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Önsöz
Makedonya zengin bir tarihe  sahip olmasının yanında, değişik 
mimari yapılar, işletmeler ve farklı ürün yelpazesiyle gelen 
misafirlerin inanılmaz derecede dikkatini çekmektedir. Yüzyıllar 
önce Doğu ve Batı dünyası arasında bir bağ olamasının dışında, 
coğrafi, siyasi ve kültürel alanda da aynı hassasiyeti korumuştur. 
Topraklarının nispeten küçük olmasına rağmen, ülke tarihi 
mirası, kültürel zenginlikleri ve güzel manzaralarla  doludur.  



Makedonya üç ulusal parkıyla çok sayıda açık hava aktivitesi 
sunmaktadır. Bunlar: Pelister, Galiçitsa ve Mavrovo ulusal parklarıdır. 
Ayrıca, kent merkezlerinde iş toplantıları düzenleme imkanı 
sağlamasının yanında da  spor ve kültürel etkinlikler yapma fırsatı 
sağlamaktadır. 

Makedonya gastronomi alanında ürettiği çeşitli ve kaliteli 
şaraplar da ayrı bir yere sahiptir. Bölgesel olarak sunduğu 
şarap üretim alanlarını, mahzenlerini gezebilir ve şarap turları 
düzenlenebilir.

Gevgeli kasinolarında şansınızı mı denemek; yoksa rahatlamak 
için termal hamamları mı seçmek; tatilinizi UNESCO tarafından 
koruma altına alınan Ohri' de ve orada bulunan manastırları 
ziyaret ederek mi geçirisiniz ya da hafta sonunu başkent 
Üsküp'te mi giçirirsiniz hiç farketmez. Makedonya'da 
katılacağınız tüm kültürel, spor ve sağlık turlarında, siz her 
zaman güler yüzlü ve misafirperver halkımızla karşılaşacaksınız. 
Hoş geldiniz!

İşte bu nedenlerlerden ötürü, bir ziyaret sırasında ya da bir 
rehber eşliğinde ülkenin sunduğu tüm seçenekleri ziyaret etmek 
ve görmek elbette mümkün değildir.

Rehber, Makedonya’ya gelen ziyaretçilere güncel haritaları 
ve bunu destekleyen en kaliteli fotoğrafları,yerleşim alanları, 
yapıları, ürünleri ve önemli turizm yerlerini tanıtmayı 
amaçlamaktadır.

Rehber, Makedonya'ya gelen ziyaretçilerin bilmesi gereken en 
önemli istikametleri içermektedir. 

Rehberin hazırlanması ve kaynakların değerlendirilmesinde 
emeği geçen İştip ‘’Gotse Delçev Üniversitesi’’ Turizm ve İşletme 
Lojistik Fakültesi çalışanlarına; Rehberin zenginleştirilmesi için 
saha araştırmalarına katılan fotoğrafçılara, haritacılara, literatür 
araştırmacılara ve elektronik ortam araştırmacılara; Rehber ve 
dizayn sorumlusu; Tanıtma ve Turizm Destekleme Kurumu 
çalışanları ve bu çalışmaya destek veren herkese teşekkür 
ederim. 

Rehberin ilk baskısı olduğu için yanlışlıkla bazı şeyleri gözden 
kaçırmış olabiliriz. Yapmış olduğumuz hataları bir daha gözden 
geçirmek için sizden elektronik yolla veya yazılı olarak bize 
ulaştırırsanız memnun olacağız. Gönderdiğiniz her eleştiri 
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değerlendirilecek ve bir sonraki geniş baskıda göz önünde 
bulundurulacaktır.

Yazarlar



Önsöz     7



8     Makedonya'da Tanınmış Yapılar, Yerler, Ürünler ve Etkinlikler Rehberi

Rehberin Kullanılmasında 
Yardımcı Olacak Pratik Bilgiler
Rehber, Makedonya'yı ziyaretiniz sırasında tanınmış yapılar, yerler, 
ürünler ve etkinlikleri bilmeniz ve  seyahatinizi planlamanız için 
yapılmıştır. Elinizde bulunan rehber kaliteli haritalar ve yüksek 
çözünürlü görüntülerle desteklenmiştir. Rehber dört  bölümden 
oluşmaktadır. Bunlar: Makedonya'da tanınmış yapılar, yerler, ürünler 
ve etkinlikleri kapsamaktadır. Her bölüm farklı simgelerle işaret 
edilmiş ve metin dizelerini daha kolay bulmanız için özel renkler 
seçilmiştir. Rehberin dördüncü bölümünün sonunda tüm konuları 
kapsayan, eğlenceli konular içeren 'Biliyor muydunuz' bölümü yer 
almaktadır.
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Rehberin kapsadığı bilgilerin şimdilik  geçerlidir, ancak zaman 
içirisinde güncelleşip değişebilir. Gezi sırasında yaşanılacak 
deneyimlerden yazarlar ve yayımcı hiçbir sorumluluk 
taşımamaktadır. Sizin güvenliğiniz bizim için çok önemlidir. Gezi 
sırasında dikkatli olup, rehberi kullanınız.

Makedonya'da tanınmış yapılar, yerleri, ürünler ve etkinlikler 
rehberi size Makedonya kültürünü, tarihi zenginliklerini, dini 
yapıları ve kültür merkezlerini tanıtacaktır. Rehberimizin okurların 
önemli turistik yerelerine ulaşmasında yardımcı olacağından 
eminiz. Makedonya'da güzel ve rahat geçirmenizi umuyor, 
Makedon misafirperverliği ve yerli yaşam tarzından kesinlikle 
büyüleneceksiniz.
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Genel Hatlarıyla Makedonya 
Cumhuriyeti

Makedonya komşu ülke sınırları: Kuzeyede Sırbistan-Kosova, 
Doğuda Bulgaristan, Batıda Yunanistan ve Arnavutluk. Ülke 
nüfusunun yarısından fazlası başkent Üsküp'te yaşamaktadır. 
Ülkenin diğer büyük şehirler ise şunlardır: Bitola (Manastır), 
Kumanova, Pirlepe, Kalkandelen, Köprülü, İştip, Ohri, Gostivar, 
Ustrumca, Kırçova, Kavadartsi, Koçana. Bu şehirlerin kendilerine 
özgü misafirperverlikleriyle ünlüdür. Gelen ziyaretçilere 
kaçırılmaması gereken geniş bir ürün yelpazesi sunar. 
Makedonya iki milyondan fazla nüfusun yaşadığı 25. 713 km2 
bir alanı kaplamaktadır. Resmi dili Makedonca'dır. Belediyelerde 
resmi dil azınlık topluluklarına göre %20 ve daha fazlası ile 
temsil edilerek azınlık topluluğun dilidir. Makedonya denar 
kullanımı yabancı döviz veya bankada (1 Avro 60 denar’dan 
biraz fazla) karşılığında elde edilebilir. 
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Konaklama tesislerinin büyük bir bölümünde kamplar, 
restoranlar, tiyatrolar, sinemalar bulunur. Modern alışveriş 
merkezlerinde de her türden müzikli eğlenceler gibi tüm 
sosyal ve kültürel olanaklarda kredi kartı kullanım kolaylığı 
sağlanır. Makedonya'da perakende satış sektöründe çeşitli 
zanaat dükkanlarıyla alışveriş yapabileceğiniz geniş bir 
seçenek sunmaktadır. Bununla birlikte kapalı elit mağazalardan 
açık pazarlara kadar, alışveriş yapabileceğiniz birçok yer 
bulabilirsiniz. Üsküp'te birçok kamu binası bulunmaktadır. 
Bunlar: Parlamento binası, Hükümet binası, Cumhurbaşkanlığı 
binası gibi yanı sıra büyükelçilikler ve konsolosluklar 
bulunmaktadır. Ülke güvenliğini sağlamakla yükümlü olan 
Makedonya Cumhuriyeti Ordusu ve İçişleri Bakanlığı'dır.

Rölyef ve karakteristik özelliklerine baktığımızda Makedonya’ya 
dağlar ve vadilere hakimdir; Ayrıca çok sayıda nehirler, göller, 
mağaralar, boğazlar ve kanyonlar v.b. bulunmaktadır. Ülkenin 
toplam topraklarının %80 dağlık olmasıyla birlikte kalan %20 
bölüm ise arazidir.

En yüksek zirve 2764 metre rakım ile Büyük Korab Dağı 
olarak kabul edilir. En düşük yükseklik ise 44 metre ile 
Gevgeliya bölgesidir. Bu bölge aynı zamanda da Makedonya 
Cumhuriyetinin en uzun nehri olan Vardar'ın ülkeyi terk 
ettiği bölge olarak da bilinir. Denize kıyısı olmayan bir ülke 
olmasına rağmen, Makedonya, güzelliği ile dikkat çeker. 
Makedonya'da çok sayıda nehir bulunmasının dışında, 2000 
metre yüksekliğinde 16 dağ ve 50’den fazla göl bulunmaktadır. 
Göl turizminin en önemlileri arasında yer alan, güzel ve 
düzenlenmiş plajlarıya dikkat çeken Ohri, Prespa ve Doyran 
gölleri bulunur. Dağ turizmi yaz ve kış mevsiminde modern 
kayak merkezleriyle gelen misafirlere sunulmaktadır. Ortalama 
yıllık sıcaklık oranı 11.5°С’dir. Yılın en sıcak ayı ortalama 22.1°Сile 
Temuz ayı iken, en soğuk ay ise 0,3°С ile Ocak ayıdır. İklim 
şartlarının elverişli olması nedeniyle yıl boyunca yerleşim 
birimlerine gelen misafirlere gezi fırsatı sunar. Ülke çeşitli bitki 
örtüleri ve hayvan türleri açısından zengindir. Endemik bitki 
ve hayvan türlerinin olduğu alanlar, yoğun ormanları, güzel 
manzaraları,  kuşlar, sürüngenler, balıklar v.b.
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Ülkenin Milli Bayramları şunlardır:

– 1 Ocak, Yılbaşı;
– 7 Ocak Noel'in ilk günü, Ortodoks takvimine göre;
– Paskalya, Ortodoks takvimine göre Paskalya'nın ikinci günü, 

tarih değişkendir;
– 1 Mayıs, İşçi Bayramı;
– 24 Mayıs, Slav Eğitimcileri, Aziz Kiril ve Metodiy günü;
– Ramazan Bayramı, tarih değişkendir
– 2 Ağustos, Cumhuriyet Bayramı;
– 8 Eylül, Bağımsızlık Günü;
– 11 Ekim, Ulusal Ayaklanma Günü;
– 23 Ekim, Makedon Devrimci Mücadele Günü;
– 8 Aralık, Aziz Kliment Ohridski Günü.

Makedonya'da kentsel ve kırsal alanlarda farklı sosyo-kültürel 
etkinlikleriyle geniş bir yelpaze sunar. Kentsel alanlarda sosyo-
kültürel amaçlı tarihi anıtlar, müzeler ve galeriler ziyaret edilebilir. 
Ülkede çok sayıda turizm potansiyeli mevcuttur. Daha fazla bilgi 
için Makedonya Tanıtma ve Turizm Destekleme Devlet Ajansı resmi 
web sitesi: 
http://www.tourismmacedonia.gov.mk/ ya da http://macedonia-timeless.com/
 Ziyaret etmenizi öneriyoruz. Ziyaretçilerin rahat etmesi için kayıtlı 
400'e yakın  seyyahat acentesi, turistik bilgi merkez-standları ve 
farklı dillerde lisanslı rehberleriyle hizmet vermektedir.

Makedonya'ya ulaşmanız için 14 sınır kapısı ve iki Havaalanı 
bulunmaktadır. Havaalanları Üsküp ve Ohri'de bulunmaktadır. 
Giriş için Avrupa ülkelerinin çoğuna vize gerekmediği gibi 
A.B.D., Kanada, Japonya ve Avustralya'nın da vize muafiyeti 
vardır. Dünyanın her yerinden gelen ziyaretçiler cep 
telefonlarını kullanabilir veya yerli GSM operatörlerinin hatlarını 
kullanabilirler.

Ülkede trafik akışı sağ taraftan sağlanmaktadır. Azami hız limiti 
, kasabalarda 50 km/s, kentsel alanlarda 90-110 km/s, iken 
otoyollarda 130 km/s olarak sınırlandırılmıştır. Değişiklikler 
trafik levhalarında gösterilir. Standar etkin elektrik akım gerilimi 
220 v'tur. Makedonya düzenli otobüs seferleriyle şehiriçi ve 
şehirlerarası taşımacılığı sunmaktadır. Ayrıca gittiğiniz yerlerde 
taksi şirketleri ve araç kiralama şirketleriyle de hizmetinizdedir. 
Üsküp'e gelen ziyaretçilere, özel turist otobüsleri ile turlara 
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katılma imkanı sağlanırken, aynı zamanda da şehiriçi gezmeler 
için bisiklet kiralama ve fünikülerle  Vodno Dağı'na çıkma fırsatı 
sunulur. 

Ülke telefon kodu 389'dur. Acil telefon numaraları:192 Polis, 193 
İtfaiye, 194 Acil Yardım,195 Afet ve Kriz Yönetim Merkezi, 196 
Yol Yardım (АМСМ). Makedonya İdari İstatistik Kurumu’na göre 
8 bölge ve 80 belediyeye ayrılmıştır. Aylık ortalama maaş 350 
Avro’dur. Mevcut olan yayın organları; ulusal gazeteler, radyolar, 
televizyonlar'dır.

Makedonya çok ırklı, çok kültürlü ve farklı dinlerden oluşan 
bir toplumdur. Nüfusun yaklaşık üçte ikisi Ortodoks Hıristiyan, 
üçte biri Müslüman ve geri kalanı ise diğer dini inançlara 
mensuptur.
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