
SAYI: 34 
YIL: 1 
15 Ekim  2018 
Pazartesi
FİYATI: 20 DENAR

Hüsameddin Paşa Camiinde 
İzinsiz Kazı Çalışması Başladı

T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİKA Tarafından
Tuna Nehri Kıyısında Kurulan Gülbaba

Müzesinin Açılışını Yaptı

Makedonya 
18 Ekimde NATO 
ile Üyelik 
Müzakerelerine
Başlıyor

Anayasa Değişiklikleri
Meclis Genel Kurulunda

Büyükelçi 
Tülin Erkal 
Kara Başbakan 
Zaev’le Görüştü



Bakanlar Kurulunun aldığı kararla geç-
tiğimiz hafta anayasa değişiklik paketi
kamuoyuna açıklanıp, prosedürlerin

sürdürülmesi için meclise gönderildi. Anayasa
Komisyonunda 10’a karşı 7 oyla kabul edilen
teklif, bugün 3’te ikilik çoğunluğun destek
vermesi gereken oylamayla milletvekillerine
sunulacak.

11-12 Ekim tarihlerinde Anayasa Komis-
yonunda yapılan tartışmalarda ise muhalefeti
ikna etme çabaları sonuçsuz kaldı.

Başbakan ZoranZaev, anayasa değişiklik
paketinde herhangi bir hata olmadığını ve
Bakanlar Kurulunun kararının ardından ka-
muoyuyla paylaşıldığını söyledi.

Milletvekillerinin, AB ve NATO üyeliği yo-
lunda halk adına karar vereceğini hatırlatan
Zaev, “AB ve NATO üyeliğini isteyenler için
şimdi destek verme zamanıdır” dedi.

Dimoski: “NATO’dan, Türkiye’yle Sahip
Olduğumuz Stratejik Ortaklığı İstemeliyiz”

VMRO-DPMNE milletvekili İliyaDimoski,

yaptığı konuşmada isim anlaşmasının bu
kadar uzun süre çözülememesinin nedeninin
milli kimliği kaybetmek olduğunu söyledi.

Makedonya’daki siyasilerin birlik ve bera-
berlik içerisinde ortak pozisyon almaları ge-
rektiğine vurgu yapan Dimoski, “Bu süreçte,
NATO’dan, Türkiye ve ABD’yle sahip olduğumuz
stratejik ortaklığı istemeliyiz. Bu iki partneri-
mizden de sürece sponsor olmasını talep et-
meliyiz” dedi.

3’te 2’lik Çoğunluk Gerekli
Üç aşamalı olarak oylanacak anayasa de-

ğişiklikleri için ilk oylama bugün yapılacak.
Milletvekilleri, anayasa değişikliği yapılıp ya-
pılmaması gerektiği konusunda oy verecek.
120 koltuklu mecliste 80 “evet” oyu alınırsa,
ikinci aşamada anayasa değişiklik önergeleri
için salt çoğunluk olan 61 “evet” oyu gereke-
cek. Üçüncü aşamada ise yine 80 milletvekilinin
desteğini gerektiren anaya değişiklik paketi
oylamaya sunulacak.

Mevcut duruma göre iktidar koalisyonunun

71 milletvekili “evet” oyu kullanacak. VMRO-
DPMNE’den en az 9 milletvekilinin desteği
sağlandığı takdirde anayasa değişiklikleri mec-
listen geçecek.

Anayasa Değişiklik Paketi Neleri İçeriyor?
Anayasa değişiklik paketine göre, anayasada

Makedonya Cumhuriyeti’nin önüne “Kuzey”
eklenecek. Bu ilave, ülkenin isminin geçtiği
tüm maddelerde uygulanacak.

İkinci değişiklik, isim anlaşması uyarısınca
anayasa dibacesinde devlet ve hukuk gele-
neklerinde ASNOM’un birinci oturumunda
alınan kararlara yer verilmesini içeriyor.,

Anayasanın üçüncü maddesinin değişti-
rilmesiyle sınırlar hakkında garanti verilmesi
öngörülüyor. Bu maddedeki değişikliklerle,
Makedonya ile Yunanistan arasındaki sınır
“daimi” ve “değişmez” olarak nitelendirilecek.
Açıklamada, iki ülkenin birbirinin toprak bü-
tünlüğü ve egemenliğine saygı göstermesi,
üçüncü ülkelerin toprak bütünlüğü ve ege-
menliğine saldırması halinde tarafsız kalacağı
kaydediliyor.

Anayasanın 49. maddesindeki değişiklik
teklifi, diasporadaki vatandaşların durumuyla
alakalı olarak gösteriliyor. 49. maddedeki,
“Makedonya Cumhuriyeti, komşu ve diğer
ülkelerde yaşayan göçmenlerin durumu ve
haklarıyla ilgilenir, kültürel gelişimlerini ve
ikili ilişkileri destekler” maddesi, “Kuzey Ma-
kedonya Cumhuriyeti, yurtdışındaki Make-
donlar ve vatandaşlarının kültürel, ekonomik
ve sosyal haklarıyla ilgilenir, bunu yaparken
de hiçbir şekilde ve hiçbir nedenle başka ül-
kelerin egemenliğine ve içişlerine karışmaz”
olarak değiştirilecek.
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Üç aşamalı anayasa değişiklik oylamasında milletvekilleri bugün önemli bir karar verecek. 80 “evet” oyu alınması halinde, değişiklik
önergelerinin sunulmasının ardından üçüncü aşama olarak yine 80 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyulan nihai oylamaya geçilecek.

Anayasa Değişiklikleri Meclis Genel Kurulunda

Eski İçişleri Bakanı GordanaYankulovska, yargılandığı “Tenk”
davasında 6 yıl hapse mahkum edildi. Üsküp Birinci Asliye
Ceza Mahkemesinde görülen davada Mercedes S600

marka otomobilin ihalesinde görevini kötüye kullanmakla suçlanan
Yankulovska’nın, eski Başbakan Nikola Gruevski’nin talimatıyla
Bakanlığı döneminde GyokoPopovski’ye söz konusu aracın satın
alınması sırasında baskı uyguladığını saptandığı hakimDobrila-
Katsarska tarafından ifade edildi.

Hamileliği yüzünden ayrı olarak görülen Yankulovska’nın du-
ruşmaları, doğum yaptığı Ağustos ayından itibaren yeniden gö-
rülmeye başlandı.

Davada, eski Başbakan Nikola Gruevski 2 yıl, eski Dışişleri
Bakan Yardımcısı GyokoPopovski 6,5 yıl hapis cezası almıştı. Po-
povski’nin cezası Temyiz Mahkemesi tarafından 4,5 yıla indirildi.

Eski İçişleri Bakanı Yankulovska’ya 6 Yıl Hapis Cezası
Tenk” davasındaki son sanık eski İçişleri Bakanı GordanaYankulovska’ya 6 yıl hapis cezası verildi. Yankulovska,
Temyiz Mahkemesine başvurdu.



Makedonya Cum-
huriyeti, 18 ve
19 Ekim tarih-

lerinde NATO’nun Brük-
sel’deki Genel Merkezinde
yapılacak toplantıyla üyelik
müzakerelerine resmen baş-
layacak.

Hükümet Sözcüsü Mile
Boşnyakovski yaptığı açık-
lamada, bakanlar kurulu
toplantısında müzakereler için oluşturulan çalışma komisyonunun onay
aldığını ifade etti.

NATO ile üyelik müzakereleri, Ulusal Koordinatör Stevo Pendarovski ön-
derliğinde birçok bakanlık temsilcisi ile yürütülecek.

3

Özel Yetkili Savcılık, devlet bütçesine 80
milyon Euro zarar verildiği iddiasıyla7
yeni soruşturma başlattığını yazılı açık-

lamayla duyurdu.
Bu soruşturmalardan ilki “Podarok” (Hediye)

adını taşıyor ve eski Maliye Bakanı ZoranStavreski,
eski Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Mile Yana-
kieski ve eski Makedonya Enerji Kaynakları AŞ
Genel Müdürü KrsteMiladinov, görevlerini kötüye
kullanmakla suçlanıyor.

Soruşturmadan elde edilen bulgulara göre,
eski bakanlar Sovyetler Birliğinden Makedonya’ya
ödenmesi gereken 60 milyon dolarlık borç için
Rusya’yla yapılan anlaşmada Makedonya’yı 33
milyon Euro’luk zarara koydu. Makedonya ile
Rusya, 75 milyon dolar değer biçilen Kleçovtse-
Blok Stanitsa 5 doğalgaz boru hattı için Make-
donya’nın %20, Rusya’nın %80’lik katkı sağlaması
konusunda anlaştı. 

Makedonya’nın %20’lik katkı sağladığı projenin
maliyetinin de fizibilite çalışması göz önüne alın-
dığında %20’ye denk geldiği ortaya çıktı. Bu
yüzden Rusya’nın ödemesi gereken borç aslında
“hediye” edildi.

Propaganda adını taşıyan ikinci soruşturmada
ise eski Başbakan Nikola Gruevski dahil 9 kişi suç
örgütü kurmak ve görevlerini kötüye kullanmakla
suçlanıyor. Şüpheliler, 2010-2015 yılları arasında
özellikle seçim dönemlerinde kendilerine yakın
buldukları ve söz sahibi oldukları medyalara
VMRO-DPMNE propagandası yapılması için devlet
bütçesinden 30 milyon Euro ödeme yaptı.

Patsient soruşturmasında, eski Sağlık Bakanı
Buyar Osmani ve 14 kişi daha, bakanlığın ge-
reksinimleri doğrultusunda açılan çeşitli iha-

lelerde milyonlarca denarlık zarara uğratmakla
suçlanıyor.

Dizayn adını taşıyan soruşturmada, eski Ulaş-
tırma ve Haberleşme Bakanı Mile Yanakieski ve
üç kişi daha ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor.
Şüphelilerin, 2009-2010 yılları arasında Çinli
Yutong şirketinden alınan 202 iki katlı otobüsünde
ihalesine fesat karıştırarak, devlet bütçesini 5
milyon Euro zarara uğrattığı kaydediliyor.

BazniStanitsi soruşturmasında ise eski AD Te-
lekom Genel Müdürü JarkoLukovski, görevini kö-
tüye kullanarak devlet bütçesini 3,5 milyon avro
zarara uğratmakla suçlanıyor.

Harmoniya soruşturmasında, eski Başbakan
Nikola Gruevski, eski Ulaştırma ve Haberleşme
Bakanı Mile Yanakieski ve eski Karpoş Belediye
Başkanı StevçoYakimovski, görevlerini kötüye kul-
lanarak ihale için metrekare başına başlangıç
fiyatı olarak 1400 denar değer biçilen iki arsayı,

Uluslararası Balkan Üniversitesine metrekare
başına 71 denardan satarak devlet bütçesini 385
bin Euro zarara uğratmakla suçlanıyor.

“Poştenska Banka” adlı soruşturmayla, 9 kişi
hakkında para aklama ve görevi kötüye kullanma
suçlamasında bulundu. Sanıklar arasında KoleS-
milevski, Tome Glavçev, RatkoDimitrovski, Vikit-
saPopovski, GkerogiKaratolis, Kiril Yanevski, Zo-
rançoMirovski, RistoMilev ve ZlatkoGyorçev bu-
lunuyor.

Soruşturmada yer alan ifadelere göre söz ko-
nusu sanıklar, 2001-2010 yılları arasında yasadışı
yollardan Poştenska Banka’nın kurulması ve işle-
yişinde usulsüzlük yaparak 5 milyon Euro’luk
vurgun yapmakla suçlanıyor. Dönemin Başbakanı
LyupçoGyorgievski, Başbakan Yardımcısı Maryan
Gyorçev ve Maliye Bakanı Nikola Gruevski hak-
kındaki görevi kötüye kullanma suçlamaları,
zaman aşımı nedeniyle kaldırıldı.

Gruevski: “İktidarın Siyasi Hesaplaşması
Sürüyor”

Facebook sayfası üzerinden açıklamalarda bu-
lunan eski Başbakan Nikola Gruevski, iktidarın
Özel Yetkili Savcılık üzerinden siyasi hesaplaşmasına
devam ettiğini ve söz konusu soruşturmaların
başarısız referandumu örtmek için başlatıldığını
söyledi.

Gruevski, “Makedonya’da iş yapan binlerce
firmadan bilerek ve isteyerek Rusya, Türkiye ve
Çin’den olanları seçilmiş, bu şekilde VMRO-
DPMNE’nin AB ve NATO yerine bu ülkelerle siyasi
ve ekonomik işbirliği içinde olduğu mesajı verilmek
istenmiştir” denildi.

Özel Yetkili Savcılık 7 Yeni Soruşturma Başlattı
Eski Başbakan Nikola Gruevski, şimdilerde SDSM hükümetinde Başbakan Yardımcılığı yapan Buyar Osmani ile eski

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Mile Yanakieski’nin içinde bulunduğu 6 soruşturma başlatan Özel Yetkili Savcılık, sa-
nıkları devlet bütçesine 85 milyon Euro zarar vermekle suçluyor.

Merkel mektupta, Makedonya Cumhuriyeti Hükümetinin
AB ve NATO yolunda gösterdiği çabadan duyduğu mem-
nuniyeti ifade etti.

Makedonya 18 Ekimde 
NATO ile Üyelik Müzakerelerine Başlıyor

Merkel: AB ve NATO Yolundaki 
Engeli Kaldırmak İçin Tarihi Fırsat

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Makedonya Başbakanı
Zoran Zaev’e referandum ve Prespa anlaşmasının uygulanması
konusunda mektup gönderdi.

Merkel mektupta, Makedonya Cumhuriyeti Hükümetinin AB ve
NATO yolunda gösterdiği çabadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Merkel, “Prespa anlaşması, tarihi bir uzlaşının ve komşuluk
ilişkilerinin iyileştirilmesinin yolunu açıyor. Aynı zamanda ülkenizin
AB ve NATO yolundaki engeli de kaldırıyor. Şimdi sıra anlaşmanın
uygulanması için atılacak adımlarda. Bu doğrultuda Meclis anayasa
değişikliği için karar verecek” ifadelerine yer verdi.

30 Eylül referandumunda vatandaşlarının büyük çoğunluğunun
Prespa anlaşması hakkında pozitif görüşlerini ifade ettiğini söyleyen
Merkel, bu sürecin Mecliste başarılı bir şekilde sonuçlanacağını ümit
ettiğini de sözlerine ekledi.

Merkel mektupta Almanya’nın Makedonya’ya sunduğu desteği
de ifade etti.

Büyükelçi Tülin Erkal
Kara Başbakan
Zaev’le Görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Bü-
yükelçisi Tülin Erkal Kara, 9
Ekim Salı günü Makedonya

Başbakanı ZoranZaev ile başbakan-
lıkta bir araya geldi.
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Macaristan’ın Budapeşte ken-
tinde Gülbaba Türbesini res-
tore eden TİKA, türbe yanına

kurduğu müze ile gelecek nesillere Osmanlı
eserlerini ve tarihini anlatacak.

Budin’in fethi sırasında, 2 Eylül 1541
tarihinde vefat eden naaşı, Kanuni Sultan
Süleyman’ın emri ile Yahya Paşazade Meh-
met Paşa tarafından 1543 ile 1548 yılları
arasında inşa edilen bu Türbeye defne-
dilmişti ve Kanuni Sultan Süleyman ile
birlikte on binlerce insan Gülbaba’nın ce-
nazesine katılmıştı.

Açılışı T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan Yaptı

Gülbaba Türbesi ve Müzesi açılışını
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ile Macaristan Başbakanı Vikto-
rOrban tarafından yapıldı. Türkiye Dışişleri
Bakanı Mevlut Çavuşoglu ve TİKA Başkanı
Dr. Serdar Çam'ın da katıldığı törene,
Balkan Ülkeleri, Makedonya, Yunanistan,
Kosova, Bulgaristan ve Türkiye’den de
Bektaşi Dervişleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbe açılışında
yaptığı konuşmasında, “İnanıyorum ki bu
mübarek mekân gelecek kuşaklar tara-
fından da büyük bir ihtimamla korunacak
ve Türk-Macar dostluğunun en kıymetli
sembollerinden biri olmaya devam ede-
cektir. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajan-
sı’nın büyük katkılarıyla gerçekleştirilen
bu son restorasyon, türbeye yepyeni bir
çehre ve estetik değer kazandırdı. Türbe
külliyesi, bahçe düzenlemeleri ve iç me-
kânları ile çok farklı ve göz alıcı bir görü-
nüme kavuştu. Gelenek ile moderni ba-
şarıyla sentezleyen bu projenin Tuna’nın
güzelliğine güzellik, Budapeşte’nin ihti-
şamına da ihtişam kattığına inanıyorum”
ifadelerini kullandı.

Macaristan’da iki ülkenin kadim dost-
luğunu, dayanışmasını ve ortak tarihini

temsil eden pek çok eser bulunduğunu
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buda-
peşte’deki eserlere ilaveten Zigetvar, Pecs,
Eger ve Siklos gibi kentlerde de Osmanlı
döneminden kalma pek çok tarihî yapı
olduğunu hatırlattı. Macaristan’ın bunları
korumakla sadece tarihine değil, insanlığın
ortak kültürel mirasına da sahip çıktığını
ve başka birçok ülkeye de örnek olduğunu
dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye ola-
rak bu çabalarında Macaristan’a bugüne
kadar güçlü bir destek sağladık, sağlamaya
devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Sadece kültürel alanda değil
ekonomiden ticarete, yatırımlardan böl-
gesel meselelere kadar Türk-Macar dost-

luğunu perçinleyen adımları atmayı sür-
düreceğiz. Bilhassa bölgesel barış ve is-
tikrara yönelik tehditlerin arttığı bir dö-
nemde bu iş birliğinin çok daha büyük
önem kazandığına inanıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİKA Gülbaba
Türbesi Restorasyonu ve Müze Projesini
Macar Başbakanı ile birlikte açtıktan sonra,
Gülbaba Türbesini ve  Müzesini Başbakan
Orban ve TİKA Başkanı Çam ile birlikte

ziyaret ederek TİKA Başkanı Dr. Serdar
Çam’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretlerinde,
Balkan Bektaşi Dervişleri ve TİKA’nın Pro-
jede görev verdiği Akademik kadrosu da
yer aldı.

TİKA Gülbaba Türbe ve Müze Projesi
Restorasyon çalışmalarında öncelikle,

türbe taş duvarlarında, zemin kaplama-
larında, ahşap pencerelerde çürümeler
ve yıpranmalar giderilmiştir. Türbe giriş
cephesi ve alemde gerekli restorasyon
çalışmaları yapılmış, aslına uygun hale
dönüştürülmüştür.

TİKA desteğinde, Türbe bahçesi, çevre
restorasyonu ile müze inşa ve kurulumu
gerçekleştirilmiş. Altyapısı, zemin kapla-
maları tarihi mirasın korunması amacıyla
restorasyon çalışmalarını tamamlarken,
tarihi eser yaşatılması için projede yer al-
mamasına rağmen TİKA tarafından, uzun
süren müzakereler sonrasında bir müzenin
de inşası da TİKA tarafından gerçekleştir-
miştir.

Müzede, sergilenecek Bektaşi büyüklerini
temsilen silikon heykeller, tekkelerde icra
edilen sanatlara ilişkin müzik aletleri ve
bilgi panoları, hat levhaları, çeşitli kıyafet
ve aksesuarlar ile Türbe içerisindeki sanduka
örtüsü Türk Bilim Adamları danışmanlığında
TİKA tarafından üretilmiştir.

Müzede, Budin ile Peşte’nin Osmanlı
dönemindeki siluetini gösteren tarihi bir
gravür de dijital tasarımla ziyaretçilere
sunulmuştur.

TİKA, Tarihe Işık Tutuyor
TİKA Tarafından inşa edilen, Macaris-

tan’daki Osmanlı varlığının Budapeşte'de
yer alan en önemli örneği olan Gülbaba
Türbesi ve Müzesi ile tarihe işi tutarken,
Balkanlar, Doğu Avrupa ve Avrupa ülke-
lerine Budapeşte den bir barış Gülü uza-
tıyor.

T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİKA Tarafından Tuna Nehri
Kıyısında Kurulan Gülbaba Müzesinin Açılışını Yaptı

Türk-Macar dostluğu, TİKA’nın restore ettiği Gülbaba Türbesi ve yanına kurulan müzeyle yeni boyut kazandı.
Açılışı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
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Gostivar Belediye Başkanı Ar-
ben Taravari ve beraberin-
deki heyet geçen hafta Tür-

kiye’ye gerçekleştirdikleri ziyarette çe-
şitli temaslarda bulundu.

Taravari’ye Türkiye ziyaretinde Gos-
tivar Belediye Meclisinin Türk üyesi
Zülfikar Zeynula ve Gostivar Mustafa
Kemal Atatürk İlkokulu Müdürü Oktay
Nuredin eşlik etti.

Gostivar Belediye Heyeti Türkiye
Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hay-
rettin Göngülü ve Altındağ Belediye
Başkanı Veysel Tiryaki ile görüştü.

Geçekleştirilen görüşmelerde ge-
lecekte belediyeler arasında yapıla-
bilecek ortak projeler ele alındı. 

Gostivar Belediye heyetininTürkiye
ziyareti kapsamındaAnkara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla
Aydıner ile bir araya geldi.

Gostivar Belediye Başkanı Taravari’den Türkiye Ziyareti
Taravari’ye Türkiye ziyaretinde Gostivar Belediye Meclisinin Türk üyesi Zülfikar Zeynula ve Gostivar Mustafa Kemal

Atatürk İlkokulu Müdürü Oktay Nuredin eşlik etti.

İştip’te bulunan tarihi Hüsameddin Paşa
camisinde kazı ve restorasyon çalışmaları
başladı. Bölge halkı, vakıf malı olan ca-

mide izinsiz başlatılan çalışmalara tepki gös-
terdi.

İştip’teki Kültürel Mirasın Korunması İda-
resinin başlattığı restorasyon çalışmalarıyla,
Osmanlı-Türk camisinin sanat galerisine dön-
üştürülmesi planlanıyor. Ancak caminin kime
ait olduğuna dair davalar sürerken başlatılan
bu çalışmalar, büyük tepki topladı.

2006 yılında hükümet camiyi İslam Birliğine
devrederken, 2009’da caminin bulunduğu
arsa özelleştirildi. Makedon Ortodoks Kili-
sesinin Temyiz Mahkemesine başvurarak ar-
sayı sahiplenmesinin ardından, İslam Birliği

2015’te Yargıtay’a başvurarak yasal süreç
başladı ancak henüz sonuç alınamadı.

Bir dönem Hüsameddin Paşa camisinin,
sözde Az. İliya kilisesinin temelleri üzerine
inşa edildiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Hüsameddin Paşa Camisi
16. yüzyılda inşa edilen Cami, 1662 yılında

İştip’i ziyaret eden Evliya Çelebi’nin seya-
hatnamesinde de anılıyor. Kare şeklinde ve
Osmanlı mimarisini yansıtan cami, kesme
taşlardan yapılmıştır. 1945 yılına kadar cami
olarak hizmet verdikten sonra, 1953-56 yılları
arasında sanat galerisi yapıldı. Bu dönemden
sonra cami harabe şeklinde kaldı.

Hüsameddin Paşa Camiinde 
İzinsiz Kazı Çalışması Başladı

Arsanın sahibi için yürütülen yasal süreç devam ederken, Hüsameddin Paşa camisinde
başlatılan kazı çalışması tepki topladı.

Bu yıl özellikle Prespa bölgesindeki kötü hava
şartları nedeniyle zor bir dönem geçiren
elma üreticilerine devlet desteği sağlanması

kararlaştırıldı.
93. Bakanlar Kurulunda alınan karar gereği kayıtlı

alıcılara elmalarını satan üreticiler, kilogram başına
3 denarlık devlet desteği alacak. Bu desteğin alınması
için ürünün en geç 25 Aralık’a kadar satılması ve
satışta kilogram başı fiyatının 5 denarı aşmaması
şartı getirildi.

Karar Öncesi Yine Dolu Yağdı
Makedonya’nın elma yetiştiriciliğinin yaygın olduğu

bölge olan Prespa bölgesinde 9 Ekim’de öğleden
sonra dolu yağdı.

Yankovec ve İzbişta köylerinde elmaların büyük
bölümü zarar gördü.Zarar tespit çalışmaları devam
ediyor. Zararın ne kadar olduğu önümüzdeki günlerde
belli olacak.

Elma Üreticilerine Devlet
Desteği Sağlanacak

Kötü hava şartları nedeniyle bu yıl elma üreticileri
zor durumda kalırken, Bakanlar Kurulu toplantısında
üreticilere kilogram başına 3 denarlık devlet desteği
sağlanması kararlaştırıldı. 



Türkiye Cumhuriyetinde Üskübü
andıran yeşil Bursa’nın  “Şehit
Erol Olçok” Mesleki ve Teknik

Anadolu Lisesi ile Makedonya Cumhuri-
yetinin verimli topraklarında bulunan Us-
trumca’nın “Nikola Karev” Meslek Lisesi
arasında “Okullar Arası Kardeşlik”  proto-
kolu imzalandı. 

Proje koordinatörleri Ercan Lama ve
Semiha Lama organizasyonuyla Haziran
ayında “Nikola Karev” Meslek Lisesi Mü-
dürü DraganYankovönderliğinde oluşan

okul heyeti Bursa’da bulunan “Şehit Erol
Olçok” Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini
ziyaret ettiler. 

Ev sahibi okulun Müdürü Halis Korkmaz
misafirleri çok iyi bir program hazırlayarak
karşıladı. 

Okul müdürleri başta olmak üzere okul
heyetleri “Okullar Arası Kardeşlik” projesi
hakkında gelecekte gerçekleşmesi gereken
faaliyetlerle ilgili konuları ele alarak ortak
kararlarda mutabık oldular.

İadei ziyareti Bursa ekibi Ağustos ayında

gerçekleştirdi. Okul Müdürü Halis Korkmaz,
başmüdür yardımcısı Mehmet Kara, Müdür
yardımcıları Şenol Erkan ve Mehmed
Niyazi Köse’den oluşan heyet Ustrumca’da
bulunan okulun öğretmenleriyle tanışma
fırsatı buldular. 

Ev sahibi okulunda misafirler Make-
donya eğitim sistemini, müfredatını in-
celeyerek kendi okullarında ki müfredatla
kıyaslayıp, kardeş okulun öğretmenleriyle
eğitim sistemlerindeki farklılıkları tartış-
tılar.

Bursa karşılaşmasında, Türkiye’de üre-
tilen Fiyat, Renault, Ford, Toyota gibi oto-
motiv üreticilerinin ana yan sanayisi olan
Ermetal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve
aynı zamanda balkan göçmeni Fahrettin
Gülener Ustrumca’dan gelen okul heyetini
kabul etti ve gelecekteki okullar arası iş-
birliği konusuyla ilgilendi. 

Ustrumca karşılaşmasında Bursa’dan
gelen heyetle Ustrumca Belediye Başkanı
Kosta Yanevski görüştü ve okullar arası
kardeşlik projesine destek verdiğini ifade
etti.

Bursa ve Ustrumca okulları arasında
imzalanan “Okullar Arası Kardeşlik” projesi
faaliyetlerinin programına göre, Ustrumca
okulundan 7 öğretmen ve okul müdür
muavini Katarina Palifrova’dan oluşan he-
yetBursa’daki kardeş okulunu önümüzdeki
10-14 ekim tarihleri arasında ziyaret ede-
cek. Bursa okulunun heyeti, Ustrumca
okuluna iadei ziyareti 2019 yılının ilkbahar
aylarında gerçekleştirmeyi planlıyor. 

E.L.
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Bursa’dan Ustrumca’ya Kardeşlik Köprüsü

İş İlişkileri Kanunu’ nun 22. maddesinin 1.fıkrasının 1. 2. ve 3. noktaları ile 23. maddesi (MC Resmi Gazetesi No: 62/05,106/08,

161/08, 114/09, 130/09, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39712, 13/13, 25/13, 170/13, 7/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15,

167/150) İlköğretim Kanunu’ nun 80. maddesinin 1. 4. ve 5. fıkraları ile 84. maddesi (MC Resmi Gazetesi No: 103/08, 33/10, 116/10,

156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14,10/15, 98/15, 145/15, 30/16 ve 127/16); ile MC Eğitim

ve Bilim Bakanlığı tarafından  28.09.2018 tarihinde verilmiş olan  12-10292/2 numaralı onay belgesi ile Kanatlar köyü ,,Kiril ve Meto-

diy’’ İlköğretim Okulu Müdrünün 09.10.2018 tarihli ve 03-624 numaralı kararı uyarınca aşağıdaki ilan açılmaktadır:

İLAN

İşbu ilan; 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı İçerisinde belirli süreyle olmak üzere en geç 31.08.2019 tarihine kadar eğitim kadrosu

kabulu içindir.

-Bir (1) Sınıf Öğretmeni – Türkçe eğitim dilinde, 20 ders saati.

Adaylar başvuru dilekçesinin yanına noter tasdikli MC vatandaşlık belgesi kopyası, noter tasdikli doğum belgesi fotokopisi ve noter

tasdikli diploma fotokopisi sunacaktır.

İlan yayınlanmasının ardından 5 (beş) gün süre ile geçerli olacaktır. Başvuru tarihlerinin sona ermesinin ardından işveren tarafından

seçim yapılacaktır. Başvuru tarihlerinin ardından getirilecek olan evraklar göz önünde bulundurulmayacaktır. 

İstenen evraklar belirtilen son tarihe kadar şahsen ya da posta yoluyla Kanatlar Köyü ,,Kiril ve Metodiy’’ İlköğretim okuluna ibraz

edilecektir.

Kanatlar Köyü ,,Kiril ve Metodiy’’

İlköğretim Okulu



El Hilal Yardım Kuruluşu,
2018/19 eğitim yılına ilişkin
burs ilanını yayınladı. 3
Ekim’de başlayan burs baş-
vuruları, 21 Ekim’e kadar
açık kalacak. İlgilenenler, her
gün 10.00-16.00 arasında is-
tenen belgeleri El Hilal’in Üs-
küp’teki genel merkezi veya
yaşadıkları bölgelerdeki El
Hilal bürolarına teslim edebi-
lecek.

Burs ilanına katılacak olan talebe adaylarının doldurması
gereken şartlar:

Makedonya Cumhuriyeti vatandaşı olması.
Makedonya Devlet üniversitelerinin birinde öğrenim

görmüş olması (özel durumlarda özel üniversiteler de dikkate
alınabilir).

Zor ekonomik şartlarda yaşayanlar, yetimler ve üst sınıflarda
okuyan öğrencilere öncülük verilecektir.

Burs dağıtımı konusunda EL Hilal’in şubeleriyle müşterek
çalışmayla ülke geneli kapsanacaktır.

Burs ilanına katılmak için gerekli belgeler:
Doğum kayıt sureti (fotokopi).
20018/2019 öğrenim yılında devamlı talebe olduğuna

dair belge.
Kısa özgeçmişi ve ekonomik durumunu gösterir belge.
İndekste (karne) ders notlarının ve fotoğrafın bulunduğu

sayfaların fotokopisi.
Bir fotoğraf.
Başvuru formu El Hilal’im web sitesinden ya da şubelerden

temin edilebilir.
Yetim öğrenciler velilerinin vefatıyla ilgili belgeyi ibraz

etmesi gerekir.
Bu öğrenim yılında bursu kazanacak olan öğrenciler ile El

Hilal arasında kontrat imzalanacak.
Not: Eksik olan belgeler, değerlendirilmeye tabi tutulma-

yacak.

M
akedonya Ekonomi Bakanlığında bugün eski çarşılarda
bulunan dükkânların vitrinlerinin yenilenmesi doğ-
rultusunda hazırlanan projelerin hayata geçmesi ve

devam ettirlmesi için imzalar atıldı.
İmzalar, Ekonomi Bakanı KreşnikBekteşi, Çayır Belediye Başkanı

VisarGaniu ve Manastır, Centar ve Ohri Belediye temsilcileri ta-
rafından atıldı.

Ekonomi Bakanı KreşnikBekteşi imza töreninde yaptığı açıkla-
mada, “Bu projenin amacı, ülke genelindeki çarşıların otantikliğinin
geri getirilmesi, çarşıların canlandırılması ve bu şekilde ziyaretçi
ve turist sayılarının arttırılması” ifadelerini kullandı.

Projeye ülke genelinde toplam 160 dükkandan başvuru yapıldı.
Bu dükkanların 115’i Üsküp Türk Çarşısında, 38’i Manastır
çarşısında ve 7’si Ohri çarşısında bulunuyor. Struga çarşısından
ise herhangi bir başvuru yapılmadı.

Projeye katılma hakkı kazanan dükkan sahipleri vitrinlerin ye-
nilenmesi için herhangi bir ödeme yapmayacak.Dükkanların vit-
rinlerini yenilemeleri için bir yıllık süre veriliyor.
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Çarşı Vitrinlerinin Yenilenmesi İçin İmzalar Atıldı
Projeye ülke genelinde toplam 160 dükkandan başvuru yapıldı. Bu dükkanların 115’i Üsküp Türk Çarşısında, 38’i Ma-

nastır çarşısında ve 7’si Ohri çarşısında bulunuyor. Struga çarşısından ise herhangi bir başvuru yapılmadı.

ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА - MERKEZ JUPA BELEDİYESİ
br. 09 – 457 од 09.10.2018 год. Yıl

Одделение за Урбанизам, Градежништвои Заштита 
на Животната седина

İmar planlaması İnşaat ve Çevre koruma Müdürlüğü 

Merkez Jupa ve Jitninik köyleri imar planları doğrultusunda kamuoyu
anket ve tanıtımın düzenlenmesine ilişkin

B İ L D İ R İ
Merkez Jupa ve Jitninik köyleri imar planları hakkında kamuoyu anket

ve tanıtım düzenlenmektedir.
Merkez Jupa ve Jitninik köylerimize ait imar projelerimizi tanıtmak ama-

cıyla, konuya ilişkin kamusal tanıtma ve anket düzenlenecektir.
Belgenin planlama kapsamı; toplam 107.45 Ha alanlık Merkez Jupa

köyü İmar Planı ile toplam 51.57 Ha alanlık Jitninik köyü İmar Planından
oluşmaktadır.

1.Kamuoyu anket ve tanıtımı, planların tanıtılmasıyla 18.10.2018 tari-
hinde Merkez Jupa Belediyesi binasında, saat 10:00 ve 12:00’de
düzenlenecektir. 

2. Kamuoyu anketi, Alan ve İmar Planlama Kanunu’nun 46. maddesi 9.
fıkrası uyarınca (MC Resmi Gazetesi No: 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 ve
163/16), 23.10.2018 tarihine kadar sürecektir.

3. Konu ile ilgilenen, belirlemiş bölgede planlar ile kapsanmış olan tüm
vatandaş ile tüzel kişileri, yukarıda belirtilmiş tarihler içerisinde her türlü
öneri, şikayetler ve düşüncelerini anket kağıtları üzerinden belediyemizin
idaresine iletmeleri üzere davet ediyoruz.

4. Daha fazla bilgi için iletişim numarası: 046 840-353 

Belediye Başkanı
M-r. Ariyan İbraim

El Hilal’in Burs
Başvuruları Açıldı

21 Ekim’e kadar açık kalacak burs başvurularında,
ekonomik durumu iyi olmayan, yetim ve üst sınıflarda
okuyanlara öncelik tanınacak.



Geçtiğimiz hafta Makedonya ekibi
Shkupi'nin Teknik Direktörü olan
eski milli oyuncu Ümit Karan

açıklamalarda bulundu. 
Geldiğinde takımın durumunun iyi gö-

zükmediğini belirten Karan, "Şimdi milli
takım arası var, bunu iyi değerlendirip üst
sıralara çıkmamız gerek. Geçen sene bu
takım Avrupa kupalarında oynadı. Maalesef

şu an alt sıralarda ama iyi bir çalışmayla
iyi bir süreçle inşallah bir dahaki maçta
galip getirip üst sıralara çıkmak istiyoruz"
diye konuştu.

"Balkanlarda hep iyi futbolcular çıktı"
Balkan bölgelerinde hep iyi futbolcular

çıktığını anlatan Ümit Karan, "Şu an benim
takımdaki 10 tane oyuncu 18 yaşında.

Buradan hakikatten iyi oyuncular yetiştirip
hem Türkiye pazarına hem Avrupa pazarına
satmak istiyoruz. Dediğim gibi şu an iki
takımda 10 tane 18 yaşında oyuncu var.
Bir futbol akademisi kurmayı düşünüyoruz.
İnşallah o hedefimize de zamanla ulaşa-
cağımızı düşünüyorum ama tabi bunlar
hepsi zaman içinde olacak şeyler. Biraz da
skor endeksli futbol takım iyi gitmezse
altyapıda da iyi işler olmaz" ifadelerini
kullandı.

"Burada futbol biraz daha yavaş"
Makedonya'da futbolun biraz daha

yavaş olduğunu dile getiren Karan, "Ma-
kedonya'da futbolu biraz daha hızlandır-
mamız lazım. Fiziksel güçleri çok düşük
oyuncular var. Temel antrenmanları yok
aslında. Altyapı dediğimiz olay burada çok
az oyuncuda var. Arnavut ve Makedonların
Avrupa'da yetişen genç oyuncuları var.
Onların altyapısı iyi ama burada yetişen
oyuncularla aynı Türkiye'de yaşadığımız
problemleri yaşıyoruz. Ana temel hare-
ketleri yok yani onlara bizim bunları öğ-
retmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.  

İHA
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Ümit Karan: Makedonya'da Futbolu Hızlandırmamız
Lazım Shkupi’nin yeni antrenörü Ümit Kara, yaptığı açıklamadaMakedonya’daiyi oyuncular yetiştirip hem

Türkiye pazarına hem Avrupa pazarına satmak istediklerini kaydetti.

Makedonya’daki iki havalimanını
işleten TAV, ilk dokuz aya ilişkin
yolcu istatistiklerini açıkladı.

Buna göre yolcu sayısı geçen yılın aynı dö-
nemine göre %18 artış göstererek 1,8 mil-
yona ulaştı. Sefer sayısı da %12 artarak 15
bin 395’e yükseldi.

2018’in ilk dokuz ayında Uluslararası Üs-
küp Havalimanından yolculuk edenlerin bi-
rinci tercihi %10,8’le İstanbul oldu. İstanbul’u,
Zürich, Viyana, Basel ve Malmö izledi.

TAV Makedonya Genel Müdürü Alper
Tunga Ersoy, yaz döneminde LOT PolishA-
irwaysişbirliğinde Üsküp-Varşova seferlerini
başlattıklarını belirtirken, Ohri’den İstanbul,
Eindhoven, Talinn ve yine Varşova’ya seferler
düzenlediğini hatırlattı.

Ersoy, yıl sonuna kadar hem AB hem de
AB dışı ülkelerin yolcu sayısı artışı ortala-
masının çok üstünde bir büyüme bekle-
diklerini söyledi.

Makedonya’daki havalimanlarını kullanan
yolcuların %60,3’ü WizzAir’le uçarken, Tur-
kishAirlines yüzde 7,8’lik Pazar payıyla ikinci

oldu. Pegasus, yolcuların %3,7’sinin tercihi
olarak beşinci sırada yer aldı.

Uluslararası Üsküp Havalimanında, 12
şirket yıl boyu 37 noktaya sürekli seferler

gerçekleştirirken, yaz döneminde buna 4
charter seferi daha ekleniyor.

Ohri havalimanında ise yıl boyunca üçü
sürekli, 8’i sezonluk olmak üzere 11 noktaya

Dokuz Ayda Üsküp’ten İstanbul’a 200 Binden Fazla
Yolcu Uçtu Toplam yolcu sayısı geçen yıla göre %18 artan Makedonya’daki havalimanları, 1,8 mi-

lyon yolcuya hizmet verdi. Yolcuların birinci tercihi İstanbul oldu.


