
 

 



GENEL BİLGİLER  
Coğrafi Konum 

Moldova 47’ kuzey enlemleri ile 29’ doğu boylamları arasında yer almaktadır. 33,851 
km2’lik alanıyla dünyada 140. sırada bulunan Moldova Cumhuriyeti, Romanya ile 
450 km, Ukrayna ile ise 940 km’lik bir kara sınırına sahiptir. Doğu Avrupa’da yer 
alan ve denize kıyısı bulunmayan Moldova’nın batısında Romanya, kuzey, güney ve 
doğusunda Ukrayna bulunmaktadır. BDT ülkeleriyle AB’ye son dönemde katılan 
eski doğu bloku ülkeleri arasında kalan ülkenin siyasi ve ekonomik yapısı coğrafi 
konumundan doğrudan etkilenmektedir. 

Batı sınırı Prut Nehri kıyısınca oluşan Moldova nüfusunun büyük bölümü Dinyester 
ve Prut Nehirleri arasındaki bölgede yaşamaktadır. Doğu sınırını oluşturan Prut 
Nehri Karadenize’e dökülmeden önce Tuna Nehri’nin bir kolunu oluşturmaktadır. 

Ülkenin büyük bölümü ovalıktır ve hiçbir bölgede yükselti 430 m’yi geçmemektedir. 
İklim olarak bölgeye göre daha ılıman bir iklim özelliği gösterir.  

Siyasi ve İdari Yapı 

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonrasında Moldova Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti’yle aynı sınırlar dahilinde bağımsızlığını ilan etmiştir. 

Dinyester nehrinin doğu kıyısındaki hatta uluslar arası tanınırlık sağlayan 
Transdinyester Özerk bölgesi 1990 yılında defacto bağımsızlık ilan etmiş ve özerk 
yönetim altında devletle bağlarını korumaktadır. Uluslararası hukuk çerçevesinde 
Moldova Cumhuriyeti toprakları olarak kabul edilmesine rağmen, bugün itibariyle 
Dinyester Nehri’nin doğusunda kalan ve Transdinyester Bölgesi olarak adlandırılan 
4,163 km2’lik coğrafya, Moldova Hükümetinin otoritesi altında bulunmamaktadır. 
Transdinyester Bölgesi, Moldova Cumhuriyeti ile arasında yaşanan sorunlar 
neticesinde yaşanan iç savaşın ardından bağımsızlığını ilan etmiş, fiili olarak 
kendisine ait Merkez Bankası, para birimi ve sınırları olan bir bölgedir. 

Mevcut Moldova hükümeti 28 Kasım 2010’da seçilmiş ve 2011 yılı itibariyle göreve 
başlamıştır. Parlamentodaki dört partiden üçünün oluşturduğu “Avrupa 
Entegrasyonu için Birlik” koalisyonu 101 parlamenterin 59’unun dahil olduğu bir 
hükümet Liberal Demokratik Parti lideri Vlad Filat başbakanlığında kurulmuştur. Bir 
sonraki parlamento seçimleri ise 2014 yılında yapılacaktır. Demokratik Parti lideri 
Marian Lupu ise 2012 yılına kadar devlet başkanlığı görevini sürdürmüş, Moldova 
Parlamentosu’nda 3 yıldır süren devlet başkanlığı seçimi açmazının sonuca 
bağlanmasıyla birlikte 2012’de Hakimler Yüksek Konseyi Başkanı Nicolae 
Timofti’nin devlet başkanlığı onaylanmıştır. İktidardaki Avrupa Entegrasyonu 
İttifakı’nın 2009'dan bu yana devlet başkanını seçecek yeterli oyu sağlayamaması 
nedeniyle çıkmaza giren süreç, 4 bağımsız milletvekilinin desteğinin alınmasıyla 
birlikte aşılmıştır. 

Parlamento’daki partiler Liberal Demokratik Parti (32), Liberal Parti (12) ve 
Komünist Parti (42 sandalye)’dir. 



Transdinyester sorunuyla ilgili olarak 5+2 yapılanmasındaki çözüme dönük resmi 
müzakereler Eylül ayının sonunda yeniden canlandırılmış, Rusya, Ukrayna, AGİT ile 
gözlemci statüsündeki ABD ve AB temsilcilerinin katılımıyla yapılan görüşmeler 
sürdürülmüştür. Sürecin ilerlemesiyle ilgili en önemli gelişme Rusya’nın uzun 
dönemli de facto lider Igor Smirnov’la ilgili yaptığı baskı sonrasında ortaya çıkmıştır. 
Görüşmelerin bir sonuca bağlanması Moldova politikası ve ekonomisinin istikrar 
kazanması için önemli olacaksa da yakın dönemde net bir sonuca ulaşması mümkün 
görülmemektedir. 

Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Moldova Cumhuriyeti tarih boyunca Beserabya olarak bilinen bir bölgede kurulmuş 
olup eski çağlardan beri Asya ve Avrupa arasında önemli bir geçiş noktasında yer 
alıp önemli savaşlara sahne olmuştur. 13. yy’da Yunanlılar, Romalılar, Hunlar, 
Bulgarlarca yerleşilen bir bölgede olan topraklar 14.yy’da kısa bir süre Büyük Stefan 
liderliğinde bağımsız olmuş sonrasında Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine girerek 
1806-12 Osmanlı-Rus savaşına kadar Türk hakimiyetinde kalmıştır. Bu savaş sonrası 
Moldova’nın doğu kısmında Beserabya olrak bilinen Prut ve Dinyester Nehirleri 
arasındaki bölge Rus egemenliğine girmiş, Prut Nehri’nin batısı ise Osmanlı 
hakimiyetinde kalmıştır. 1878 yılında bağımsızlığını kazanan Romanya 1918 yılında 
Rus hakimiyetindeki toprakları kontrolüne geçirmiş sonrasında Sovyetler Birliği 1924 
yılında Dinyester Nehri doğusunda otonom bir Moldova Cumhuriyeti 
oluşturmuştur. 

1940 yılında Romanya kontrolünde olan bu bölge SSCB hakimiyetine girmiş fakat II. 
Dünya Savaşı sırasında Romanya, Almanya ile birlikte 1941’de Beserabya bölgesini 
yeniden ele geçirmiştir. 1944 yılında ise SSCB tekrar bu topraklara hakim olmuştur. 

1990 yılında Sovyetler Birliği Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Başkanı 
olarak Mircea Snegur’u seçmiş 23 Mayıs 1991’de ise Moldova Cumhuriyeti 
bağımsızlığını ilan etmiştir. Ağustos 1991 itibariyle Moldova’nın demokrasiye geçişi 
birtakım engellerle karşılaşmış, yeni anayasanın yetersiz düzenlemeleri, hükümetin 
yeni rejime uyum çabaları, güney kısımdaki Gagavuz Türklerinin hareketleri, 
Transdinyester bölgesindeki 1990 yılında kurulan ve bağımsızlığını ilan eden 
Transdinyester Moldova Cumhuriyeti ile ilgili sorunlar günümüze kadar gelmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENEL EKONOMİK DURUM 
Ekonomik Performans 

Moldova ekonomisi komşu ülkeler ve bölgedeki diğer ekonomilerle kıyaslandığında 
nispeten zayıf bir görünüm sergilemektedir. Tarımsal üretim bakımından iyi iklim 
şartları ve toprak yapısına sahip olmasına rağmen bölgedeki diğer ülkelerin tersine 
ciddi mineral kaynaklara sahip olmaması ciddi bir fark yaratmaktadır. Bu yüzden 
ekonomisi genel anlamda tarım, meyve ve sebzeler, şarap ve tütün gibi ürünlere 
dayanmaktadır. 

2014 yılı değerlerine bakıldığında ülke milli gelirinin %4,6'lık bir artış gösterdiği, 
2015 yılında ise bu oranın %1,5 seviyesinde gerçekleşeceği görülmektedir. 2014 
yılında ülkedeki özel tüketim %2,9 seviyesinde artış göstermiş; tarım sanayi ve 
hizmetler gibi sektörlerde ise sırasıyla %8 %7,1 %2'lik artışlar sağlanmıştır. 

Ekonomisindeki en ciddi eksiklik enerji kaynaklarının neredeyse tamamının ithal 
etmek zorunda olmasıdır. Özellikle Rusya’ya olan enerji bağımlılığı dış ticaret açığını 
ciddi oranda arttırmaktadır. 2005 yılında Moldova’daki özerk Transdinyester 
bölgesinde Rus yönetimindeki elektrik santralinde kesinti yapılması ve yine Rus 
Gazprom şirketinin fiyat üzerindeki anlaşmazlıklar yüzünden doğal gaz akışında 
kesinti yaratması bu bağımlılığın Moldova ekonomisi üzerindeki 
etkilerini  arttırmaktadır. 2009 yılında ekonominin büyüme oranına ciddi zarar veren 
bir diğer gelişme ise Rusya’nın Moldova şarabına ve tarım ürünlerine getirdiği 
yasaklama ve doğal gaz fiyatını iki kat arttırması olmuştur. 

Global ekonomik krizin Moldova’nın temel dış pazarlarındaki etkileri de milli 
gelirinde % 6’lık bir düşüşe yol açmıştır. Kriz sonrası ekonomi ortalama bir düzelme 
gösterirken hala kırılgan bir yapı göstermekte siyasi yapıdaki istikrarsızlık ve 
bürokratik sorunlar nedeniyle güven ortamı oluşturmakta zorluk çekilmektedir. 

2010 yılında IMF ile imzalanan 574 milyon $’lık paketin yanı sıra AB ile entegrasyon 
politikası dahilinde sağlanan ticaret avantajları sayesinde belli oranda bir düzelme 
gözlemlenmiştir. Yine bu dönemde Rusya’ya yapılan ihracat rakamlarındaki artış da 
milli gelire olumlu bir ivme kazandırmıştır. 

Bağımsızlığından itibaren Moldova’nın milli gelirindeki en ciddi artışın yaşandığı 
2013 yılında ekonomi %8,9’luk bir büyüme göstermiş, tüketici harcamaları ve tarım 
sektöründeki hızlı gelişmeler bu büyümenin temel kaldıraçları olmuştur. Moldova 
para birimi Leu’nin değerindeki azalma da ihracat değerlerinde artışa yol açmıştır. 
Tarım sektöründeki katma değer artışının 2013 yılında %41’lere ulaşmasının yanı sıra 
gıda işleme sektörü de önemli gelişme göstermiştir. Yine bu dönemdeki artan 
tüketim talebiyle bağlantılı olarak toptan satış ve perakende sektörlerinde de 
%7,3’lük artışlar gözlenmiştir. 

Siyasi anlamda sorunlar yaşanan ayrılıkçı Transdinyester bölgesiyle Moldova 
arasında ekonomik birtakım engeller bulunmaktadır. Mevcut siyasi problemlerin 
çözülememesi nedeniyle iki tarafta biçimde iş yapma süreçlerinde bir arada bulunan 
kurum firma ve işadamları entegre bir yapı içinde ticari faaliyette bulunamamakta, 
sorunun çözümsüzlüğünün devamı nedeniyle büyük kayıplar yaşamaktadır. 



Özellikle bölgeye yönelik Moldova ihraç ürünlerine uygulanan % 100’ yakın vergiler 
nedeniyle Dinyester Nehri’nin her iki kıyısında rekabetçilik düzeyi önemli oranda 
zarar görmektedir. Ülkenin ekonomisinin genel anlamda bir istikrar kazanması 
bölgede sorunun çözüm aşamasına gelmesiyle yakından ilgilidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIŞ TİCARET  
Genel Durum 

2000’li yılların başında 500 milyon dolar seviyesinde olan Moldova ihracat rakamları 
sonraki yıllarda istikrarlı biçimde artmaya başlamış ve 2008 yılında en yüksek değer 
olan 1,6 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2009 yılında küresel ekonomik kriz 
etkisiyle büyük daralma yaşayan Moldova dış ticaretinde ihracat 1,2 milyar dolar, 
ithalat ise 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  

2014 yılında Moldova'nın ihracatı 2,3 milyar dolar ithalatı ise 5,3 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Moldova dış ticaret rakamlarını oluşturan veriler incelendiğinde 2010 yılında 1,6 
milyar dolara yaklaşan ihracat rakamları ve 3,9 milyar dolara yaklaşan ithalat 
verileriyle dış ticaret hacmi 6 milyar dolara yaklaşmıştır. 

2011 yılı rakamları incelendiğinde Moldova’nın ihracatı 2,21 milyar dolara, ithalatı 
ise 5,19 milyar dolara ulaşmıştır. Bu dönemde verilen dış ticaret açığı 2,97 milyar 
dolar seviyesine ulaşmıştır. 

2012 yılına gelindiğinde Moldova toplamda 2,1 milyar dolar, ithalatı ise 5,2 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ülkenin ihracatı 2,4 milyar dolar, ithalatı ise 
5,5 milyar dolar olmuştur. Bu dönemde Moldova 7,9 milyar dolarlık bir ticaret 
hacmine ulaşırken 3,1 milyar dolarlık bir ticaret açığı vermiştir. 2013 yılında ülkenin 
ihracatı 2,4 milyar dolar, ithalatı ise 5,5 milyar dolar olmuştur. Bu dönemde Moldova 
7,9 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşırken 3,1 milyar dolarlık bir ticaret açığı 
vermiştir. 

Ülkenin Dış Ticareti 
Dış Ticaret Göstergeleri (milyar dolar) 

Yıllar 2010 2011 2012 2013 2014 

İhracat 1.541 2,217 2.161,9 2,428 2,339 

İthalat 3.855 5,191 5.212,9 5,492 5,317 

Hacim 5,39 7,40 7,37 7,92 7,65 

Denge -2,31 -2,97 -3,05 -3,06 -2,97 

İhracatında Başlıca Ürünler 

GTİP No. Ürünler 2012 2013 2014 

8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole 
edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik k 167,0 213,1 216,8 

3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere 93,4 112,4 124,5 



hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 

2204 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş 
şaraplar dahil)üzüm şırası 142,1 149,6 111,8 

0802 
Diğer kabuklu meyveler 
(taze/kurutulmuş) (kabuğu 
çıkarılmış/soyulmuş) 

102,0 97,5 110,8 

1206 Ayçiçeği tohumu 72,6 136,2 105,6 

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-
parçaları 61,1 75,7 86,7 

1005 Mısır 13,7 28,1 82,0 

1001 Buğday ve mahlut 16,0 65,9 81,3 

1512 Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları 
(kimyasal olarak değiştirilmemiş) 80,7 41,6 74,1 

2208 Etil alkol, alkollü içkiler ve likör-alkol 
derecesi % 80'den az, tağyir edilmemiş 64,9 92,2 68,9 

6204 Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, 
ceket vs. 50,2 46,7 49,8 

1701 Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf 
sakkaroz (katı halde) 29,3 23,4 49,8 

7010 Cam damacana, şişe, kavanoz, çanak, ilaç 
tüpleri, kaplar 31,5 46,3 46,4 

2009 Meyve ve sebze suları (fermente 
edilmemiş, alkol katılmamış) 34,2 52,6 38,2 

6203 Erkek/erkek çocuk için takım, takım 
elbise, ceket vs. 31,0 35,2 37,9 

5702 Dokunmuş halılar, yer kaplamaları 
(kilim, sumak, karaman vb) 31,2 31,2 28,5 

1205 Rep/kolza tohumları 5,3 20,7 27,3 

0808 Elma, armut ve ayva (taze) 40,4 48,0 25,3 

6104 Kadın/kız çocuk için takım elbise, takım, 
ceket, pantolon vs. (örme) 20,7 32,3 24,0 

9028 Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları 16,5 26,8 22,9 



  Moldova İhracatı Toplamı 2.161,9 2.428,3 2.339,5 

İthal Ettiği Başlıca Ürünler 

GTİP 
No. Ürünler 2012 2013 2014 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar 584,8 620,7 581,2 

9999 Başka yerde belirtilmemiş ürünler 490,7 493,7 450,9 

3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 201,4 225,4 249,1 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 110,9 131,8 132,2 

8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş 
elektrik iletkenleri; fiber optik k 115,3 125,3 91,4 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 74,9 76,2 62,8 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 64,9 66,4 61,3 

8701 Traktörler 54,4 48,9 60,7 

3808 Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, 
zararlıları yok edici 53,8 61,4 58,1 

2402 Tütün/tütün yerine geçen maddelerden 
purolar, sigarillolar ve sigaralar 67,0 65,6 51,6 

7408 Bakır teller 1,2 7,5 46,1 

8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik 
devresi teçhizatı 35,1 45,0 40,5 

3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, 
dirsek, rakor vb 26,6 31,3 39,0 

9403 Diğer mobilyalar vb. Aksam, parçaları 48,0 44,9 38,2 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 39,7 39,7 37,4 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 59,0 57,4 37,3 

8433 Hasat, harman, biçme; ürünleri ayırma, 
temizleme makine, cihazları 16,6 19,7 34,8 

4818 Tuvalet kağıtları, kağıt havlu, mendil, 30,5 38,2 34,1 



kumaş, masa örtüsü vb 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 30,8 33,6 33,3 

7210 Demir/çelik yassı mamul, kaplı, sıvanmış 
(600mm. Den geniş) 26,6 31,3 32,6 

  Moldova İthalatı Toplamı 5.212,9 5.492,4 5.317,0 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti 

Yıllar 2012 2013 2014 

Romanya 356,7 411,1 434,0 

Rusya Fed. 655,1 631,9 423,7 

İtalya 205,1 186,6 243,4 

Almanya 70,2 113,1 137,5 

Beyaz Rusya 80,7 90,3 134,7 

Ukrayna 122,4 140,4 109,2 

İngiltere 83,9 105,5 108,2 

Türkiye 56,1 127,2 104,7 

Polonya 74,2 85,3 64,4 

İsviçre 5,1 47,8 49,2 

Kazakistan 50,3 39,3 45,3 

Bulgaristan 33,8 32,6 37,9 

Fransa 30,2 35,5 37,6 

ABD 30,0 25,3 32,1 

Çek C. 16,9 25,6 29,9 

Yunanistan 13,3 25,3 26,7 

Gürcistan 18,4 28,0 24,5 

Avusturya 17,9 19,2 23,8 

Y.Zelanda 26,7 32,5 20,8 



Dünya Toplamı 2.161,9 2.428,3 2.339,5 

Başlıca Ülkeler İtibariyle  İthalat 

Yıllar 2012 2013 2014 

Romanya 620,6 722,1 803,1 

Rusya Fed. 816,9 788,0 717,2 

Ukrayna 594,3 659,1 546,4 

Çin 415,7 478,9 481,2 

Almanya 386,9 395,6 427,0 

İtalya 328,2 345,5 352,4 

Türkiye 388,2 381,0 300,9 

Polonya 152,1 142,7 155,8 

Beyaz Rusya 172,2 178,3 142,0 

Avusturya 123,0 128,4 110,5 

Fransa 103,7 101,6 93,8 

Macaristan 89,0 100,3 85,6 

Bulgaristan 78,2 83,0 81,3 

ABD 79,1 73,6 76,4 

İngiltere 58,0 62,5 69,0 

Çek C. 65,0 69,3 66,6 

Holanda 48,3 49,0 56,2 

İspanya 41,5 46,6 47,5 

Japonya 30,9 37,3 45,8 

İsviçre 36,3 42,0 42,4 

Dünya Toplamı 5.212,9 5.492,4 5.317,0 

 



DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE 
VERGİLER  
Dış Ticaret Politikası 

Ukrayna ve Romanya arasındaki dar bir bölgede yer almakta olan Moldova, temel 
ticari ortakları ve komşularıyla arasında birer serbest ticaret alanı oluşturma 
politikası izlemektedir. 1994 yılında ticaret rejimini serbestleştiren Moldova 21 Aralık 
2001’de BDT ülkeleri arasında Dünya Ticaret Örgütü’ne katılan ilk ülkeler 
arasındadır. Bu bağlamda Moldova’nın gümrük rejimi ve tarife politikası temel 
olarak DTÖ düzenlemelerine bağlı olarak oluşturulmuştur. Moldova BDT ülkelerinin 
büyük bölümüyle serbest ticaret anlaşması imzalamış ve Arnavutluk, Bosna-Hersek, 
Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’ın da dahil olduğu bir 
Merkezi Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması’ndaki ortaklık süreci devam etmektedir. 

Ülkedeki ortalama gümrük tarifesi tüm ürünlerde genel olarak ürün değerinin % 6’sı 
oranında uygulanmaktadır. Harmonize sistem kodları ile tanımlanmış ürünlerin 
yüzde 50’den fazlasında gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanırken, sanayi 
ürünlerinde bu oran % 3,5, tarım ürünlerinde ise % 11,5 olarak ortalama değerler 
göstermektedir. 

Moldova’nın uyguladığı bu ithalat vergilerinin yanı sıra hükümet ithal edilen 
ürünlere yönelik % 20 oranında bir katma değer vergisi de uygulamaktadır. Moldova 
menşeli ilaçlar, unlu mamuller ve süt ve süt ürünlerine ise yüzde 8 oranında, doğal 
gaza yüzde 6 oranında KDV uygulanmaktadır. Diğer taraftan bebek mamaları-
gıdaları, çocuklar için ürünler, sağlık hizmetleri, posta hizmetleri, finansal hizmetler, 
otomobil ithalatı, kitaplar ve dergilerin de arasında bulunduğu bazı ürünler ve 
hizmetler KDV’den muaf tutulurken, uluslararası taşımacılık, elektrik, su, diplomatik 
misyonlara ait ürünler, teknik yardım projelerinde kullanılan ürünlerin de dahil 
olduğu bazı ürünlerde ise KDV oranı sıfır olarak uygulanmaktadır. 

Moldova’da ayrıca, alkollü içkiler, sigara, otomobiller, mineral yakıtlar, parfümlerin 
de dahil olduğu bazı ürünlerin ithalatında özel tüketim vergileri uygulanmaktadır. 
KDV ile ilgili uygulanmakta olan oranlara ve özel tüketim vergileri uygulanan 
ürünlerin listesine ve oranlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler www.customs.gov.md ağ 
adresinden temin edilebilmektedir. 

2007 yılında Romanya’nın katılımıyla birlikte AB, Moldova ile sınır komşusu olmuş, 
2008 yılında AB-Moldova Eylem Planı tamamlanarak tercihli ticaret avantajları 
yürürlüğe girmiştir. 2012 yılında kadar geçerli olan bu hükümler yapılan yeni bir 
anlaşmayla 2015 yılına kadar geçerli hale getirilmiştir. Moldova AB ile olan 
ilişkilerini ilerletmek amacıyla AB ile Genişletilmiş Serbest Ticaret Anlaşması 
müzakerelerinde bulunmaktadır. Aynı zamanda Moldova’nın BDT ülkeleriyle 
serbest ticaret anlaşması bulunmaktadır. 

Dış Ticaret Bölgeleri ve Serbest Limanlar 

Moldova hükümetinin en önemli ekonomik politikalarından birisi de serbest 
ekonomik bölgeleri oluşturulup geliştirilmesidir. Mevcut durumda ülkede toplam 7 



serbest ekonomik bölgesi, 1 uluslararası serbest ticaret limanı (Giurgiulesti Limanı) 
ve bir serbest ticaret havaalanı (Marculesti) bulunmaktadır. Moldova yasalarına göre 
iş geliştirme, yabancı yatırımları ülkeye çekebilme potansiyelini arttırma, ihracata 
dayalı üretimi geliştirme gibi amaçlarla serbest bölgelerde yatırımcılara birtakım 
avantajlı uygulamalar sunulmaktadır. Serbest Ekonomik alanlar 2001 yılında 
yürürlüğe giren Serbest Ekonomik alanlar hakkında Kanun ile etkinlik kazanmaya 
başlamış ve bölgelerde yabancı yatırımcılara yerel yatırımcıların ülkede sahip 
olduklarından az olmamak üzere birtakım haklar sunulmuştur. Buna göre bu 
bölgelerde yatırım yapmaya yönelen yatırımcılar gelir vergisinden % 25 oranında, 
ihracat üzerinden alınan gelir vergisinden % 50 oranında, 1 milyon doların 
üzerindeki yatırımlar için 3 yıl boyunca ihracat sonucu elde edilen vergilerden, 5 
milyon doların üzerindeki yatırımlar ise 5 yıl boyunca ihracat sonucu elde edilen 
vergilerden muaf tutulmaktadır. Yine bu yatırımcılar katma değer vergisi, tüketim 
vergisi gibi yükümlülüklerden de muaf olacaklardır. 

Hükümetin yatırımları teşvik etmeye yönelik bir diğer projesi de 2008 yılında 
oluşturulmaya başlanan sanayi parkları projesidir. Floresti, Ungheni, Cainari, 
Drochia gibi bölgelerde etkin hale getirilen bu projeyle bölgede yatırım yapan 
işletmeler vergi yükümlülüklerinde avantaj sağlamakta ve üretimle ilgili birtakım 
kolaylıkların yanı sıra kira ve diğer işletim giderlerinde de diğer bölgelere oranla 
daha düşük bir maliyetle karşılaşmaktadır.  

Tarife Dışı Engeller 

Moldova’nın ticaret uygulamaları genel anlamda DTÖ mevzuatıyla uyum içinde 
bulunmakta ve bu doğrultuda DTÖ tarafından yürürlülükte bulunan kurallara aykırı 
mahiyetteki birtakım durumlar Moldova’nın ticari engeller uygulamaları arasında 
yer almaktadır. 

Dış ticaret ve gümrük düzenlemeleriyle ilgili mevzuat ve hükümler genel olarak 
Gümrük Kodu, Gümrük Tarifeleri ile ilgili Kanun, Vergi Kodu, Lisanslama Kanunu 
gibi isimler altında yer bulmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRKİYE İLE TİCARET 
Genel Durum 

Türkiye ile Moldova arasındaki dış ticaret hacmi 2014 yılında 533,7 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin Moldova'ya ihracatı 224,3 milyon dolar, ithalatı 
ise 135 milyon dolar olmuş, bu ülkeye karşı 39,9 milyon dolarlık bir dış ticaret fazlası 
vermiştir. 

2002 yılında 45 milyon dolar düzeyinde olan Türkiye-Moldova ticaret hacmi, 2006 
yılına kadar genel bir artış trendini sürdürmüş ve 140 milyon dolara ulaşmıştır. 2008 
yılında ise iki ülke arasındaki ticaret hacmi en yüksek değer olan 268 milyon dolar 
seviyesine ulaşmıştır. 2008 dünya genelinde yaşanan küresel ekonomik krizin etkisi 
ile 2009 yılında 204 milyon dolara gerileyen ikili ticaret hacmi 2010 yılıyla birlikte 
yeniden artmaya başlamış ve 259 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Bu dönemde 
Türkiye’nin ihracatı 148 milyon dolara, ithalatı ise 110 milyon dolara ulaşmıştır. 

2011 yılına gelindiğinde Türkiye'nin Moldova'ya olan ihracatının 208,9 milyon dolara 
ithalatının ise 244,5 milyon dolara ulaştığı görülmektedir. Toplam ticaret hacminin 
453,4 milyon dolar olmasıyla birlikte Türkiye'nin ilk kez 2011 yılında 35,6 milyon 
dolarlık bir ticaret açığı verdiği dikkat çekmektedir. 

2012 yılında ise Türkiye’nin dış ticaret dengesi pozitif değerler almış ve 89,3 milyon 
dolar olmuştur. Türkiye’nin Moldova’ya ihracatı 224,3 milyon dolar ihracatı ise 135 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında Türkiye'nin ülkeye ihracatı 276 
milyon dolar, ithalatı 260 milyon dolar olmuş, bu ülkeye verilen dış ticaret fazlası 15 
milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Yıllar İhracat İthalat İkili Ticaret 
Hacmi 

İkili Ticaret 
Dengesi 

2010 148,21 110,73 258,94 37,48 

2011 208,95 244,48 453,4 -35,6 

2012 224,3 135,0 359,4 89,3 

2013 276,3 260,9 537,3 15,3 

2014 286,8 246,9 533,7 39,9 

2014 yılında Moldova’ya yönelik ihracatımız içerisinde öne çıkan ürün grupları 
arasında, örme mensucatlar, domates, turunçgiller, tedavide/korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar, tuvalet kağıtları kağıt havlu vb. hijyenik 
ürünler, alüminyum çubuk ve profiller ve sentetik lif ipliği ön plana çıkmakta, 
Moldova’dan yapılan ithalatta ise en önemli ürünler arasında ayçiçeği tohumu, 
sökülecek gemiler, kolza tohumları, demir/çelik döküntü ve hurdaları ve buğday 
mahlutları bulunmaktadır. 

Türkiyenin Moldovaya İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (Dolar) 



Gtıp Kodu Gtıp Adı 2012 2013 2014 

6006 Diğer Örme Mensucat 10.487.580 12.320.743 22.069.668 

7413 

Bakırdan Demetlenmiş Teller, 
Kablolar, Örme Halatlar Ve 
Benzerleri (Elektrik İçin İzole 
Edilmiş Olan 

141.548 78.262 11.741.124 

3004 
Tedavide Veya Korunmada 
Kullanılmak Üzere Hazırlanan 
İlaçlar (Dozlandırılmış) 

7.884.236 12.072.975 11.605.930 

6004 Diğer Örme Mensucat (En>30cm, 
Elastomerik/Kauçuk İplik=>%5) 719.523 2.158.064 11.130.698 

6307 Diğer Hazır Eşya (Elbise Patronları 
Dahil) 1.741.262 9.503.561 10.477.821 

0702 Domates (Taze/Soğutulmuş) 10.157.940 10.346.608 9.374.295 

3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik 
Ürünler Ve Müstahzarlar 4.683.980 7.217.397 7.419.886 

0805 Turunçgiller (Taze/Kurutulmuş) 6.044.612 7.123.248 6.823.709 

5402 
Sentetik Filament İplikleri (Dikiş 
İpliği Hariç) (Perakende Olarak 
Satılacak Hale Getirilmemiş) 

5.064.311 5.067.024 6.467.946 

7610 

Aluminyumdan İnşaat Ve İnşaat 
Aksamı (Köprüler, Köprü Aksamı, 
Kuleler, Pilonlar, Ayaklar, 
Sütunlar, 

454.413 2.418.402 6.040.709 

3917 
Plastikten Hortumlar, Borular Ve 
Bağlantı Elemanları (Manşon, 
Nipel, Dirsek, Flanşlar, Vb.) 

4.724.650 5.931.466 5.656.971 

7604 Aluminyumdan Çubuklar Ve 
Profiller 4.508.793 4.602.957 5.060.467 

2710 Petrol Yağları Ve Bitümenli 
Minerallerden Elde Edilen Yağlar 4.247.021 3.551.353 4.665.362 

7322 

Demir Veya Çelikten Elektriksiz 
Merkezi Isıtmaya Mahsus 
Radyatör, Motorlu Hava 
Püskürtücüler, Bunlar 

4.304.826 4.526.743 4.361.622 



8302 
Adi Metallerden Donanım, Tertibat 
Vb. Eşya (Mobilya, Kapı, Pencere, 
Bavul, Askılık Vb İçin) 

4.255.831 4.100.150 4.018.905 

9619 
Hijyenik Havlular Ve Tamponlar, 
Bebek Bezleri Ve Benzeri Hijyenik 
Eşya 

3.561.610 4.100.533 4.010.822 

2836 
Karbonat; Peroksikarbonat; 
Amonyum Karbomat İçeren Ticari 
Amonyum Karbonat 

  1.074.820 3.830.840 

3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları 
(Sabunlar Hariç) 3.788.971 3.937.733 3.740.474 

4005 
Karıştırılmış Kauçuk (Vülkanize 
Edilmemiş) (İlk Şekillerde, Levha, 
Tabaka Veya Şerit Halinde) 

3.641.132 3.298.229 3.730.799 

5407 Sentetik Filament İpliklerinden 
Dokunmuş Mensucat 2.319.139 5.523.539 3.601.136 

Toplam   224.267.943 275.971.311 286.825.956 

 Türkiyenin Moldova'dan İthal Ettiği Başlıca Ürünler (Dolar) 

Gtıp 
Kodu Gtıp Adı 2012 2013 2014 

1206 Ayçiçeği Tohumu 59.249.695 130.458.674 137.427.106 

1205 Rep Veya Kolza Tohumları 8.780.344 967.556 17.800.644 

1001 Buğday Ve Mahlut 4.574.014 21.345.954 16.852.385 

7010 
Camdan Damacana, Şişe, Kavanoz, 
Çanak, İlaç Tüpleri, Serum Ampülleri 
Ve Diğer Kaplar 

2.894.851 11.651.828 13.715.937 

8908 Sökülecek Deniz Taşıtları, Suda Yüzen 
Sökülecek Diğer Araçlar 15.916.235 14.464.267 10.141.375 

1005 Mısır 1.516.765 1.644.108 10.027.062 

6109 Tişörtler, Fanilalar, Atletler, Kaşkorseler 
Ve Diğer İç Giyim Eşyası (Örme) 4.373.788 9.157.999 9.396.059 

7602 Aluminyum Döküntü Ve Hurdaları 3.126.546 4.210.270 5.958.500 



6103 
Erkekler Ve Erkek Çocuklar İçin Takım 
Elbise, Takım, Ceket, Blazer, Pantolon, 
Tulum Ve Şort (Örme)(Y 

3.562.322 4.715.401 3.946.882 

2306 Bitkisel Yağların Üretiminden (23.04-05' 
Hariç)Arta Kalan Küspe Ve Katı Atıklar 1.403.647 858.000 3.554.483 

0802 
Diğer Kabuklu Meyveler 
(Taze/Kurutulmuş) (Kabuğu 
Çıkarılmış/Soyulmuş) 

4.555.996 1.842.261 2.906.732 

6110 Kazak, Süveter, Hırka, Yelek Vb. Eşya 
(Örme) 1.006.610 2.726.201 2.458.231 

0710 Sebze, (Pişirilmemiş Veya Buharda Veya 
Suda Kaynatılmış) (Dondurulmuş) 148.284 427.833 1.881.850 

1003 Arpa 244.200 1.823.762 1.484.657 

7204 
Dökme Demirin, Demirin Veya Çeliğin 
Döküntü Ve Hurdaları Veya Bunların 
Eritilmesi İle Elde Dilmiş Kü 

11.864.738 46.997.964 1.174.773 

7108 
Altın (Platin Kaplamalı Altın Dahil) 
(İşlenmemiş Veya Yarı İşlenmiş Ya Da 
Pudra Halinde) 

686.802 610.731 881.887 

5702 
Dokunmuş Halılar Ve Dokumaya 
Elverişli Maddelerden Diğer Yer 
Kaplamaları 

775.019 863.593 875.432 

2302 Hububat Ve Baklagillerin Kepek, Kavuz 
Ve Diğer Kalıntıları   14.518 864.277 

2303 Nişastacılık, Şeker Pancarı, Şeker Ve İçki 
Sanayinin Artık Ve Posaları   4.904 716.762 

6201 
Erkek Veya Erkek Çocuk İçin Palto, 
Kaban, Kolsuz Ceket, Pelerin, Anorak 
(Kayak Ceketleri Dahil), Rüz 

440.539 555.740 571.667 

Toplam   135.053.389 260.973.569 246.928.128 

İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller 

Türkiye ile Moldova’nın ekonomik ve ticari ilişkileri gerek ülkedeki Türk yatırımları, 
gerekse iki ülke arasındaki gün geçtikçe artan ticaret hacmi ile büyümeye devam 
etmektedir.  

Türkiye ile Moldova arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin çerçevesi, 1994 yılında 
Ankara’da imzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması ve iki ülke 



başkentlerinde yılda bir kez olmak üzere gerçekleştirilmeye devam eden Karma 
Ekonomik Komisyon Toplantıları yoluyla belirlenmektedir. Ayrıca iki ülke arasında 
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması da imzalanmıştır. 

Moldova’da 1994 yılında kurulan ilk Türk sermayeli firmanın ardından kayıtlı firma 
sayısı 31 Aralık 2009 itibariyle 823’e ulaşmıştır. Ancak aktif firma sayısının 120-150 
civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu kapsamda Moldova’da konfeksiyon 
üretimi, otelcilik ve turizm, gıda ve içecek üretimi, banyo sağlık gereçleri üretimi ile 
telekomünikasyon alanlarında ve birçok diğer alanda faaliyet gösteren Türk firmaları 
bulunmaktadır. 
Moldova-Türkiye Arasında Yapılan Başlıca Ticari Ve Ekonomik Anlaşmalar  

Anlaşma Adı İmza Tarihi 

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 14.02.1994 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması 14.02.1994 

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
Anlaşması 3.6.1994 

Çifte Vergilendirmeyi Önlemeye İlişkin 
Anlaşma 25.06.1998 

Sanayi Alanında İşbirliği Anlaşması ile 
Bilimsel ve Teknolojik 
İşbirliği Anlaşmaları 

Mayıs 1999 

 

V. Dönem KEK Toplantısı Protokolü 
13.06.2008 

 

Türkiye ile Moldova arasında ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik yapılan 
görüşmelerde Serbest Ticaret Anlaşması yapılması amacıyla 2011 yılından itibaren 
girişimlerde bulunulmaya başlanmıştır. 

21 Ocak 2011’de Ankara’da Serbest Ticaret Anlaşması istikşafi görüşmeleri 
gerçekleştirilmiştir. I. Tur STA müzakereler 23-24 Mayıs 2011 tarihlerinde Kişinev’de 
yapılmış olup, taslak Anlaşma metni üzerinde büyük ölçüde mutabakat sağlanmıştır. 
Görüşmeler sonrasında STA II. Tur görüşmeleri 28-29 Eylül 2011 tarihlerinde 
Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Tarafların STA’nın tamamlanmasına yönelik yapıcı ve 
olumlu yaklaşımları sayesinde toplantıda önemli ölçüde ilerleme sağlanmıştır. Bu 
doğrultuda 2011 yılı sonlarında üçüncü tur görüşmelerin yapılması planlanmaktadır. 

Türkiye-Moldova VI. Dönem KEK Toplantısı ise 15-16 Aralık 2011 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 

 



PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 
Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları 

İşbirliği Yapılabilecek Alanlar 

Moldova ekonomisinde tarım üretimi ile tarıma dayalı sanayi üretiminin ağırlığı 
dikkate alındığında, Türk firmaları ile tarım alanında birçok işbirliği imkanı ortaya 
çıkmaktadır. Moldovalı firmalar açısından tarım üretiminde kullanılan teknolojinin 
geri kalmış olması, tarım ürünleri üretiminin yıl geneline yayılamaması, 
depolama/muhafaza imkanlarının sınırlı olması, ambalaj/paketleme konusunda 
yaşanan sorunlar ve üretim ve pazarlama alanlarında standartlar ve teknik 
düzenlemelere uyum konusunda yaşanan sorunlar en büyük problemler olarak 
ortaya çıkmaktadır. Söz konusu sorunların çözülebilmesi amacıyla, Türk firmalarının 
tecrübelerinin, bilimsel ve teknolojik altyapılarının Moldovalı firmalara aktarılması 
çerçevesinde iki ülke firmaları arasında birçok işbirliği imkanı bulunmaktadır. 

Enerji kaynakları açısından tamamen dışa bağımlı olan Moldova’nın enerjide dışa 
bağımlılığının azaltılabilmesi ve yararlanılan enerji türleri ile bunların temin edildiği 
kaynak ülkelerin çeşitlendirilmesi yoluyla bu alandaki risklerin en aza indirilmesi 
ülke için önemli sorunlardan bir tanesidir. Bu kapsamda gerek ülkede yeni enerji 
yatırımlarına gerekse enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda enerji 
alanındaki yatırım imkanları Türk ve Moldovalı firmalar arasında bir diğer işbirliği 
alanını oluşturmaktadır. 

Moldova’nın Sovyet döneminden kalan ve Sovyet dönemi sonrasında çok az yatırım 
yapılmış olan karayolları ile demiryollarının hem tamir edilmeye hem de yeni 
yatırımlara ihtiyacı bulunmaktadır. Yeni karayollarının inşası ile ilgili mevcut 
projelerin, önemli oranda donör ülkeler ile uluslararası kuruluşlardan sağlanan dış 
kaynaklarla finanse edilmesi planlanmaktadır. Türk firmalarının Moldova’nın 
karayollarının yenilenmesi amacıyla hazırlanan projelerde ve ayrıca şehirlerin yol ve 
diğer belediye hizmetleri çerçevesindeki altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 
hazırlanan projelerde yer almaları mümkün görülmektedir. Bu kapsamda 
müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanlarında faaliyet gösteren Türk firmalarının 
tüm eski Sovyet coğrafyasında gerçekleştirmiş olduğu projeler de dikkate 
alındığında, Moldova’nın özellikle yenilenmeye muhtaç altyapısının inşasında, 
karayollarının yenilenmesinde ve konut projelerinde Türk müteahhitlik ve teknik 
müşavirlik firmalarının iş imkanı bulabileceği düşünülmektedir. 

Moldova’da Türk Yatırımcıların Karşılaştığı Sorunlar 

İki ülke arasında siyasi, ekonomik ve ticari konularda bugün itibariyle varolan 
önemli bir sorun bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Moldova tarafından ABD, 
Kanada, Japonya, İzlanda, Norveç, İsviçre ve AB Ülkeleri vatandaşlarına uygulanan 
tek taraflı vize muafiyetinin Türk vatandaşlarına da sağlanması hususu önem arz 
etmektedir. Söz konusu muafiyetin sağlanması, Moldova’ya yönelik Türk turist 
girişini artıracağı gibi, ekonomik ve ticari ilişkilerin hacminin artmasına ve 
Moldova’daki Türk yatırımlarının artırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 



Moldova’da faaliyet gösteren Türk yatırımcılar genel itibariyle, ülkenin hala Sovyet 
döneminden gelen bir geçiş ülkesi özellikleri taşıması nedeniyle ortaya çıkan 
zorluklardan yakınmakla birlikte, son yıllarda uygulamadaki mevzuatın ve 
kuralların, kurum ve kuruluşların ve aynı zamanda işleyişlerin Avrupa Birliği’ne 
uyumlaştırılması sürecinden memnuniyet duymaktadır. Genel değerlendirme 
açısından, ülke yatırım koşullarının ve yatırım ortamının hala çeşitli zorluklar 
içerdiği, ancak geçmiş dönemlere kıyasla olumlu yönde değişmekte olduğu ifade 
edilebilmektedir. 

Bu bağlamda, özellikle Türk işadamlarımız açısından sıkça yaşanan sorunlar 
arasında; Moldova’ya girişleri esnasında havaalanında karşılaşılan zorluklar, firma 
kuruluşunu takip eden süreç içerisinde Türk personelleri için çalışma ve oturum 
izinleri alınmasında yaşanan problemler, faaliyetleri çerçevesinde firmalarımıza 
yönelik aşırı denetlemeler, kontroller ve bu esnada yaratılan suni sorunların 
çözümünde firmalarımızın aşırı zorlanması ile Moldova’ya mal taşıyan veya ülkeden 
transit geçiş yapan tırlarımızın gümrüklerde karşı karşıya kaldıkları sorunlar gibi 
hususlar yer almaktadır. 

Ayrıca, Moldovalı yetkililer tarafından son zamanlarda yapılan düzenlemelerle 
Türkiye menşeli ürünler de dahil olmak üzere bazı ülke menşeli ürünlerin gümrük 
işlemlerinin sadece tek bir gümrük noktasında yapılmaya zorlanıyor olması, bu 
ülkeler menşeli ürünlere fiziki gümrük kontrollerinin yapılmasının zorunlu kılınması 
ve gümrük vergisine esas alınan yüksek emsal fiyat uygulamaları ihracatçılarımızın 
maliyetlerini artırmakta ve Türk ihracatçıları açısından çeşitli sorunlar 
yaratmaktadır. Bugün itibariyle söz konusu sorunların ortaya çıkmasına yol açan 
nedenlerin saptanması da dahil olmak üzere, çözülmesi amacıyla girişimlerde 
bulunulmaktadır. 

Eski bir Sovyet ülkesi olması nedeniyle gerek mevzuattaki, gerekse uygulamadaki 
farklılıklardan dolayı yatırımcılarımız ve ihracatçılarımız açısından zaman zaman 
çeşitli zorluklar ve uyum sorunları yaratıyor olsa da, yönünü AB’ye çevirmiş ve 
mevzuatı ile uygulamalarını AB mevzuatı ve uygulamalarıyla uyumlaştıran, kurum, 
kuruluş ve işleyişlerini AB yapısına benzetmeye çalışan Moldova’da, Türkiye gibi AB 
yapısını referans almasından dolayı, anılan sorunların süreç içerisinde gittikçe 
azalacağı tahmin edilmektedir. 

Dünya Bankası Doing Business Raporu incelendiğinde Ekim ayı verilerine göre 
Moldova ,  iş yapma biçimleri ve prosedürlerin basitleştirilmesi bakımından diğer 
ülkelerle kıyaslandığında en çok gelişme gösteren ilk 12 ülke arasında 
gösterilmektedir. Güneydoğu Avrupa’da ise Moldova ve Makedonya bu alanda en 
çok gelişme gösteren iki ülke konumundadır. Bu sıralamaya göre Moldova göreli iş 
yapma biçimlerindeki basitleştirmeler sayesinde 183 ülke arasında 99. sıradan 81. 
sıraya yükselmiş ve bu bakımlardan Rusya ile Ukrayna’nın üstünde yer almıştır. 

Moldova, bu rapora göre  dört farklı alanda önemli gelişmeler göstermiştir. Özellikle 
iş yapma prosedürlerini azaltıp maliyetlerde önemli indirimler sağlayan tek duraklı 
mağazalar sistemine geçilmesi bu alanda önemli bir aşama olmuştur. Kredi alma 
imkanları ve usullerinin arttırılması ve ülkenin ilk özel kredi kontrol bürosunun 
oluşturulması da yatırım yapma olanakları bakımından önemli bir gelişme 



sağlamıştır. İflasla ilgili sorunları çözmeye yönelik özel icra mekanizmalarının 
oluşturulması ve güvenilir kredi alacaklılara öncelik tanınmasına yönelik yasal 
düzenlemeler yapılması da önemli gelişmeler olarak gösterilebilir. Ekim ayında 
yapılan yeni bir düzenlemede de hükümet işletme iflaslarına yönelik süreci 
kısaltacak ve zaman bakımından avantaj yaratacak fırsatlar sağlanmaktadır. 

 

 


