan ülkelerinin hepsi çoğunluğun kendi ülkelerinde yaşadığını savunmuş; Makedon-
ya konusunda sorunlar yaşamıştır. Yunanlılar, Büyük İskender’den Bizans İmparatorlu-
ğu’nun son dönemine kadar buranın uzun süre kendilerinde bulunduğunu savunmuş-
tur. Diğer taraftan Bulgarlar 9.yy’da Krum, Omurtağ ve o zamanki Simon zamanında; 
Sırplar ise 14.yy’da Etienne Uroş zamanında Makedonya’ya sahip olduklarını savunmuş 
ve Makedonya üzerinde hak idda etmişlerdir.(10)

Osmanlı yönetiminde idari bir bölge olan Makedonya, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı 
sonrası Bulgaristan’a verilmiştir. Daha sonra 1878 Berlin Kongresi’nde tekrar Osman-
lı’ya geri dönmüş ve Bulgaristan bundan böyle dış politikasında Makedonya’yı geri 
almaya yönelmiştir. İkinci Balkan Harbi sonunda yapılan Bükreş Antlaşması ile bölge 
Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan arasında paylaşılmıştır. Sırbistan’daki kısmı “Güney 
Sırbistan” olarak tanımlanmıştır. 1945’te Tito liderliğindeki Yugoslavya’da ise Makedon-
ya Cumhuriyeti kurulmuştur. Fakat Soğuk Savaş’ın son döneminde ekonomik prob-
lemlerin de etkisiyle milliyetçilik akımlarından etkilenerek 1991 yılında yapılan bir halk 
oylaması sonucunda bağımsızlığını ilan etmiştir. Böylece Makedonya, topraklarında tek 
bir çatışma olmadan eski Yugoslavya’dan ayrılan tek ülke olarak önemli bir yer edinmiş-
tir.(11)

Eski Yugoslavya Cumhuriyetlerinden Makedonya, yayılmacılığın hem öznesi hem 
nesnesi olan bir ülke olmuştur. Bugünkü Makedonya; tarihi Makedonya topraklarının 
“Vardar Makedonyası” olarak bilinen coğrafi bölgesidir. Diğer bölümleri ise Yunanis-
tan’daki bölümü olan “Ege Makedonyası”  ve Bulgaristan’daki bölümü olan “Pirin Make-
donyası”dır.(12)
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Bulgaristan bir Makedon ulusun varlığını tanımamakla birlikte; Makedonya’yı tanımış-
tır. Yunanistan ise ülkenin tüm varlığına kuruluşundan bu yana karşı çıkmıştır. 1995’te 
New York’ta yapılan bir anlaşma ile anayasası, isim ve bayrağında Yunanistan’ın istekleri 
doğrultusunda değişiklikler yapmaya zorlanmıştır. Nihayet ülke 8 Nisan 1993’te Bir-
leşmiş Milletler’e “Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (Former Yugoslav Republic of 
Macedonia - FYROM)” adıyla üye olabilmiştir. Türkiye, Bulgaristan ve Rusya dâhil bir-
çok ülke Makedonya Cumhuriyeti’ni tanımıştır.(13)

Makedonya, 1996’da AB’nin Polonya ve Macaristan’a yönelik başlattığı ve daha sonra 
genişletilerek toplamda on ülkeyi kapsar hâle getirilen katılım öncesi yaptığı finansal 
yardım PHARE Programı (Polonya ve Macaristan: Ekonomilerini Yapılandırmak İçin 
Yardım/ Poland and Hungary: Assistance for Restructuring Their Economies) kapsa-
mında yardım almaya başlamıştır. 2001 yılında ise Batı Balkanlar’da yeniden yapılanma, 
kalkınma ve istikrara yönelik topluluk yardımı PHARE’in yerini alan CARDS kapsa-
mında Makedonya’ya ödenek ayrılmıştır. Ülke, 2007’den itibaren ise Katılım Öncesi 
Yardım (IPA) almaya başlamıştır. Bu yardımlar kapsamında Makedonya’nın 2007-2012 
yıllarında arasında toplam 500 milyon Euro yardım aldığı değerlendirilmektedir.(14)

AB ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşması, 9 Nisan 2001’de imzalanmış ve Mart 2004’te Ma-
kedonya resmen adaylık için başvuruda bulunmuştur. Nisan 2004’te de anlaşma yürür-
lüğe girmiştir. Makedonya, Aralık 2005’te İngiltere dönem başkanlığı sırasında AB aday-
lık statüsü kazanmıştır. Fakat Yunanistan ile arasındaki isim konusundaki anlaşmazlıklar 
nedeniyle AB ile ilişkiler de büyük ölçüde etkilenmekte; Yunanistan’ın görüşmelere karşı 
çıkması nedeniyle mesafe alınmamaktadır.(15)

2007 yılında isim konusundaki anlaşmazlık Üsküp Uluslararası Havalimanı’nın isminin 
“Büyük İskender Havalimanı” olarak değiştirilmesinden sonra iki ülke arasında tekrar bir 
krize neden olmuştur. Bu olay Atina’nın Makedonya’nın NATO üyeliğine şiddetle karşı 
çıkması ile sonuçlanmıştır. Nitekim Üsküp, 2-4 Nisan 2008 tarihlerinde yapılan NATO 
Bükreş Zirvesi’nde üyeliğe davet edilmemiştir.(16) Diğer taraftan Türkiye, Makedon-
ya’nın NATO üyeliğini ABD ile birlikte en çok destekleyen aktör olarak her topluluk 
belgesinde dipnot olarak Türkiye’nin ülkeyi anayasal ismi olan Makedonya adıyla ve 
kendi ulusal kimliğiyle tanıdığının belirtilmesi konusunda ısrar etmektedir.(17) Türki-
ye’nin bu yöndeki politikalarını ilerde de sürdüreceği kuvvetle muhtemeldir.

Son yıllarda AB ile Makedonya arasındaki ilişkilerdeki en büyük gelişme 19 Aralık 
2009’dan itibaren Makedonya’nın, Sırbistan ve Karadağ ile beraber Avrupa’nın büyük 
kısmına vizesiz seyahat edebilme hakkı kazanmış olmasıdır.(18)

2009’da AB Bakanlar Konseyi, Üsküp’ün görüşmelere başlaması tavsiyesinde bulunmuş 
fakat Yunanistan ile isim konusundaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşamaması nede-
niyle herhangi bir tarih belirlememiştir. AB yönetimi tarafından isim anlaşmazlığı ikili 
düzeyde bir sorun olarak nitelendirilmiştir. AB yönetimi bu konunun Üsküp’ün katılım 

müzakerelerine hazır olup olmaması ile ilgisinin olmadığını belirtmiştir. Ancak Yuna-
nistan’ın Makedonya ile bu anlaşmazlığı nedeniyle öne sürdüğü çekinceleri sonucunda, 
AB’nin Aralık 2009’da Üsküp ile katılım müzakerelerini başlatma kararı AB liderlerince 
Mart 2010 Zirvesi’ne ertelenmiştir.(19)

25-26 Mart 2010 tarihinde düzenlenen AB Konseyi Bahar Zirvesi’nde Euro Bölgesi ül-
kelerinin hükümet ve devlet başkanları tarafından açıklanan bildiride, mali ve ekonomik 
istikrara ilişkin unsurlar ortaya koyulmuştur. Bu bağlamda, genel olarak Euro Bölgesi 
ülkelerine ve özelde Yunanistan’a, içerisinde bulunduğu krizden kurtulması amacıyla sağ-
lanacak yardım da belirlenmiştir. Beş temel hedefi istihdam, ar-ge, iklim ve enerji, eğitim, 
yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadele olarak özetlenebilecek “Avrupa 2020 Stratejisi”, 
Zirve sonucunda onaylanmıştır. Ancak bu zirveden de Makedonya ile ilgili bir sonuç çık-
mamış olup Üsküp yönetimi, halen AB’den müzakere tarihi beklemektedir.(20)

Yakın geçmişte Makedonya, AB’ye üyelik sürecinde Yunanistan ile uzun süredir devam 
eden isim sorununu çözmek için, BM’nin, ülkenin ismini değiştirme önerisini değerlen-
dirmeye hazır olduklarını açıklamıştır. Ancak bunun için ülke çapında bir referandum 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Makedonya’nın o dönemki Dışişleri Bakanı Antonio 
Milososki, Mart 2011’de BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun’a gönderdiği mektupta, 
ülkenin isminin “Makedonya Cumhuriyeti (Üsküp)” olarak değiştirilmesini değerlendire-
bileceklerini söylemiştir.(21) 16-17 Ocak 2012 tarihlerinde BM arabuluculuğu ile Ma-
kedonya ve Yunanistan ile ayrı ayrı görüşmeler yapılmış ancak bir sonuç alınamamıştır. 
Yunanistan’ın BM Büyükelçisi Adamantios Vassilakis ve ABD’nin Makedonya Büyükel-
çisi Zoran Jolevski ile görüşen BM arabulucusu Matthew Nimetz, görüşmeleri “yararlı” 
olarak nitelendirirken bundan sonra sürecin yapıcı bir şekilde ilerlemesi için en iyi yolu 
hedeflediklerini belirtmiştir.(22)

II. Türkiye-Makedonya İlişkileri

Türkiye, Eylül 1991’de bağımsızlığını ilan eden Makedonya’yı 6 Şubat 1992’de tanımış 
ve bu ülkeye büyükelçi gönderen ilk ülke olmuştur.(23)

Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan ve Arnavutluk ile çevrili olan ülke Yunanistan ve 
diğer komşularıyla da yaşadığı sorunlar nedeniyle Ankara ile ilişkilerini geliştirme yo-
luna gitmiş ve Türkiye’ye yakınlaşmıştır. Türkiye ise hem Makedonya’da yaşayan Türk 
azınlığın güvenliği, hem de Balkanlar’da istikrarın bozulmaması açısından Makedonya’yı 
desteklemiş ve iyi ilişkiler kurmaya çalışmıştır. Bu dönemde iki ülke arasında ekonomik, 
siyasi, askeri birçok alanda ilişkiler gelişmiştir. (24)

Makedonya Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra üst düzey resmi ziyaretlerde de artış 
görülmüştür. Örneğin; bu dönemde Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ülkeyi ziyaret etmiş; 
Şubat 1993’te ise Özal bu bölgeye yaptığı geziye Makedonya’yı da dâhil etmiştir. Daha 
sonra 1995’te Cumhurbaşkanı Demirel Üsküp’e yaptığı ziyarette “Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşması” imzalamıştır. Ancak ilişkilerde 1995 yılı sonundan itibaren bir duraklama 
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yaşanmıştır. Bunda Bosna-Hersek Savaşı’nın ve Dayton Antlaşması’ndan sonra bölge-
deki dengelerin değişmesi etkili olmuştur. Makedonya, 1995’ten itibaren Yunanistan ile 
ilişkilerini geliştirmiş ve gerek siyasi gerekse ekonomik açıdan Yunanistan’ın ülkedeki 
etkinliği artmıştır.(25)

1994’teki sayıma göre ülkede yaşayan 100 bin Türk azınlığın durumu da bu dönemde 
ilişkilerde önemli bir nokta olmuştur. 27 Ocak 1991’de cumhurbaşkanı seçilen ılımlı 
Kiro Gligorov’un da etkisiyle ülkedeki azınlıklara karşı yumuşak bir tutum sergilenmiş 
ve azınlıkların kendi partilerini kurmalarına ve hükümette yer almalarına izin verilmiştir. 
Bu bağlamda, 1992’de çok partili hayata geçilmesinden sonra Erdoğan Saraç liderliğinde 
“Türk Demokratik Birliği” kurulmuştur. (26) Daha sonra “Türk Demokratik Partisi-TDP” 
(Demokratska Partija na Turcite) ismini alan parti, Makedonya Türkleri’nin ilk siyasi ku-
ruluşu olma özelliği taşımaktadır. TDP, 5 Temmuz 2006 tarihindeki seçimlerde 120 üyeli 
Makedonya Cumhuriyeti Parlementosu’nda 2 milletvekili ile temsil edilmiştir. 1 Haziran 
2008 tarihindeki erken seçimlerde ise 1 milletvekili ve hükümette “Daha İyi Makedonya 
İçin” koalisyon ortağı olarak 1 devlet bakanı tarafından temsil edilmiştir. Son olarak TDP, 
5 Haziran 2011 yılındaki erken seçimlerde 123 üyeli parlamentoda 1 milletvekili ve “Daha 
iyi Makedonya için” koalisyon ortağı olarak 1 devlet bakanı tarafından temsil edilmiştir.(27)

2011 seçimlerinde, Türk azınlığı temsil eden diğer iki partiden biri olan Türk Hareket 
Partisi (THP), Sosyal Demokratlar Birliği ile 16 partili koalisyonda yer alırken, milletve-
kili aday listelerinde yer almamıştır. 2006’da kurulan Türk Milli Birlik Hareketi ise aynı 
koalisyonda yer alarak Genel Başkan Erdoğan Saraç ve Doç. Dr. Nazım İbrahim aday 
gösterilmiştir.(28)

Türkler Makedonya siyasi hayatında beklenen başarıyı şimdiye kadar gösterememiştir. 
Her ne kadar Arnavutlar’ın tersine Eylül 1991’de bağımsızlık referandumuna katılıp 
olumlu oy kullanmış da olsalar “devletin kurucu unsurları” arasında sayılmamalarını 
olumsuz karşılamışlardır. Ayrıca Türk azınlığın sorunları arasında bürokraside yeterli 
sayıda temsil edilememeleri ve eğitim konuları da yer almaktadır.(29)

Türkiye, Nisan 2008’de Bükreş’te düzenlenen NATO Zirvesi’nde, Arnavutluk ve Hır-
vatistan’la birlikte Makedonya’nın üyeliğini de desteklemiştir. Makedonya’nın talebi 
üzerine, Makedonya Dışişleri Bakanı Antonio Miloşoski’nin Kasım 2008 tarihinde 
Türkiye’yi ziyareti sırasında iki ülke Dışişleri Bakanları tarafından Ankara’da her alanda 
mevcut işbirliği olanaklarının artırılmasını hedefleyen “İkili İlişkilerin Güçlendirilmesine 
Yönelik Strateji Belgesi” başlıklı belge imzalanmıştır. Ayrıca parlamenterler düzeyinde 
yakın ilişkiler, Parlamentolararası Dostluk Grubu’nun çalışmaları ve AGİT, Avrupa 
Konseyi gibi uluslararası platformlardaki işbirliği çerçevesinde sürdürülmektedir.(30)

• Türkiye-Makedonya Arasındaki Askeri İşbirliği

İki ülke arasındaki askeri ilişkilerin başlangıcı olarak 18 Mayıs 1992’de Ankara’da bir 
“Güvenlik Protokolü” imzalanmıştır. Askeri ilişkiler, özellikle eğitim yardımları ve Make-

donya ordusunun lojistik alanda desteklenmesi kapsamında yapılan hibeler konusunda 
yoğunlaşmaktadır. Eğitim yardımları, 1994 yılında imzalanan “Askeri Eğitim ve İşbirliği 
Anlaşması”na uygun olarak yürütülmektedir. Nisan 1995’te ise iki ülke arasında “Savun-
ma Sanayi İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır.(31)

1998 yılından bu yana 82 Makedonya ordusu personeli, Harp Akademisi, Harp Okulu, 
GATA gibi Türkiye’deki çeşitli askeri okullarda uzun süreli eğitimler almıştır. Ayrıca, 
Barış İçin Ortaklık Merkezi ve Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi’nde 550 civa-
rında Makedon personel için kısa süreli kurslar düzenlenmiştir.(32)

Askeri ilişkilerdeki diğer bir gelişme de Arnavut gruplarla Makedon hükümeti arasında 
varılan ateşkesin ardından, 17 Ağustos 2001’den itibaren Arnavut militanları silahsızlan-
dırmak amacıyla NATO tarafından oluşturulan 3 bin 500 kişilik çok uluslu gücün Make-
donya’ya gitmesidir. Genelkurmay Başkanlığı tarafından görevlendirilen ve bölgede İngiliz 
komutanlığa bağlı olarak çalışacak 150 kişilik öncü subay grubu, Üsküp’te İngiliz komu-
tanlık ve Makedon güvenlik birimleriyle görüşmelere başlamıştır. Türk birliğinin görevi, 
Arnavut militanların gönüllü silah bırakmalarını sağlamak olarak belirlenmiştir.(33)

1998 yılından itibaren, Türkiye’nin Makedonya ordusuna destek içini yaptığı hibe yar-
dımlarının tutarı 16 milyon doları aşmıştır. 14 Ekim 2011’de de Genelkurmay Başkanlı-
ğı, Makedon Özel Kuvvetler Taburu’nun ve Lojistik Destek Taburu’nun teçhizi amacıyla 
yaklaşık 900.000 dolar tutarındaki malzemeyi törenle hibe etmiştir. Törende konuşma 
yapan Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Gürol Sökmensüer, Türkiye’nin Makedonya’nın 
AB ve NATO üyeliklerine olan desteğinin her platformda artarak devam edeceğini be-
lirtmiştir.(34)

• Eğitim ve Kültür Alanında İlişkiler

Makedonya ile eğitim alanındaki ilişkiler bağlamında Türkiye’nin “Büyük Öğrenci Proje-
si” çerçevesinde Makedonya’dan her yıl, Türkiye’deki üniversitelerde lisans ve lisansüstü 
eğitimini burslu okumak üzere öğrenciler gönderilmektedir. Ayrıca, Türkiye Makedon-
yalı öğrencilere her yıl sınavsız burs kontenjanı ayırmaktadır. Bu öğrencilerin öğrenim 
belgelerinin tanınması, Makedonya’da oturum almaları konusunda karşılaşılan bazı 
sorunları gidermek için Makedonya’nın ilgili makamları nezdinde gerekli girişimlerin 
yapıldığı belirtilmektedir.(35)

Kültürel ilişkilerdeki gelişmelerden biri Makedonya Kültür Bakanı Elizabeta Kançes-
ka-Milevska’nın, Nisan 2009’da Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın resmi ko-
nuğu olarak Türkiye’yi ziyareti sırasında imzalanan ve 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe 
giren “2009-2010 Yıllarına Ait Kültürel İşbirliği Programı” çerçevesinde, iki ülke arasın-
da karşılıklı olarak Kültür Merkezleri açılmasıdır. Bu konuda hazırlanan taslak protokol 
üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. Türkiye tarafından Üsküp’te açılan Yunus Emre 
Türk Kültür Merkezi de geçici bir statüde faaliyete başlamıştır.(36)
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Makedonya’da bulunan 500’e yakın Türk eserinin korunması, bakım ve onarımlarının 
yapılması da kültürel ilişkilerdeki önemli konulardan biridir. Bu bağlamda Osmanlı 
eserlerine yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TİKA’nın 
mali ve teknik yardımlarıyla projeler gerçekleştirilmektedir.(37)

• TİKA’nın Makedonya’da Yürüttüğü Faaliyetler

Günümüzde küreselleşme ve değişen diplomasi anlayışı ile birlikte dış ilişkiler, sadece 
dışişleri bakanlıkları aracılığıyla yürütülemez bir noktaya gelmiştir. Özellikle Soğuk Sa-
vaş sonrası dönemde devletler; dış politikada yumuşak güç politikalarına ve kamu diplo-
masisine ağırlık vermeye başlamıştır.(38)

Başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye’nin komşu ülkeleri olmak üzere ge-
lişme yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olan, bu ülkelerle; ekonomik, ticari, 
teknik, sosyal, kültürel, eğitim alanlarında işbirliğini projeler ve programlar aracılığıyla 
geliştirmeyi amaçlayan TİKA, Makedonya’da da faaliyetlerini sürdürmektedir. Bugüne 
kadar gerçekleştirdiği faaliyetler şu şekildedir:

•	 “Okulların Tadilatı ve Tefrişi Projesi” kapsamında ülkenin farklı bölgelerinde bulunan 
ve ders yapılamaz durumda olan 10 okulda, bölge belediyeleri ile işbirliği içerisinde 
bakım ve onarımı gerçekleştirilerek; 3600 öğrencinin sağlıklı koşullarda eğitim alması 
sağlanmıştır.

•	 “Latsa ve Ocalı Köyleri İçme Suyu Projeleri” kapsamına Resne Belediyesi Latsa Köyü ve 
Karbintsi Belediyesi Ocalı Köyü’ndeki su depoları ihtiyacı karşılayacak nitelikte olma-
dığından, boruların yenilenmesi ve su sistemi kurulması çalışması gerçekleştirilmiştir.

•	 Ekonomik açıdan ağır şartların hâkim olduğu Doğu Makedonya’nın kırsal kalkınma-
sına katkıda bulunmak ve sınırlı da olsa bölgede ekonominin canlandırılmasını sağ-
lamak amacıyla “Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi” yürütülmektedir. Üç yıl sürecek olan 
proje sonucunda 76 aileye kovan dağıtımı yapılarak ek gelir sağlamaları amaçlanmıştır.

•	 Kültürel eserlerin ortaya çıkarılması ve kültür turizmine katkı sağlanması amacıyla 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Başkanlığı işbirliğinde Üsküp’te 
bulunan ve 15. yüzyıl Osmanlı Dönemi eserlerinin en önemlilerinden olan Mustafa 
Paşa Camii’nin restorasyonu sürdürülmektedir.

•	 “Araçinova Belediyesi Köprü İnşaatı Projesi” kapsamında Üsküp’ün güneydoğusunda 
bulunan ve 12.000 kişilik nüfusuyla ülkenin en küçük belediyelerinden olan Araçinova 
Belediyesi’ni Üsküp Büyükşehir Belediyesi’ne bağlayan köprü yeniden yaptırılmıştır.(39)

• Türkiye-Makedonya Ekonomik İlişkileri

Makedonya ile Ticaret ve Ekonomik işbirliği Anlaşması 17 Mart 1994’te; Çifte Vergi-
lendirmeyi Önleme Anlaşması 16 Haziran 1995’te; Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko-

runması Anlaşması ise 14 Temmuz 1995’te imzalanmıştır. Diğer yandan 7 Eylül 1999’da 
Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmıştır.(40)

Türkiye, Makedonya’nın Avrupa Konseyi ve AGİT üyelikleri için her fırsatta destek 
vermiştir.  Ayrıca Yunanistan’ın bu ülkeye ambargo uyguladığı dönemde petrol ve insani 
yardım göndererek Makedonya’nın Dünya Bankası’na olan borçlarının ödenmesinde 
yardımcı olmuştur.(41)

Son yıllardaki ticari ilişkilere bakıldığında 2010 yılında Makedonya’ya yapılan ihracat 
2009 yılına göre %7 azalarak 262,7 milyon dolar olmuştur. İthalat ise aynı dönem için-
de %31 artarak 52,3 milyon dolara ulaşmıştır. 2010 yılı toplam ticaret hacmi %2 azala-
rak 315 milyon dolar olmuştur.(42)

Makedonya, Türkiye’nin de yer aldığı “Batı-Doğu Otoyol” projesinde yer almaktadır. 
Ekim 1995’te başlatılan proje, Arnavutluk’un Draç limanından başlayarak; Üsküp ve 
Sofya üzerinden Varna ve İstanbul’a ulaşacak 680 km’lik bir otoyol yapımını öngörmek-
tedir. Türkiye’nin Avrupa ile bağlantısında alternatif bir hat oluşturması beklenen proje-
nin Anavutluk’taki kısmı olan Progonize-Elbistan bölümünün yapımı Türkiye tarafından 
üstlenilmiştir. Bu otoyol projesi ile İstanbul ile Adriyatik arasında doğrudan bir bağlantı 
kurulacak ve Türk ihraç ürünleri bu pazarlara daha kolay ulaşacaktır. Ayrıca denize çıkışı 
olmayan Makedonya bu otoyol sayesinde her iki denize de çıkış olanağı bulabilecektir. 
Böylece Yunanistan’ın Selanik limanının önemi bir nebze de olsa alacaktır.(43)

Yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Makedonya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler 
“Türk-Makedon İş Konseyi” kurulmasına rağmen sınırlı kalmıştır. Türk işadamlarının 
bu ülkedeki faaliyetleri ticaret ağırlıklı kalmıştır.(44) Son yıllarda ise Türk firmaları 3,2 
milyar dolar tutması beklenen ve baraj sulama tesislerinin inşasını kapsayan Vardar Va-
disi Projesine ilgi göstermektedirler.(45)

Makedonya’da doğrudan yabancı sermaye yatırımı gerçekleştiren Türk şirketlerinin sayısı 
100 civarında olup bunların önemli bölümü KOBİ ölçeğinde firmalardır. Türk yatırım-
larının tutarı 180 milyon dolar civarındadır.(46)

2008 yılında Makedonya’daki havaalanlarının genişletilmesi ve yeni terminal binaları 
yapılması ihalesini kazanan TAV, 2011 yılında Makedonya’da cam ambalaj üretimine 
başlamayı öngören Şişecam ve Üsküp Serbest Bölgesi’nde alüminyum profil üretimi ger-
çekleştirmek üzere Makedonya Hükümeti ile sözleşme imzalayan Borteknik adlı şirketin 
planladıkları yatırımları gerçekleştirmeleri sonrasında toplam Türk yatırım tutarının orta 
vadede 500 milyon dolara ulaşması beklenmektedir. Makedonya’daki en önemli Türk 
yatırımları arasında; bankacılık sektöründe 1999’dan 2008’e kadar faaliyetlerini şube 
olarak sürdüren, ancak 2008 yılında Makedonya’da Genel Müdürlük olarak Ziraat Ban-
ka AD olarak varlığına devam eden Gostivar ve Kalkandelen şehirlerinde iki yeni şube 
açan Ziraat Bankası yer almaktadır.(47)
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından belirtildiği üzere ticari ve ekonomik 
ilişkilerde karşılaşılan sorunlardan en önemlisi ülkede hala uluslararası topluma enteg-
rasyon konusunda alınması gereken ciddi bir mesafe bulunması ve söz konusu intibak 
çabaları nedeniyle yasaların ve ilgili mevzuatın sık sık değişebilmesidir. İkinci bir sorun 
olarak siyasal, sosyal ve makroekonomik istikrarın henüz sağlanmaya başladığı ülkede 
özellikle siyasi iktidar değişikliklerinde kamu bürokrasisindeki kadroların neredeyse 
tamamının değişmesi nedeniyle devlette devamlılık konusunda sıkıntılar oluşmaktadır. 
Ayrıca Türkiye’den Makedonya Cumhuriyeti’ne gönderilen personele çalışma ve oturma 
izni alınması konusunda güçlüklerle karşılaşılmakta ve süreç oldukça uzun sürmektedir. 
Makedonya Cumhuriyeti’nde Türk vatandaşlarının 2 aydan fazla vizesiz kalamamaları 
nedeniyle bu durumun zaman zaman firmaların faaliyetlerinde aksamalara sebep olduğu 
bildirilmektedir.(48)

Son dönem ekonomik ilişkilerdeki önemli gelişme olarak 29 Ocak 2012’de İstanbul’da 
Türk-Makedon İş Konseyi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında iki ülke arasın-
daki ticaret hacminin 311 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, 2011 yılında bu rakamın 
380 milyon dolar olduğunu belirten Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski, Türk iş 
adamlarını ülkesinde yatırım yapmaya çağırmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar da, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha ileriye taşınması gerektiğini 
söylemiştir.

Sonuç

Bölge ülkelerinin uluslararası teşkilatlara üye olması Balkanlar’ın istikrarının korunması, 
çatışmaların önlenmesi açısından büyük önem teşkil etmektedir. Ulusluslararası askeri 
bir örgütlenme olarak NATO’nun sağladığı güvenlik ve diğer taraftan AB’nin sağladığı 
ekonomik, siyasi, sosyal bütünleşme ve güvenlik, bölgeyi çatışma ve anlaşmazlıklardan 
uzak tutabilecek önemli etkenlerdir. Makedonya da bağımsızlığını kazanmasının ardın-
dan uluslararası teşkilatlara üye olma isteğini dile getirmiş ve bu yönde politikalar izle-
miştir. Fakat Yunanistan ile yaşadığı isim sorunu nedeniyle bu süreci sıkıntılı geçirmek-
tedir. Yunanistan, ülkenin tüm varlığına kuruluşundan bu yana karşı çıkmaktadır.

Türkiye’nin tarih boyunca çatışma ve istikrarsızlıklardan kurtulamamış olan Balkanlar 
ile tarihi, etnik ve kültürel bağları bulunmaktadır. Bu bağlar Türkiye’ye Balkanlar’da 
aktif bir rol oynama imkânı vermekte ve stratejik olarak Türkiye’yi önemli bir aktör ko-
numuna getirmektedir. Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle ilişkilerinin ve ticaretinin artması; 
Avrupa’ya giden karayolu ve Avrupa’ya enerji taşıyacak petrol ve doğalgaz boru hatları 
projesinin Türkiye üzerinden Balkanlar’a ve Orta Avrupa’ya geçişi açısından önem arz 
etmektedir. Bölgede barış ve istikrarın devamı ve her alandaki işbirliği (ticari, kültürel, 
askeri) için Balkanlar, Türkiye; Türkiye de Balkanlar için vazgeçilmezdir.

Geçmişte olduğu gibi bugün de bir Balkan ülkesi olarak Türkiye bölge konularıyla 
yakından ilgilenmekte ve dış politikasını bu yönde belirlemektedir. Türkiye’nin Ma-

kedonya ile yakın ilişkiler kurmasının en önemli nedenlerinden biri de Balkanlar’da 
Yunanistan ile girdiği rekabet olmuştur. Türkiye, bu ülkeyle iyi ilişkiler kurarak Yunanis-
tan karşısında daha güçlü aktör konumunu muhfaza etmiştir. Öte yandan Ankara’nın 
Makedonya gibi halkının çoğu Ortodoks olan bir ülkeyle iyi ilişkiler sürdürmesi, İslam 
unsurunu kullandığı eleştirilerini de geçersiz kılmaktadır.(49)

Makedonya, bugün hem toprak bütünlüğünü koruma hem de tarihsel mirasına sahip 
çıkma çabasındadır. Asırlardır sahip olduğu kimliğini bugün belgelemeye çalışmaktadır. 
Makedonya sorununda başta AB ve ABD olmak üzere uluslararası aktörler Makedon-
ya’ya destek vererek doğrudan bu ülkeden yana tavır koymuştur. Yakın gelecekte de Tür-
kiye’den önce Hırvatistan’dan sonra Makedonya’nın AB’ye üye olması beklenmektedir.

Sonuç olarak 21.yüzyılda; Balkanlar’da baslayip Küçük Asya, Mezopatamya, Pers İmpa-
ratorluğu, Afganistan ve Hindistan’ın Ganj Nehri’ne kadar uzanan bir imparatorluktan 
geriye iki milyon nüfusluk bir ulke ve bu ülkenin kendi tarihi adıyla tanınma mücadele-
si kalmıştır. Kendine has yaşam standardı, kültür yapısı olan ülke tarih boyunca olduğu 
gibi bugün de Batıya dönük bir medeniyet olarak Yunanistan’a rağmen uluslararası are-
nada bu mücadelesine devam etmektedir. Kuşkusuz Türkiye de tarihi bağların etkisiyle 
ülkenin tanınması, uluslararası teşkilatlara üyeliği ve kalkınması konularında Makedon-
ya’ya destek vermeye devam edecektir.
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