
MMAAKKEEDDOONNYYAA VVEE  TTÜÜRRKK‹‹YYEE  AARRAASSIINNDDAA
TT‹‹CCAARR‹‹  VVEE  EEKKOONNOOMM‹‹KK  ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹LLEERR

BBüülleenntt  DDEERRVV‹‹fifi
Makedonya Emeklilik Fonlar› Denetleme Ajans› Müdürü

1989 y›l›nda Yugoslavya’n›n Kosova’n›n özerkli¤ine son vermesi, Yu-
goslavya’n›n çözülmesine zemin haz›rlam›flt›r. Nitekim 1991 y›l› Haziran
ay›nda Yugoslavya topraklar›nda ilk çat›flmalar patlak vermifltir. Yugoslav-
ya’daki bu hareketler sonucunda Makedonya’n›n önünde iki alternatif söz ko-
nusuydu. Makedonya, S›rbistan’a ba¤l› kalarak kendi haklar›ndan vazgeçecek
veya ba¤›ms›z olacakt›. Üsküp  yönetimi 1991 sonbahar›nda ba¤›ms›zl›¤› ter-
cih etmifltir. 21 Kas›m 1991’de Makedonya, Yugoslavya Federasyonu’ndan
ayr›larak ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmifltir. Türkiye 6 fiubat 1992 tarihinde Make-
donya’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› Bulgaristan’dan sonra tan›yan ikinci ülkedir.

MMaakkeeddoonnyyaa  HHaakkkk››nnddaa  GGeenneell    BBiillggiilleerr
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MMaakkrrooeekkoonnoommiikk  GGöösstteerrggeelleerr ((22000088))

DD››flfl  TTiiccaarreett

Ülkede d›fl ticaret ifllemleri “D›fl Ticaret Faaliyetlerine Dair Kanun” ile
düzenlenmifltir. Mallar›n ithalat› ve ihracat›, d›fl ticaret ile ifltigal etmek ama-
c›yla tescil edilmifl tüzel kiflilerin verece¤i gümrük beyannamesine dayal› ola-
rak yap›l›r. ‹thalat yap›l›rken ithalatç›, ithalat ifllemine iliflkin finansman koflul-
lar›, kaynak ve araçlar› beyan etmek zorundad›r. Ödeme için gerekli dövizin
mevcut oldu¤unu ispatlamak üzere gümrük beyannamesinin yan› s›ra yetkili
bir bankadan bir belge sunulmal›d›r. Yaln›z afla¤›daki hallerde belge aranmaz:

- Telafi Amac›yla ‹thalat,
- ‹hracat Amac›yla ‹thalat,
- Ayn› Mallar›n Daha Yüksek Katma De¤erle ‹hracat› Amac›yla ‹thalat,
- ‹hracat ‹le Ödenmifl ‹thalat,
- Finansal Kiralama (Leasing) ‹le ‹thalat,
- Geçici ‹thalat,
- Diplomatik Ve Konsolosluk Birimlerinin ‹thalat›,
- Fuar Ve Sergiler ‹çin Geçici Olarak ‹thalat,
- Numuneler Ve Reklam Malzemeleri ‹thalat›,
- Ödeme Anlaflmas›na Dayal› Mallar›n ‹thalat›.

DD››flfl  TTiiccaarreett  DDee¤¤eerrlleerrii

Kaynak: M.C. ‹statistik Kurumu
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MMaakkeeddoonnyyaa’’nn››nn  EEnn  ÇÇookk  ‹‹hhrraaccaatt  YYaapptt››¤¤››  1100  ÜÜllkkee  ((22000088))

Kaynak: Makedonya Cumhuriyeti Devlet ‹statistik Kurumu 

*** Makedonya’n›n ihracat yapt›¤› ülkeler aras›nda Türkiye, 30 Milyon
ABD Dolar› ve toplam ihracat›nda binde 8’lik pay ile 13. s›rada yer almakta-
d›r. 
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MMaakkeeddoonnyyaa’’nn››nn  EEnn  ÇÇookk  ‹‹tthhaallaatt  YYaapptt››¤¤››  1100  ÜÜllkkee  ((22000088))

Kaynak: Makedonya Cumhuriyeti Devlet ‹statistik Kurumu 
* DTM Verilerine Göre 295 Milyon ABD Dolar›

ÜÜrrüünn  GGrruuppllaarr››nnaa  GGöörree  DD››flfl  TTiiccaarreett

Kaynak: Makedonya Cumhuriyeti Devlet ‹statistik Kurumu 

MMaakkeeddoonnyyaa--TTüürrkkiiyyee  DD››flfl  TTiiccaarreettii

Makedonya ile Türkiye aras›ndaki ikili ticari iliflkilerin gelifltirilmesi hem
Makedon hem de Türk d›fl politikas›n›n önemli bir boyutunu oluflturmaktad›r.
Türkiye’yi Balkanlar ve Bat› Avrupa’ya ba¤layan Makedonya’da kalk›nman›n
sa¤lanmas› ve böylece ülkenin AB gibi Bat› Avrupa ülkeleri taraf›ndan kuru-
lan örgütlere üye olmas› Makedonya ve bölgenin siyasi istikrar› aç›s›ndan da
büyük önem arz etmektedir. Makedonya ile Türkiye aras›nda geçmiflten gelen
güçlü sosyokültürel ve politik ba¤lar iki ülke aras›nda olumlu iliflkilerin do¤-
mas›nda etkili olmufltur.
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Güçlü tarihi miras Türkiye’nin Makedonya’da varl›¤›n› sürdürmesinde
en temel sebeplerden biri olarak görülmektedir. Siyasi iliflkiler en üst seviye-
lerdedir. Ancak, ticari ve ekonomik iliflkiler yönünden bunu söylemek müm-
kün de¤ildir. Ba¤›ms›zl›¤›n elde edildi¤i ilk y›llarda h›zl› bafllayan ticari ve
ekonomik iliflkiler zamanla azalmaya bafllam›flt›r. Ba¤›ms›zl›¤›n ilk y›llar›nda
Makedonya’ya Türkiye’den bavul ticareti yoluyla kaliteli, kalitesiz mal ay›r›-
m› yap›lmam›fl, yine normal yollardan bir k›s›tlamaya tabi tutulmadan Türk
mallar› pazarda yer alm›flt›r. Bu flekilde, Türkiye’nin Makedonya pazar›ndaki
pay› ve d›fl ticaret hacmi yükselme göstermifltir. Ancak, zamanla yeni düzen-
lemeler yap›larak, kalite, fiyat ve standart kontrollerinin s›klaflt›r›lmas› iki ül-
ke aras›ndaki d›fl ticaret hacminin düflmesine neden olmufltur.1

‹ki ülke aras›nda ticareti ve yat›r›m› teflvik edecek yasal zemin (Serbest
Ticaret Anlaflmas›, Ticari ve Ekonomik ‹flbirli¤i Anlaflmas›, Çifte Vergilendir-
meyi Önleme Anlaflmas›, Yat›r›mlar›n Karfl›l›kl› Teflviki ve Korunmas› Anlafl-
mas›, Turizm ‹flbirli¤i Anlaflmas› vs.) oluflmas›na ra¤men ticaret ve yat›r›m dü-
zeyleri istenilen seviyeye ulaflmam›flt›r.

YY››llllaarr ‹‹ttiibbaarriiyyllee  MMaakkeeddoonnyyaa--TTüürrkkiiyyee  DD››flfl  TTiiccaarreettii

Kaynak: Makedonya Cumhuriyeti Devlet ‹statistik Kurumu 
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‹‹kkiillii  TTiiccaarreettttee  BBaaflflll››ccaa  ÜÜrrüünnlleerr

MMaakkeeddoonnyyaa  --  TTüürrkkiiyyee  TTiiccaarreettiinniinn  GGeelliiflfliimmii  ‹‹ççiinn  AAtt››llaann  AAdd››mmllaarr

• ‹lki 1996 y›l›nda Türkiye’de yap›lan Karma Ekonomik Komisyon top-
lant›lar›n›n beflincisi 13-14 Mart 2008 tarihlerinde Ankara’da yap›lm›flt›r.

• 7 Eylül 1999’da imzalanan ve 1 Ekim 2000’de yürürlü¤e giren Serbest
Ticaret Anlaflmas›(STA)’na göre Türkiye, anlaflman›n yürürlü¤e girifl tarihin-
den itibaren Makedonya menfleli sanayi mallar›na yönelik gümrük vergilerini
s›f›rlam›flt›r. 

• Söz konusu anlaflma uyar›nca, Makedonya’ya Türkiye’den sanayi mal-
lar› ithalat›n› serbestlefltirmek için kademeli bir geçifl süreci tan›nm›flt›r. 

• Buna göre, Makedonya Türkiye’den gelen sanayi mallar›na uygulad›¤›
gümrük vergilerini anlaflman›n yürürlü¤e girdi¤i tarihte %90’a, 1 Ocak
2006’da %60’a ve 1 Ocak 2007’de %30’a indirmifl olup, söz konusu vergi
oranlar› 1 Ocak 2008’de tamamen s›f›rlanm›fl ve bu durum Makedonya ithalat
rejimine yans›t›lm›flt›r.

• Bu etkiyle 2007 ve 2008 y›llar›nda önceki y›llara oranla Türkiye’den
Makedonya’ya yüksek ihracat art›fl› gerçekleflmifltir. 

• DTM verilerine göre, 2007 y›l›nda Türkiye’nin Makedonya’ya yönelik
ihracat› 2006 y›l›na  oranla %57,3’lük art›flla 173 milyon ABD dolar›ndan 272
milyon ABD dolar›na yükselmifltir. 
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MMaakkeeddoonnyyaa’’ddaa  YYaabbaanncc››  SSeerrmmaayyee  vvee  TTüürrkk  YYaatt››rr››mmllaarr››

Makedonya’da yabanc› yat›r›mlarla ilgili hukuki altyap› “Ticari fiirketler
Kanunu” ile düzenlenmektedir. Kanun çerçevesinde yabanc› yat›r›mc›lar ülke-
deki yerli yat›r›mc›larla eflit haklara sahiptirler. Teflvikler esas itibariyle yat›-
r›m mal› ithalinde gümrük muafiyeti,  ilk üç y›l gelir vergisi muafiyeti ve %10
sabit kurumlar vergisi fleklinde uygulanmaktad›r. Ayr›ca serbest bölgede yat›-
r›m yap›lmas› halinde yukar›daki muafiyetler 10 y›l süre ile uygulanmaktad›r.

Ekonomik geliflme aç›s›ndan ülkenin tek ç›k›fl yolu olan yabanc› serma-
yeyi çekebilmek için mevcut hükümet çok yo¤un bir çaba sergilemekte ve
Makedonya yat›r›m ajans› taraf›ndan 2007 bafl›ndan bu yana yo¤un uluslara-
ras› reklam kampanyalar› yürütülmektedir. Söz konusu kampanyalar›n hedef
ülkelerinden biri de Türkiye’dir.

Makedonya Merkez Bankas›’n›n resmi rakamlar›na göre Avusturya’n›n
en büyük yabanc› sermaye yat›r›m› gerçeklefltiren ülke konumunda bulundu-
¤u Makedonya’da Türk yat›r›mlar› di¤er ülkelere oranla düflük düzeylerde kal-
maktad›r. 

YY››llllaarr YYaabbaannaacc››  SSeerrmmaayyee  YYaatt››rr››mmllaarr›› TTüürrkkiiyyee’’ddeenn  GGeelleenn  YYaatt››rr››mm

Kaynak: Makedonya Cumhuriyeti Devlet ‹statistik Kurumu 
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Türk flirketlerinin Makedonya’ya olan ilgileri son zamanlarda artmaya
bafllam›flt›r. Makedonya hükümeti son dönemde Türk flirketlerine büyük ölçü-
de özendirici bir tutum tak›nmaktad›r. 

Makedonya’da do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›m› gerçeklefltiren Türk
flirketlerinin say›s› 100 civar›nda olup bunlar›n önemli bölümü KOB‹ niteli-
¤inde firmalar ve mikro iflletmelerdir. 

Makedonya’daki toplam Türk yat›r›m tutar› yaklafl›k 180 milyon ABD
dolar›d›r.  ‹mzalar› at›lm›fl ve çok k›sa bir süre içinde faaliyete bafllayacak olan
TAV ve Borteknik firmalar›n›n yat›r›mlar› sonucunda bu rakam›n 500 milyon
dolara ulaflmas› beklenmektedir.

MMaakkeeddoonnyyaa’’ddaa  bbaaflflll››ccaa  TTüürrkk  yyaatt››rr››mmllaarr››

• Yap-ifllet-devret yöntemiyle yenilenecek ve infla edilecek olan Üsküp,
Ohri ve ‹fltip havaalanlar›na iliflkin ihaleyi kazanan TAV, 

• Üsküp’ün en ifllek yerinde haziran 2005’te aç›lan Ramstore al›flverifl ve
e¤lence merkezi 

• 1999’dan beri faaliyetlerini sürdürmekte olan ve A¤ustos 2008’de genel
müdürlük olarak Gostivar ve Kalkandelen flehirlerinde iki yeni flube daha açan
Ziraat Bankas› Makedonya fiirketi 

• Makedonya’da kurulu bulunan iki bankan›n ço¤unluk hissesini sat›n
alan Hollanda’da kurulu Türk sermayeli Demirhalk Bank

• Bunarc›k serbest bölgesinde alüminyum profil üretimi gerçeklefltirecek
olan Borteknik alüminyum firmas›

• Haznedar Holding taraf›ndan sat›n al›nan ve iflletilen Gostivar’daki ref-
rakter malzemesi üreten Vardar Dolomit fabrikas›  

• Zorlu Holding taraf›ndan may›s 2007’de Üsküp’teki Ohis sanayi bölge-
sinde yerel ortakla aç›lan ev tekstili üretim tesisi

• Ya¤yemezler Kumaflç›l›k Sanayi ve Ticaret Ltd. fiirketi’nin ‹fltip’teki
kumafl üretim tesisi 

• Ustrumca’da ayçiçek ya¤› fabrikas›, 

• Dubrova’daki tar›m kompleksi 

• Is›nma ve genel elektrik ihtiyac›n›n karfl›lanmas› amac›yla Üsküp’te
aç›lan 220 mw’l›k kombine enerji santrali ihalesini Gama Güç Sistemleri Mü-
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hendislik ve Taahhüt A.fi.’nin büyük ortak olarak içinde bulundu¤u ikili bir
konsorsiyum kazanm›fl olup, konuya iliflkin sözleflme May›s 2007’de imzalan-
m›flt›r. 

• Makedonya’daki 60 adet köprünün onar›m›n› öngören NATO ihalesinin
ilk bölümünü Türkiye’den Cesafl firmas› kazanm›fl olup, ihalenin ilk bölümün-
deki köprü onar›mlar› 14 Kas›m 2007,  ikinci bölümündeki köprü onar›mlar›
ise 15 aral›k 2008 tarihinde tamamlanm›flt›r.

• ABD’nin Üsküp büyükelçilik binas› inflaat›nda elektrik tesisat›, d›fl cep-
he kaplama gibi konularda görev alan 3 Türk firmas› bulunmaktad›r.  

• Ayr›ca g›da, tekstil, a¤aç iflleme, mobilya, tar›m ürünleri ve tar›m maki-
neleri, plastik geri dönüflüm, dökümhane gibi alanlarda da - çok büyük olma-
makla birlikte - Türk firmalar›n›n yat›r›mlar› bulunmaktad›r.2

MMaakkeeddoonnyyaa  ‹‹llee  TTiiccaarreett  VVee  YYaatt››rr››mm  ‹‹ççiinn  BBaazz››  SSeekkttöörrlleerr3

Makedonya hemen hemen bütün sektörler için elveriflli koflullar sunan ve
birçok aç›dan bakir bir ülke olup, Türk firmalar› aç›s›ndan önemli ticaret ve
yat›r›m alanlar›na sahiptir. Bunlardan bafll›calar afla¤›daki gibidir:

• ‹nflaat malzemeleri
• Yafl meyve-sebze ve ifllenmifl g›da sanayi (organik tar›m, tavukçuluk sa-

nayi, süt ve süt mamulleri)
• T›bbi malzemeler ve sa¤l›k sektörü
• Her türlü makine, makine imalat sanayi (montaj yat›r›mlar›)
• Otomotiv yan sanayi ürünleri 
• Tekstil, haz›r giyim ve deri iflleme ürünleri ve tesisleri
• A¤aç iflleme ve mobilya sanayi
• Kimya sanayi ürünleri
• Madencilik (mermer), kireç oca¤›
• Altyap› ve su ar›tma tesisleri ve araç, gereçleri
• Biliflim teknolojileri ve yüksek teknoloji ürünleri
• Turizm sektörü

SSoorruunnllaarr,,  GGöörrüüflfl  vvee  ÖÖnneerriilleerr

Bafll›ca sorunlar: 

• Çal›flma ve oturma izinleri konusunda, yeni mevzuat›n ilgili bürokrasi
kadrolar›ndaki alg›lama farkl›l›klar› ve özellikle çal›flma ajans›ndaki eleman
yetersizli¤i nedeniyle yaflanan t›kanma ve afl›r› gecikmeler

• Tapu ve kadastro kay›t problemleri

MMaakkeeddoonnyyaa  vvee  TTüürrkkiiyyee  AArraass››nnddaa  TTiiccaarrii  vvee  EEkkoonnoommiikk  ‹‹lliiflflkkiilleerr 321



• Hem yolsuzluk hem de afl›r› yavafll›k problemleriyle güven duyulmayan
bir yarg› sistemi

• Genel olarak yolsuzluk problemi

• Çok yavafl iflleyen karar süreci ve ciddi yolsuzluklarla u¤raflan bürokrasi 

• S›k s›k de¤iflen yasalar ve mevzuat

• S›k de¤iflen kamu bürokrasisi kadrolar› nedeniyle devlette devaml›l›k
konusunda yaflanan s›k›nt›lar

Ekonomik geliflme aç›s›ndan ülkenin tek ç›k›fl yolu olan yabanc› serma-
yeyi çekebilmek için mevcut hükümet çok yo¤un bir çaba sergilemekte ve
Makedonya yat›r›m ajans› taraf›ndan 2007 bafl›ndan bu yana yo¤un uluslara-
ras› reklam kampanyalar› yürütülmektedir.

Gerçekten de Makedonya, bölge ülkeleri aras›nda iflgücü, enerji ve di¤er
tüm üretim masraflar›, mevcut altyap› kalitesi ve genel yat›r›m ortam› anla-
m›nda en elveriflli ülke konumunda bulunmaktad›r. 

Resmi olmamakla birlikte, Makedonya’y› hala anayasal ad›yla tan›mam›fl
olan Yunanistan’›n dahi Makedonya’daki yat›r›mlar›n›n 1 milyar Avro’nun
üzerinde oldu¤u, buna karfl›l›k toplam Türk yat›r›mlar›n›n bu rakam›n çok al-
t›nda kald›¤› gerçe¤i dikkate al›nd›¤›nda, gerek tarihi ve kültürel ba¤lar›m›z
gerekse Türkiye’nin jeo-ekonomik ve ticari ç›karlar› aç›s›ndan Makedon-
ya’n›n ihmal edilmemesi gerekmektedir. 

Özellikle Türkiye’den bak›ld›¤›nda küçük bir pazar olarak alg›lanan Ma-
kedonya’n›n;

• Resmi rakamlara göre %3,8, gerçekte ise %5 civar›nda oldu¤u tahmin
edilen Türk kökenli vatandafllar›n›n bulunmas› sebebiyle Türkçe konuflan ve
Türkiye ile ticaret ve yat›r›m iliflkileri kurmaya çok istekli bir nüfus bar›nd›ran,

• 46 y›l boyunca birlikte yaflad›¤› eski Yugoslavya ülkeleriyle do¤al eko-
nomik ba¤› ve birçok üründe s›f›r ya da çok düflük gümrük vergileriyle ticaret
yapma imkan› bulunan, 

• Ucuz iflgücü ve enerji maliyetlerinin yan› s›ra, yabanc› yat›r›mlar› tefl-
vik etmek amac›yla hükümet taraf›ndan getirilen çok önemli vergi indirimleri
sonras›nda cazip bir yat›r›m ortam› sunulan,

• AB’ye aday ülke statüsünü haiz ve orta veya uzun vadede AB üyesi ol-
du¤unda, ülkede yap›lacak her türlü üretimin ciddi bir engelle karfl›lafl›lmadan
tüm AB pazar›na ulaflt›r›labilece¤i, 
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• Kas›m 2007 itibariyle Makedonya, H›rvatistan, Arnavutluk, Kosova,
Karada¤, Moldova, S›rbistan ve Bosna Hersek aç›s›ndan yürürlü¤e giren CEF-
TA (Central European Free Trade Agreement)’ya taraf olan, 

• Avrupa Birli¤i ‹stikrar ve Ortakl›k Süreci’ne taraf ülkeler (Makedonya,
H›rvatistan, Bosna-Hersek, S›rbistan, Karada¤, Kosova ve Arnavutluk) aras›n-
da kademeli olarak tesis edilmesi öngörülen çapraz menfle kümülasyonuna
Türkiye ile birlikte giren,

• Baflta çifte vergilendirmenin önlenmesi olmak üzere ikili ekonomik ve
ticari iliflkiler anlam›nda Türkiye ile iliflkilerinde gerekli yasal zemini bulunan,

• Haftan›n befl günü Türk Hava Yollar›(THY)’n›n ve dört günü de Make-
donya Hava Yollar›(MAT)’n›n uçak seferleri bulunan

bir ülke olarak ele al›nmas› ve ticaret ve/veya yat›r›m kararlar› al›n›rken
bu gerçekler ›fl›¤›nda hareket edilmesinde yarar görülmektedir.4
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