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GAGAVUZYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1. ÜLKE KİMLİĞİ 
 

Resmi Adı:  Gagavuz Özerk Cumhuriyeti 

Vali:   İrina Vlah 

Başkan:  Anna Harlamenko 

 

Başkent:  Komrat 

Nüfusu:  160,700 

Diller:   Gagavuzca, Rumence, Rusça 

Para Birimi:  Moldova Leyi (MDL) 

 

1.2. GENEL BİLGİLER 

Gagavuz Özerk Cumhuriyeti Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı bir özerk devlettir. Ülkeye ismini 
veren Gagavuzlar Oğuz Türkü kökenlidir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 
Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nden ayrılan ve 1990 – 1994 yılları arasında bağımsız 
olduktan sonra barışçıl olarak Moldova Cumhuriyetine katılmıştır. Günümüzde Gagavuzya 
otonom bölgesi olarak adlandırılmaktadır. 

1.3. GENEL EKONOMİK DURUM 

Gagavuzya verimli toprakları dolayısıyla oldukça yüksek bir tarım potansiyeline sahiptir.: 
Üzüm işleme, şarap üretimi meyve işleme (şeftali, kaysı, erik, elma, armut, ayva vb.); 
ayçiçeği, mısır, buğday, soya üretimi ve işleme; süt mamulleri üretimi; yün ve deri işleme; 
yün ve deri mamulleri üretimi; tütün ve tütün mamulleri üretimi alanında yeni yatırımların 
yapılması ve çağdaş teknolojilerin kullanılması durumunda yüksek verim alınabileceği 
düşünülmektedir 

Toprağın özel mülkiyetin elinde olması çiftliklerin gelişmesini teşvik etmektedir. 
Gagavuzya'nın, işletme sermayesi, kiralama (leasing) usulü öncelikli olmak üzere tarım 
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makinalarına, çağdaş teknolojilere ve tarım ürünleri ambalajlama teknolojilerine ihtiyaç 
bulunmaktadır 

Başlıca sanayi tesisleri şöyledir. 

- Sekiz büyük şarap fabrikası, 
- Basarabia-Agroexport. Konsorsiyumu (meyve-sebze konserveleri, meyve suları), 
- Üç un fabrikası, 
- Tütün fermantasyon fabrikası, 
- Et Kombinası, 
- Üç süt fabrikası, 
- Üç yem fabrikası, 
- Bir kilim fabrikası, 
- Yedi konfeksiyon fabrikası, 
- Elektrotermik makinaları fabrikası, 
- Betonarme mamulleri fabrikası 

Tarım 

Tarım sektörü, gıda ve tarıma dayalı sanayinin hammadde ihtiyacını karşılamaktadır. Bölge 
nüfusunun çalışma çağındaki kesimin büyük bir kısmı bu sektörde istihdam edilmekte olup, 
Gagavuz ya' nın sosyo-ekonomik gelişmesinin temeli de tarıma dayalıdır. Öncelikli tarım 
dalları: üzümcülük, meyve ve sebzecilik, tütüncülük, mısır, tahıl ürünleri üretimidir. Gelişmiş 
bir alt sektör olarak ayçiçeği ve mısır tohumculuğu da önem arz etmektedir. 

*Ekonomik ve Dış Ticaret verilerine ulaşılamamaktadır. 


