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                                                           TEMEL GÖSTERGELER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resmi Adı 
 
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 

Yönetim Şekli 
Devlet Başkanlığı 

Nüfus  
59.308.690 (Worldometers 2020) 

Yüzölçümü 
1.220.813 km2 (Dünya Bankası) 

Dil 
İngilizce ve 10 Yerel Dil 
(Isızulu-%22, Isixhosa:%16, Afrikaans:%13,5, 
İngilizce:%9,6) 

Başkent  
Pretoria (İdari/Siyasi), 
Cape Town (Yasama), 
Bloemfontein (Adli/Yargı) 

Para Birimi 
Güney Afrika Randı 

Dini Yapı 
Hristiyan (%86), Geleneksel Afrika (%5,4), 
Müslüman (%2), Hindu (%1), Yahudi (%0,2) 

GSYİH (Cari Fiyatlar, milyar $) 
 
371.298 (IMF) 

Kişi Başı GSYİH (Sabit Fiyatlar, 

milyar $) 

 
6,331 (IMF) 

Büyüme Oranı (Cari Fiyatlar, %) 
 
1,2 (2019) 
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                                                                       SWOT ANALİZİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   GÜÇLÜ YÖNLER  
 
 
•     Maden ve ticaret merkezleri güçlüdür.   
•     Diğer ülkeler tarafından hedef ülke 
konumundadır. 
•     Güçlü ulusal-uluslararası yatırım tabanı 
bulunmaktadır. 
•     Ekonomide siyah rengin güçlendirilmesi 
projesiyle dünya da ses getirmeleri 
•     ‘Açık Ekonomi’ özelliği bulunmaktadır. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                 ZAYIF YÖNLER     
 
 

 Gelir adaletsizliğinin fazla olması 

 Bölgesel farklılıkları 

 Kamu borçlarının fazla olması 

 Mali kısıtlama ve işsizlikten kaynaklanan 
sosyal gerilimler 
 

 
 

                    FIRSATLAR    
                                                                                            
•        Coğrafi konum 
•        Yeni ürün ve Pazar fırsatları  
•       Yatırım için ideal bir ülke olması 
•       En iyi turizm ülkelerinden biri olmaları 
(insan- ürün ve pazar çeşitliliği) 
 
 
 

                    TEHDİTLER    
                                                                                                                                                                                  
•         Yatırımların sadece belirli sektörlere 
yapılması 
•        Salgın vb. hastalıkların çıkış noktası olması  
•        Ulaşım olanaklarının kısıtlı olması 
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A- GENEL BİLGİLER 
 

Coğrafi Konum 
 
Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika Kıtasının güney uç bölgesini kaplayan ve Atlas Okyanusu ile Hint 
Okyanusuna uzun kıyıları bulunan üç tarafı denizle çevrili bir yarımada konumundadır. 
 
Doğal zenginlik olarak bitki örtüsü ve yaban hayvanı çeşitliliği de büyük zenginlik arz etmekle birlikte, 
bu olgu değerli madenlere olan ilgi nedeni ile gölgede kalmaktadır. Örneğin zengin bitki örtüsü çeşit 
bakımından dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bitki örtüsü genel olarak 5 bölüme ayrılabilir. 
Bunlar; ormanlar, savanlar, otlaklar, yarı çöller, çöller ve makiler şeklindedir. Ormanlar tropik ve sub-
tropik olmak üzere iki tipte olup, yağışların en fazla olduğu doğudaki dağ yamaçlarında yer alır. 
 
Akdeniz ikliminin hakim olduğu güney bölgelerinde makiler bulunur. İç bölgelere doğru savanlar 
görülmeye başlanır ve artından coğrafyada batı bölgelerine doğru otlaklar görülmeye başlanır. Ülkenin 
kuzeyinde Kalahari Çölü ve güneyi ile batısında Namib Çölü yer almakta ve buralarda çöl bitkileri 
görülmektedir. Fakat bilinçsiz kullanım neticesinde batıdaki Namib Çölünde bol bulunan Cape maunu 
ve Cape abanozu gibi mobilyacılıkta kullanılan kıymetli ağaçlar tükenmiştir. 
 
Güney Afrika Cumhuriyeti dünyada aynı anda 5 büyükbaş yaban hayvanına (aslan, leopar, fil, bufalo ve 
gergedan) doğal ortamlarında ev sahipliği yapan tek ülke konumunda olup ülke turizminde de önemli 
rol oynamaya başlamıştır. Ülkenin çeşitli bölgeleri Milli Park ilan edilmiş, mevcut hayvan türleri bu 
bölgelerde korunmaya alınmıştır. 
 
Bu zenginliklere tezat oluşturacak nitelikte önemli bir de doğal kaynak eksikliği bulunmaktadır. Güney 
Afrika’da su yetersizliği en büyük kıtlıklardan birisidir. İçme ve sulama amaçlı su ihtiyacı küçük göl ve 
ırmaklar ile göletlerden karşılanmaktadır. Bu durum ülkede alternatif enerji olarak termal santralleri 
(hidrokarbon veya kömür yakıtlı) vazgeçilmez kılmaktadır. 
 
Ülkede iklim bölgelere göre önemli değişiklik gösterir. Batıda Atlas okyanusu kıyılarında yer alan 
Western Cape bölgesinde Akdeniz iklimine benzer bir yapı vardır. İç kesimlerde kısmi yarı-çöl iklimi ve 
kurak-soğuk kış ve yağmurlu yaz mevsimleri yaşanmaktadır. Doğuda Hint Okyanusuna kıyıları bulunan 
Kwazulu eyaletinde ise yüksek nem oranlarının görüldüğü yarı-tropik bir iklim yaşanır. Kar yağışı 
oldukça ender ve sadece en yüksek bölgelerde görülebilmektedir. 
 

Siyasi ve İdari Yapı 
 
Güney Afrika Cumhuriyeti oldukça yeni sayılabilecek bir yerleşim merkezidir. Bölgeye ilk olarak 
kuzeyden göç eden Khoisan kabilesi ve bunun ardından da Bantu kabilesi yerleşmiştir. 
 
Bölgenin Avrupa tarafından keşfi 1488 yılında Portekizli kaşif Bartholomeu Dias’ın Cape bölgesini 
dolaşması ile başlamıştır. Ardından Vasko de Gama da Hindistan’dan Cape’e ulaşmıştır. İlk Avrupalı 
koloni ise 1652 yılında Dutch East India Company’e ait bölgeden geçen gemilere gıda tedarik istasyonu 
olarak hizmet vermek üzere kurulmuştur. Ardından Hollanda’dan gelen göçmenler ile yerleşim bölgesi 
stratejik açıdan önemli bir konuma gelmiştir. Bölge, Hollanda ve İngiltere arasında güç mücadelesine 
sahne olmuştur. Yönetim şekli olarak, 1910 yılında Güney Afrika Birliği ve 1961 yılında Güney Afrika 
Cumhuriyeti tesis edilmiştir. 
 
GAC 1994 yılında geçici anayasa ile demokrasiye geçerek, yerli halk ülke yönetimini (avrupa 
kökenlilerden) devralmıştır. 1996 yılında mevcut anayasa yürürlüğe konulmuştur. Ülkede yasama, 
yürütme ve yargı güçleri birbirinden ayrılmıştır. 
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GAC’nde merkezi bir ulusal devlet ve ayrıca 9 eyalet başkanlığı bulunmaktadır. Parlamento, Ulusal 
Meclis (national assembly) ve Eyaletler Milli Konseyi (national council of provinces) olmak üzere, iki 
kanattan oluşmaktadır. Ulusal yasama organı olan “Ulusal Meclis” 400 milletvekilinden oluşmakta ve 5 
yılda bir doğrudan halk tarafından seçilmektedir. 
 
Parlamentonun diğer kanadı olan Eyaletler Milli Konseyi ise, ülkedeki 9 eyaleti eşit sayıda temsilen 
toplam 90 üyeden oluşmakta ve doğrudan eyalet meclisleri ve yerel idare tarafından belirlenmektedir. 
Yasama süreci ve merkezi Hükümet icraatinde, eyaletlerin menfaatlerinin dikkate alınıp alınmadığını 
gözetmekle sorumludur. (GAC Parlamentosu: https://www.parliament.gov.za/) 
 
Öte yandan; genel seçimle yenilenen Ulusal Meclis, bünyesindeki siyasi partilerce aday gösterilen 
üyelerinden birini devlet başkanı olarak seçmektedir. Yürütmenin başı olan Devlet Başkanlığı görevi 
(http://www.thepresidency.gov.za/), beşer yıl süreyle en fazla iki defa üst üste yapılabilmektedir. Bir 
Başkan Yardımcısı bulunmaktadır. 
 
Ülke yönetim gücünün büyük bir bölümü; Ulusal Meclis ile (devlet ve hükümet lideri konumundaki) 
Devlet Başkanının elindedir. Devlet Başkanının, Meclis’te oy kullanma hakkı bulunmamaktadır. 
Hükümet üyeleri de, Ulusal Meclis’teki milletvekillerinden oluşmaktadır. (bazı zorunlu durumlarda 
milletvekili olmayan bir-iki bakan dışardan atanabilmektedir) Eyalet Başkanlıkları ise, daha çok kendi 
eyaletlerindeki yerel sorumluluklara sahiptir. 
 
GAC toprakları 9 eyalete ayrılmış olup bunlar; Gauteng, Western Cape, Kwazulu Natal, Eastern Cape, 
Northern Cape, Limpopo, Mpumalanga, Free State and the North West’dir. Yasal başkent Cape Town 
olmakla birlikte yönetim için başkent Pretorya’dır. Diğer önemli şehirler Johannesburg, Durban, Port 
Elizabeth, Bloemfontein ve East London’dır. 
 
Yönetimde 1994 yılından sonra başlayan önemli değişimler çerçevesinde ülkede 9 bölgesel hükümet 
oluşturulmuştur. GAC ekonomisinin en önemli eyaleti Gauteng’in endüstri, ticaret ve madencilik 
merkezi olarak toplam GSYİH içindeki payı %40 oranını bulmaktadır. Eyalet nüfusu yaklaşık 9 milyon 
civarındadır. 
 
Ekonomide ikinci önemli bölge Kwazulu-Natal toplam 9,6 milyon nüfusu ve Durban şehri limanı odaklı 
yapısı ile turizm, tarım ve ağır sanayiye dayalı bir ekonomiye sahiptir. Üçüncü olarak, Western Cape 
bölgesi 4,6 milyon nüfusu ile önemli eyaletler arasında yerini almakta, daha sınırlı endüstri ve maden 
kaynağına sahip olmasına rağmen diğer eyaletlere göre daha tutarlı ekonomik performans 
göstermektedir. Bu bölgede tarım (özellikle şarap endüstrisi) ve turizm konuları iyi işletilmekte olan 
alanlardır. 
 

Nüfus ve İşgücü Yapısı 
 
Güney Afrika Cumhuriyeti nüfusu 2019 yılı verilerine göre 59 milyon olarak hesaplanmaktadır. 
Doğurganlık oranı %2,7 (kadın başına düşen çocuk sayısı), ortalama yaşam süresi 50,7 olarak 
kaydedilmiştir. Kentleşme oranı da %59,2 gibi yüksek bir rakam olup bunun hızla artma eğiliminde 
olduğu belirtilmektedir. Kentlerin toplam nüfusa oranlarıyla başlıca yerleşim yerleri Kwazulu-Natal 
(%20,9), Gauteng (%20,1), Eastern Cape (%14,6) ve Western Cape (%10) şeklindedir. Yönetimde 
muhafazakar kesim (beyazlardan oluşan grup) ile radikal siyah grupların ağırlıkları marjinal seviyelere 
inmiştir. Irk ayrımı nedeniyle yoksul kalmış kesim olarak görülen siyahların ekonomide güçlenmesi için 
Black Economic Empowerment programı yürütülmektedir.  
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Güney Afrika Cumhuriyeti’nde nüfus ve işgücü alanında önemli değişim yaşanmaktadır. Nüfus artış hızı 
önemli ölçüde azaltılmış olmakla birlikte; komşu ülkelerden iş ve yerleşim amaçlı göç yaşanırken, 
ırkçılığın sona ermesi ile korkulu bir hayat yaşamaya başlayan nitelikli beyazlar da ülkeyi terk ederek 
gelişmiş ülkelere göç etmektedir. Bu nedenle özellikle nitelikli orta kademe ve yönetici personel 
yetersizliği ciddi şekilde hissedilmekte ve çare aranmaktadır. 
 

B- GENEL EKONOMİK DURUM 
 

Ekonomik Yapı 

GAC’nin ekonomisi gelişmiş bir yapı sergilemektedir. Fakat aynı zamanda nüfusun büyük bir kısmı da 
yoksulluk içerisinde bulunmaktadır. GAC’nin gelir dağılımında büyük bir farklılık yaşanmaktadır. Ülkede 
tüketici profili zengin ve yoksul olarak uç noktalara yığılmış durumdadır. Dolayısıyla tüketici eğilimi ve 
davranışları da farklı olabilmektedir. Yönetimde 1994 yılından sonra başlayan önemli değişimler 
çerçevesinde ülkede 9 bölgesel hükümet oluşturulmuştur. GAC ekonomisinin en önemli eyaleti 
Gauteng’in endüstri, ticaret ve madencilik merkezi olarak toplam GSYİH içindeki payı %40 oranını 
bulmaktadır. 

Eyalet nüfusu yaklaşık 9 milyon civarındadır. Ekonomide ikinci önemli bölge Kwazulu-Natal toplam 9,6 
milyon nüfusu ve Durban şehri limanı odaklı ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ 7 yapısı ile turizm, 
tarım ve ağır sanayiye dayalı bir ekonomiye sahiptir. Üçüncü olarak Western Cape bölgesi 4,6 milyon 
nüfusu ile önemli eyaletler arasında yerini almakta, daha sınırlı endüstri ve maden kaynağına sahip 
olmasına rağmen diğer eyaletlere göre daha tutarlı ekonomik performans göstermektedir. Bu bölgede 
tarım (özellikle şarap endüstrisi) ve turizm konuları iyi işletilmekte olan alanlardır. 

GAC bölgede komşu ve diğer Afrika kıtası ülkelerini de etkisi altına alan örnek bir ülke konumuna 
gelmiştir. GAC Başkanı Mbeki öncülüğünde Afrika Rönesans’ı yaşandığı ifade edilmektedir. GAC’ın diğer 
ülkeler ile ilişkilerinin son yıllarda derinlik ve yoğunluk kazandığı gözlenmektedir. Kıtada siyasi ve ticari 
alanda önemli uluslararası örgütlenmeler (AU African Union, South African Development 
CommunitySADC gibi) de hız kazanmış olup GAC’ın bu alanlarda önemli yeri ve rolü bulunmaktadır. 
Ancak GAC’nin bu baskın konumunun iş dünyasında çekimser tartışmalara yol açtığı da belirtilmektedir. 

GAC dünya ekonomisinde ağırlığı bulunan gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerden geniş çaplı ilgi 
görmektedir. Ekonomi programında ülkenin orta vade planı (Accelerated and Shared Growth Intiative 
for South AfricaASGISA) önemli yer teşkil etmektedir. Programa göre pazar ekonomisine dayalı olan 
GAC ekonomisinin bu yapısının süreceği ve kamu-özel sektör ortaklıklarının da özendirilmeye devam 
edeceği vurgulanmaktadır. Diğer taraftan ulaştırma ve enerji alanlarında önemli kamu yatırımları 
programda devletçi yaklaşım ile alınmakta olduğundan ileriki yıllarda özelleştirme eğiliminin azalacağı 
beklenmektedir. 
 

Ekonomi Politikaları 
 
Yönetimin önemli bölümünü kontrolüne almış olan siyahi yerel halk ülkede yaygın bir hakimiyet 
kurmuş durumdadır. Günümüzde GAC’da ırk ayırımı dönemi sonrası radikal değişimler yaşanmaktadır. 
Ekonomide siyah rengin güçlendirilmesi (Black Economic Empowerment) kavramı ile oldukça 
önemsenen bir program sürdürülmektedir. GAC dünya ekonomisinde ağırlığı bulunan gelişmiş 
ekonomiye sahip ülkelerden geniş çaplı ilgi görmektedir. Ekonomi programında ülkenin orta vade planı 
(Accelerated and Shared Growth Intiative for South Africa-ASGISA) önemli yer teşkil etmektedir. 
 
Programa göre pazar ekonomisine dayalı olan GAC ekonomisinin bu yapısının süreceği ve kamu-özel 
sektör ortaklıklarının da özendirilmeye devam edeceği vurgulanmaktadır. Fakat özelleştirmenin eski 
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popülaritesini yitireceği ifade edilmektedir. Bunun ulaştırma ve enerji alanlarında önemli kamu 
yatırımlarının devletçi yaklaşım ile programda yer almasından kaynaklanacağı belirtilmektedir. 
 

Ekonomik Performans 
 
Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) ekonomisi dünyadaki en ‘açık’ ekonomilerden birisidir. GAC’nin dünya 
ekonomisiyle bütünleşmesi 1994 yılında barışçıl ve başarılı bir şekilde demokrasiye geçişiyle birlikte 
gerçekleşmiştir. Bu durum GAC ekonomisinin başlıca ticari ortaklarının eğilimi ve ülkedeki diğer 
gelişmeleri de doğrudan etkilemiş görünmektedir. Günümüzde GAC’nin ekonomisi gelişmiş bir yapı 
sergilemektedir.Fakat aynı zamanda nüfusun büyük bir kısmı da yoksulluk içerisinde bulunmaktadır.  
 
GAC’nin gelir dağılımında büyük bir farklılık yaşanmaktadır. Ülkede tüketici profili zengin ve yoksul 
olarak uç noktalara yığılmış durumdadır. Dolayısıyla tüketici eğilimi ve davranışları da farklı 
olabilmektedir. Nüfusun azınlığı yüksek kalite ve standartta ürün tercih eden bir kitle oluşturmaktadır. 
Büyük bir bölümü oluşturan kitle ise yoksulluk sınırlarında yaşamını sürdürmektedir. Bu konu son 
yıllarda küresel anlamda ele alınmaya başlanmıştır. BM tarafından Millenium Development Goals 
(MDG) içinde de yer almıştır. GAC’da yoksulluğun azaltılması uğraşlarının tüm Afrika kıtası için örnek 
teşkil etme özelliği taşıdığı ve bu gelişmelerin diğer Afrika ülkeleri tarafından da yakından izlendiği 
bilinmektedir. 
 

C- EKONOMİDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER 
 

Madencilik 
 
Platin: Platin grubu metallerin (PGM) otomotiv sektöründe katalizör olarak kullanılmaya başlanmasının 
(ve emisyon ile ilgili yasaların daha ciddi bir hal almasının) yanı sıra, kimya ve bilgisayar-donanım 
sektörü ile mücevhercilikte (Çin ve Japonya’da) de daha yoğun kullanılmaya başlanması önemli talep 
artışı yaratmıştır. Bu nedenle platin madeni fiyatları geçen yıllar içinde sürekli yükselmiştir. 
 
Altın: GAC altın maden işletmeleri derin katman madencilik teknolojisi konusunda dünya lideri olmakla 
birlikte bu yöntem giderek ekonomik olmaktan uzaklaşmaktadır. Uluslararası fiyatların son 20 yılda 
düşmesi ve rezervlerin azalmaya başlaması belirli maden ocaklarının kapanmasına yol açmıştır. Son 
yıllardaki altın fiyatı artışları ise sektörün toparlanmasını ve maden ocaklarının tekrar açılmasını 
sağlamıştır. 
 

Turizm 
 
GAC’de 1990’lı yıllardan sonraki siyasi değişim neticesinde uluslararası turizm sektörü dışa daha fazla 
açılabilmiştir. Ülke güçlü bir turizm potansiyeline işaret eden gerekli özelliklere sahiptir. Bunlar 
arasında; iyi bir iklim yapısı, kumlu sahiller, dağlar, oyun parkları, vahşi doğa rezervleri, spor tesis ve 
olanakları ve yaygın bir şekilde kullanılmakta olan İngilizce dili başlıca özellikleri olarak sayılmaktadır. 
Ayrıca GAC’nin coğrafi konumu da bölgesel turizm için ulaşımda ana bağlantı noktalarından birisini 
teşkil etmektedir. En önemli deniz aşırı pazarlar Almanya, İngiltere ve ABD şeklindedir. Ülkeye deniz 
aşırı ülkelerden gelenlerin %90’ı turistik tatil amaçlı, kalan kısmın büyük bir kesimi de iş seyahati 
amacıyla gelmektedir. Afrika ülkelerinden arkadaş ve akraba ziyareti ve turistik tatil amaçlı gelmekte 
olan ziyaretçiler daha ziyade kısa süreli günlük alışverişler yapmakta, deniz aşırı ülkelerden gelenler ise 
daha uzun süre kalarak daha fazla harcama yapmaktadır. 
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Turizm GAC’nin ekonomisinde en hızlı büyüyen sektörlerden birisi durumda olup yönetim tarafından 
İvmelendirilmiş ve Paylaşımlı Büyüme Girişimi (Accelerated and Shared Growt Initiative-AsgiSA) 
programında anahtar sektörlerden birisi olarak ele alınmaktadır. Bu program sektörün emek yoğun 
olması nedeniyle GSYİH’nın büyümesine katkısının yıllık %6 oranına yükseltilmesi amacını taşımaktadır. 
Sektörün istihdamı 1,2 milyon kişi civarında olup, GSYİH içindeki payı %8 olarak tahmin edilmektedir 
ve 2019 yılı itibariyle bu oranın %14’e yükselmesi beklenmektedir. 
 

Enerji 
 
GAC dünyada en düşük maliyetle elektrik üreten ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkede enerji devi 
ESKOM'un yeni nesil nükleer santraller yapması planlanmaktadır. Ülkede hali hazırda Western Cape’de 
Koeberg de 1800 Megavat gücünde bir adet nükleer santral bulunmakta ve 17 milyar Rand değerinde 
yüksek ısılı helyum gaz soğutmalı nükleer reaktör için de bir proje bulunmaktadır. GAC, ticari anlamda 
anlamlı sayılabilecek miktarlarda ham petrole sahip değildir. 
 
Ülkede petrol ihtiyacı Orta Doğu (İran ve S.Arabistan) ile Nijerya’dan karşılanmaktadır. Fakat son 
zamanlarda Mozambik’ten boru hattıyla getirilmeye başlanan gazın yakıt olarak kullanımına yönelme 
gözlenmektedir. Sınırlı rezervlerine rağmen ülkede petrol rafineri kapasitesi anlamlı büyüklüğe ulaşmış 
ve kıtada Mısır’dan sonra ikinci konumdadır. GAC petrol ihtiyacındaki açığı kapatmak için ileri seviyede 
bir sentetik yakıt sektörü geliştirmiş durumdadır. Ham petrolden sentetik yakıt üretimi ülkedeki en 
büyük petro-kimya şirketi Sasol tarafından gerçekleştirilmektedir. Devlet tarafından 1993 yılında 
kurulan Mossgas; doğal gaz dönüşüm ve yoğunlaştırma yoluyla petrol, gaz yağı ve alkol gibi ürünler 
üretmektedir. 
 

Ulaştırma ve Telekominikasyon Altyapısı 
 
 
Ulaşım alt yapısı iş dünyasının ana bölümü için oldukça gelişmiş ve Afrika kıtasında bulunan en iyi yapıya 
sahiptir. Büyük çaplı ve etkin limanlar, mükemmel kara ulaşım ağı, özellikle ABD ve Avrupa ile oldukça 
iyi havayolu bağlantıları mevcuttur. Asya ve Afrika’nın diğer bölümleriyle de hava ulaşımı bağlantıları 
artmaktadır. Fakat ulaşım ağının neredeyse tamamı apartheit (ırk/renk ayrımcılığı) nedeniyle ancak ana 
kentler ve önemli şehir bağlantıları için seçkin ve kaliteli düzeydedir. 
 
Afrikalıların kendi yerleşim yerleri olan kasaba ve diğer küçük yerleşimlerinin bulunduğu kırsal kesimde 
karayolu ve demir yolu ulaşım ağı zayıftır. Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) 
raporunda, ülkenin uluslararası standartlara göre yüksek sayılacak miktarlarda lojistik maliyetleri 
bulunduğu (ülke GSYİH’sının %14,7 oranında), fakat bunun GAC’li üreticilerin rekabet gücünün 
artmasına katkısı olduğu vurgulanmaktadır. Ulaşımdaki ağır vasıtaların aşırı yüklenmesinde denetim 
boşlukları baş göstermiş ve yolların yapısının aşırı yükten dolayı ciddi hasar görmesine yol açmıştır. 
 
Bakım yetersizlikleri de ortaya çıkmış, onarılmayan yollar diğerlerinin de daha hızlı yıpranmasında 
etken olmuştur. Hizmet standartlarındaki düşüş; lokomotif, raylı sistem ve limanlarda büyük çaplı 
yatırım ihtiyacına yol açmıştır. Toplu ulaşım sisteminin yokluğunda özel araçların taksi olarak 
kullanılması kentlerde yaşayanların çoğu için başlıca ulaşım aracı olmuştur. GAC’da liman yatırımları 
harcamalarında da büyük artışlar görülmektedir. İki ana liman olan Cape Town ve Durban’da limanlara 
uğrayan kargo geçişlerinde son yıllardaki büyük artış liman yatırımı için önemli baskı doğmasına yol 
açmıştır. GAC’da iletişim ve teknoloji piyasaları bir Afrika ülkesi için oldukça gelişmiş düzeye sahiptir. 
Sektörde Telkom baskın konumda olup 2003’teki özelleştirmeden sonra sabit hat piyasasındaki tekel 
pozisyonunu sürdürmektedir. Vodacom, MTN ve CellC gibi operatörlerin piyasadaki faaliyetleri ile de 
sektör son yıllarda %50 oranında yıllık büyüme göstermiştir. 
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D- DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 
 
İstihdamın artırılması, teknoloji ve teknik bilgi transferinin sağlanması, işgücünün beceri ve 
niteliklerinin yükseltilmesi gibi amaçlar doğrultusunda ülkeye doğrudan yabancı yatırım çekilmesi 
hükümetin temel önceliklerindendir. 2017’nin ilk çeyreğinde Devlet Başkanlığı görevini Jacob 
Zuma’dan devralan Cyril Ramaphosa’nın koyduğu temel hedeflerden birisi 5 yıl içinde 100 milyar ABD 
doları tutarında DYY’ın ülkeye çekilmesidir. 
 
Sunduğu gelişmiş lojistik, teknolojik ve finansal altyapının yanı sıra, ülkenin başta Sahra-altı Afrika 
olmak üzere kıtaya açılan bir ticaret kapısı olması, çeşitli ülke grupları ile olan STA, gümrük birliği ve 
tercihli ticaret düzenlemeleri kapsamındaki pazara giriş avantajları, özellikle Gauteng eyaletinin Afrika 
içinde en yüksek harcanabilir gelir düzeyine sahip nüfusu barındırması gibi etmenler birçok uluslararası 
şirketin ülkeyi yatırım açısından tercih etmesine yol açmaktadır. 
 
Dünya Bankası 2020 yılı İş Yapma (Doing Business) Raporu ve bu kapsamda Güney Afrika Cumhuriyeti 
Ülke Profili incelendiğinde, ülkenin iş yapma kolaylığı endeksinde 190 ülke arasında 84’ncü sırada yer 
aldığı görülmektedir. 
 
Ülkede altyapı yatırımları devam etmekte, ayrıca özel ekonomik bölgeler (SEZs) ve teşvik 
mekanizmaları ile üretime yönelik yatırımların artırılması yönünde çaba harcanmaktadır. Yatırımlara 
yönelik tek pencere uygulaması (InvestSA) ile bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması ve yatırımın 
önündeki engellerin giderilmesine yönelik iyileştirmeler yapılmaktadır. 
 
Öte yandan, ülke Sahra-altı Afrika’ya yönelik transit ticaretin de ana geçiş noktalarındandır ve bu 
nedenle bölgeye açılan bir kapı olarak da konumlandırılmaktadır. Sanayi altyapısı gelişmiş olan ülkede 
tüketim malzemeleri (gıda, tekstil ve konfeksiyon, ayakkabı ve kağıt), kimyasal ürünler, madencilik 
alanında kullanılan makineler, ulaşım araçları ve elektrikli makine üretimi de artmaktadır. 
 
Afrika kıtasının en güçlü (üretim/imalat) ekonomisine sahip olan Güney Afrika aynı zamanda Afrika’da 
en çok yabancı sermaye çeken ülkelerden birisi konumundadır. 
(https://www.thedti.gov.za/about_dti/tisa.jsp) 
Serbest bölgeleri de yabancı yatırım açısından cazip imkanlar sunmaktadır. 
(http://www.thedti.gov.za/industrial_development/sez.jsp). 
Güney Afrika’ya yapılan yabancı sermaye yatırımlarında İngiltere (%46) önde gelmektedir. 
(http://www.sanews.gov.za/south-africa/sa-uk-strengthen-ties-despite-brexit) 
 
Ancak, son yıllarda özellikle politik riskler, büyüme performansı ve diğer temel ekonomik 
göstergelerdeki bozulmanın da etkisiyle DYY girişlerinde ciddi ölçüde azalma olduğu görülmektedir. 
Ülke birçok GYÜ’nün aksine yurt dışında önemli DYY stoğuna sahip olup, GAC’ın yurtdışı yatırımlarının 
ülkeye giren doğrudan yabancı yatırımdan fazla olduğu görülmektedir. 
 

E- YATIRIMLAR VE İŞBİRLİĞİ ALANLARI 
 
Afrika kıtasında hızlı bir ekonomik büyüme süreci yaşamakta ve bu eğilimin uzun yıllar devam etmesi 
beklenmektedir. Birleşmiş Milletler’in gündeminde önemli yeri olan Bin Yıl Kalkınma Hedefleri 
(Millenium Development Goals) sekiz başlık altında toplanmakta olup, bu hedefler içinde en önemli 
coğrafya Sahra Altı Afrika olarak görülmektedir. Dünya ticareti ile daha fazla bütünleşme, yoksulluğun 
azaltılması ve sağlık konularını da içine alan bu hedefler bölgeyi küresel ilgi odağı haline getirmiştir. 
 
 
 

https://www.thedti.gov.za/about_dti/tisa.jsp
http://www.thedti.gov.za/industrial_development/sez.jsp
http://www.sanews.gov.za/south-africa/sa-uk-strengthen-ties-despite-brexit
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Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika kıtasının en gelişmiş ekonomisi ve birçok ülke için de giriş kapısı 
özelliği taşımaktadır. Ülke ekonomisinin dinamik özellikleri birçok sektörde uluslararası ticaret ve 
yatırım fırsatları sunmaktadır. Bu sektörler inşaat (konut, yol, altyapı), otomotiv, tekstil, bankacılık, 
enerji, telekomünikasyon, petrokimya, demir-çelik, madencilik, tarım gibi alanlardan oluşmaktadır. 
 
GAC’de yatırım serbestleştirilmiş, işlemler basitleştirilmiş, birkaç istisna haricinde tüm sektörler 
yabancı yatırıma açılmış ve teşvik politikaları geliştirilmiştir. Bunun sonucunda doğrudan yatırımlarda 
artış beklenmektedir. Dünya ekonomisinde önemli yeri olan Çin, Hindistan ve ABD gibi ülkeler de 
küresel gelişmelere bağlı olarak GAC ve Sahra Altı Afrika’ya bakış açılarını ve yaklaşımlarını geliştirmeye 
yönelmiştir. Sahra Altı Afrika’da GAC odaklı olarak yürüyen hareketliliğin 20 yıl önce Çin’deki 
hareketliliği hatırlatmaktadır. 
 
Çin ve Hindistan’ın GAC pazarında etkinlikleri diğer ülkeleri ilerisine geçmiştir. Çin’in daha ziyade 
yatırım ve şirket ortaklıklarına yöneldiği, Hindistan’ın ise ülkedeki Hint kökenli nüfusu da 
değerlendirmeye çalışan strateji izlediği gözlenmektedir. 
 
Tarım sektöründeki canlılığın, ülkemiz açısından da ilginç olabilecek karşılıklı yeni iş fırsatları 
yaratabileceği düşünülmektedir. Türkiye ve GAC’de zıt mevsimler yaşandığı için doğal tarım 
ürünlerinde karşılıklı olarak cazip pazar fırsatı bulunacağı öngörülmektedir. 
 
Sanayi sektöründe; ihracat olanakları açısından potansiyel bulunduğu düşünülen sektörler inşaat, 
beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, makineler, cam ve camdan eşyalardır. Ülkede otomotiv ve yan sanayi 
sektöründe genel korumaya rağmen izlenen politika ile sağlanan muafiyetlerin dış ticaret ve yatırım 
açısından fırsatlar sunulduğu anlaşılmaktadır. Tekstil ve hazır giyim sektöründe rekabet güçlüğü 
bulunabileceği ve ancak üst pazar dilimlerine hitap eden moda, marka gibi unsurların öne çıktığı 
ürünlerde pazar şansı olabileceği düşünülmektedir. 
 
Ayrıca Türk şirketlerinin inşaat sektöründe altyapı işlerine talip olabileceği ve GAC yerel yönetimlerinin 
toplu konut projelerine de talip olabilecekleri öngörülmektedir. Ticaret potansiyeli bulunan sektörlerde 
uluslararası fuarların yanısıra ticaret heyetleri, iş forumları, seminer, konferans vb faaliyetlerine 
katılımın faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 
 
GAC, işsizlik ve geçmişte dezavantajlı kalmış kesimlerin haklarının iyileştirilmesi gibi yapısal sorunların 
aşılması gayesiyle yerli girdi ve işgücü kullanımını da içeren yerelleşme (localization) önlemlerine 
başvurmaktadır. Yetişmiş işgücü temini ve istihdamı ile ilgili sorunların bulunduğu ülkede siyahların 
istihdamı ve siyah sanayicilerin yaratılmasına yönelik “Black Economic Empowerment” politikası, 
Güney Afrika da iş yapmayı ve özellikle yatırım planlayan firmaların dikkat etmesi gereken konular 
arasındadır. 
 
Bu çerçevede, üstlenilecek projelerde veya yatırımlarda belirli oranda yerel siyahi personel istihdamı 
zorunluluğu ve ülke dışından gelebilecek çalışanların güvenliği konusuna dikkat edilmesi gerektiği 
hatırlanmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 



G.Afrika Cumhuriyeti Ülke Raporu  www.koto.org.tr   

 
12 

F- DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER 
 

Güney Afrika’da dış ticaret mevzuatının belirlenmesi konusunda International Trade Administration 
Commission (ITAC), gümrük tarifelerinin belirlenmesi, anti-damping, telafi edici vergiler ve koruma 
önlemlerinin uygulanması, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından belirlenen ihracatı ve ithalatı koruma 
önlemlerine tabi ürünler için gerekli izinlerin verilmesi konularında yetkilendirilmiştir ancak üreticiler, 
ihracatçılar ve ithalatçılar ITAC tarafından belirlenen gümrük tarifelerinin gözden geçirilerek artırılması 
veya azaltılması talebinde bulunabilmektedirler. 
 
2002 tarihli ‘International Trade Administration Act’ yasası uyarınca 208 ürünün ithalat ve ihracatı 
kontrol önlemlerine tabi olup söz konusu ürünler ana hatlarıyla balık ve balıkçılık ürünleri, 
hidrokarbonlar, petrol ürünleri, lastikler, adi metaller, radyoaktif kimyasal elementler, ateşli silahlar ve 
mühimmatlar, çeşitli kimyasal maddeler, karboksilik asittir. Bunlara ek olarak her türlü kullanılmış ve 
ikinci el ürünlerle birlikte, hurda ve döküntülerin Güney Afrika’ya ithalatı da kontrol önlemlerine 
tabidir. Güney Afrika’dan ihracatı kontrole tabi olan 171 kadar ürün grubunun içinde ormancılık, 
madencilik, sınai ürünler, motorlu araçlar, sağlık ve mineral yakıtlar sektörleri yer almaktadır. İhracat 
için gerekli kontroller ürünün çeşidine göre ‘ITAC’, Su İşleri ve Ormancılık Bakanlığı, Madenler ve Enerji 
Bakanlığı, Çevre ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, ve Güney Afrika Polis Teşkilatı tarafından 
yapılmakta olup nihai ihraç izni ITAC tarafından verilmektedir. Güney Afrika’ya ithalatta gümrük 
vergilerinin dışında ithal edilen ürünlerin tamamına yakınında %14 KDV uygulanmakta olup tütün ve 
tütün mamulleri, petrol ürünleri ve bazı lüks tüketim mallarının ithalatında %5 ila %7 oranında özel 
tüketim vergisi uygulanmaktadır. 
 
Tarife dışı engeller konusunda, Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlamak 
suretiyle, bazı spesifik ürünler veya ürün gruplarının ülkeye ithalatını, ITAC tarafından düzenlenen izin 
GTİP Ürün 2013 2014 2015 2016 7110 Platin 8,412,685 6,504,385 6,486,457 6,026,550 8703 Motorlu 
taşıtlar (yolcu taşıma) 3,666,831 4,372,027 4,726,664 5,273,563 2701 Taşkömürü 5,826,547 5,192,864 
4,248,365 3,862,059 2601 Demir cevherleri 8,458,437 6,738,677 2,652,188 3,582,305 7202 
Ferroalyajlar 3,662,952 4,099,277 2,804,415 3,508,508 belgelerinde belirtilen koşullara uygun olarak 
kontrol edebilmekte ve sınırlayabilmektedir. Bu çerçevede, ithalatı izne tabi olan ana ürün kategorileri 
aşağıda yer almaktadır: 
 
Kullanılmış eşyalar: Kullanılmış eşyaların ithalatı için ITAC tarafından düzenlenecek ithal izin belgesi 
gerekmekte, bu çerçevede özellikle yerel üreticileri korumak amacıyla bir çok kullanılmış eşyanın 
ithalatı bir nevi ‘de facto’ olarak yasaklanmaktadır. 
 
- Her türlü hurda, döküntü, artık ve atıklar.  
- Diğer zararlı maddeler. 

 
- Kalite standartlarına tabi ürünler: Söz konusu kısıtlama insan sağlığını korumak ve araçlardaki 
güvenliği artırmak amacıyla üretim kalitesinin denetlenmesini amaçlamaktadır. Yukarıda bahsedilen 
tarife dışı önlemlerin yanı sıra, limanlardaki yoğunluk ve tıkanıklık, fatura fiyatlarının üzerinde tespit 
edilen gümrük değeri, malların çalınması, ithalat izinleri, anti-damping önlemleri, telif haklarının ihlali 
ve yetersiz bürokrasi sıklıkla şikayet konusu olan tarife dışı engellerdir. 
 
Güney Afrika, anti-damping soruşturması açan ve uygulayan ülkeler sıralamasında ön sıralarda yer 
almaktadır. Güney Afrika Hükümeti anti-damping uygulamalarına ilişkin düzenlemeyi 2003 yılında, 
telafi edici vergilere ilişkin düzenlemeyi ise 2004 yılında yürürlüğe koyarken, 1995-2006 yıllarını 
kapsayan dönemde toplam 200 anti-damping soruşturması başlatan Güney Afrika, 2007 yılı Ocak-
Haziran döneminde üç yeni anti-damping soruşturması başlatmış, yine aynı dönem içerisinde bir adet 
anti-damping vergisi yürürlüğe konulmuştur. 
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Öte yandan, Güney Afrika, Türkiye’den ithal edilen 6301.40 ve 6301.90 GTİP nolu battaniyelere, 
6001.10, 6001.22 ve 6001.92 GTİP nolu örme mensucata, 5801.34 ve 5801.35 GTİP nolu dokunmuş 
kadife, pelüş ve tırtıl mensucata, 5512.21, 5512.29, 5515.29 ve 5515.91 GTİP nolu sentetik ve suni 
devamsız liflerden dokunmuş mensucata anti-damping vergisi uygulamaktadır. 
 

 

G- DIŞ TİCARET 
 
GAC nispeten açık bir ekonomiye sahip olup, dış ticaret hacmi GSYİH’sının yaklaşık yarısına karşılık 
gelmektedir. Önemli dış ticaret ortakları AB ülkeleri, ABD ve Japonya şeklindedir. 
 
Geçen 10 yıl içinde diğer Afrika ülkeleri ile ticaret de oldukça gelişmiştir. GAC’ın ihraç ürünlerinin büyük 
bir bölümü imalat sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. Maden cevherleri (gtip: 26) ihracatı toplam 
ihracatının %12’sini teşkil etmektedir. Maden cevherleri ihracatının yarısını Çin ithal etmektedir. Tarım 
ürünleri ise sadece küçük yüzdelik rakamlarla ifade edilecek seviyededir. 
 
GAC’ın ithalat politikasının uzun yıllar ikame ve sıkı tarife korumacılığı ile ithalat sınırlamalarının 
ardından 1990’lı yıllardan sonra liberalleşerek büyük ölçüde değişim geçirdiği gözlenmiştir. Son yıllarda 
ithalatta ara mallar ve sermaye mallarına olan talep artışını yansıtan bir yapı görülmektedir. 
 
Güney Afrika Dış Ticareti (Bin $) 

  
İhracat İthalat Dış Ticaret Hacmi 

Dış Ticaret 
Dengesi 

2015 81.791.370 85.754.735 167.546.105 -3.963.365 

2016 76.586.727 75.126.145 151.712.872 1.460.582 

2017 89.555.817 83.293.796 172.849.613 6.262.021 

2018 95.179.154 94.023.947 189.203.101 1.155.207 

2019 90.419.473 88.216.179 178.635.652 2.203.294 
 

 

Kaynak: ITC-Trade Map 

  
Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ürünler 
   
GAC’nin İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 $) 
 

GTİP 
KODU 

GTİP AÇIKLAMASI 2017 2018 2019 

7110 Platin (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya 
da pudra halinde)  

6.585.764 7.901.589 8.284.307 

8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle 
insan taşımak üzere imal edilmiş diğer 
motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna 
girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış 
arabaları dahil) 

5.669.262 6.228.532 6.713.124 

2601 Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş 
demir cevherleri (kavrulmuş demir 
piritleri dahil) 

4.568.763 4.245.195 5.749.280 

2701 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen 
briketler,topak ve benzeri katı yakıtlar 

5.799.085 6.304.143 4.839.545 

7108 Altın (platin kaplamalı altın dahil) 
(işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da 
pudra halinde) 

5.191.348 5.458.536 4.630.892 
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8704 Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar 2.975.064 3.510.855 3.533.021 

7202 Ferro -alyajlar 3.781.885 3.792.762 3.255.854 

2602 Manganez cevherleri ve 
zenginleştirilmiş manganez cevherleri 
(kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında 
manganez miktarı % 20 veya daha fazla 
olan demirli manganez cevherleri ve 
zenginleştirilmiş demirli manganez 
cevherleri dahil) 

2.621.745 3.627.281 3.165.605 

2710 Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar 
(hamyağlar hariç) ; esas unsur olarak, 
ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla 
petrol yağları veya bitümenli 
minerallerden elde edilen yağları içeren 
ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan müstahzarlar, atık 
yağlar 

2.413.339 2.675.107 3.024.570 

2610 Krom cevherleri ve zenginleştirilmiş 
krom cevherleri 

2.169.707 1.914.215 1.960.755 

TOPLAM 89.555.817 95.179.154 90.419.473 

 Kaynak: ITC-Trade Map 
 
İhracatında önde gelen sektörler: kıymetli taşlar, metal cevherleri, motorlu taşıtlar ve parçaları, petrol 
ürünleri ile demir-çeliktir. 
 

GAC’nin İthalatında Başlıca Ürünler (1 000 $) 

GTİP 
KODU 

GTİP AÇIKLAMASI 2017 2018 2019 

2709 Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar (ham) 

6.417.550 10.923.569 8.840.167 

9999 Başka yerde belirtilmeyen ürünler 6.872.031 7.573.176 7.512.708 

2710 Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar 
(hamyağlar hariç) ; esas unsur olarak, 
ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla 
petrol yağları veya bitümenli 
minerallerden elde edilen yağları içeren 
ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan müstahzarlar, atık 
yağlar 

4.446.379 4.558.785 4.501.479 

8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle 
insan taşımak üzere imal edilmiş diğer 
motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna 
girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış 
arabaları dahil) 

4.041.879 3.966.266 3.939.385 
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8517 Telefon cihazları (hücresel ağlar için 
veya diğer kablosuz ağlar için olan 
telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer 
bilgileri almaya veya vermeye mahsus 
diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz 
ağlarda ( yerel veya geniş kapsamlı alan 
ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar 
dahil),( 84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 
pozisyonunda yer alan alıcı veya verici 
cihazlar hariç ) 

3.149.036 3.430.712 3.082.010 

8471 Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan otomatik bilgi işlem 
makinaları ve bunlara ait birimler; 
manyetik veya optik okuyucular, verileri 
kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek 
girmeye ait makinalar ile bu verileri 
işleyen makinalar 

1.584.052 1.803.005 1.825.591 

3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak 
üzere karışık olan veya olmayan 
ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 
veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) 
(deri üzerine zerk edilerek kullanılmaya 
mahsus olanlar "transdermal 
administration systems" dahil) 
(dozlandırılmış veya perakende satılacak 
şekilde ambalajlanmış) 

1.714.633 1.934.322 1.774.283 

8708 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan 
motorlu taşıtların aksam, parça ve 
aksesuarı 

1.362.124 1.535.897 1.646.871 

4907 İtibari kıymeti tanınmış olan veya 
tanınacak olan ülkede tedavülde 
bulunan veya tedavüle çıkacak olan, 
kullanılmamış posta pulları, damga ve 
benzeri pullar; damgalı kağıtlar; 
banknotlar; çek defterleri; senetler , 
hisse senedi veya tahviller ve benzeri 
kıymetli evrak 

291.762 1.248.208 1.130.248 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar 787.311 848.241 706.892 

GENEL TOPLAM 83.293.796 94.023.947 88.216.179 

 Kaynak: ITC-Trade Map 
 

İthalatında başlıca sektörler: petrol ve ürünleri (gtp:27), makinalar (gtip:84), elektrikli makine ve 
cihazlar (gtip:85) ile motorlu kara taşıtları ve bunların aksam ve parçalarıdır (gtip:87) 
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Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ülkeler  

GAC’nin İhracatında Başlıca Ülkeler (1 000 $)          
                          Ülkeler 2017 2018 2019 

  Dünya 89.555.817 95.179.154 90.419.473 

1 Çin 8.608.962 8.706.032 9.659.694 

2 Almanya 6.305.625 7.222.361 7.484.849 

3 ABD 6.698.536 6.440.248 6.295.901 

4 Başka Yerde Belirtilmeyen Alanlar  (Area 
Nes) 

6.063.706 6.384.470 5.267.411 

5 Birleşik Krallık 3.494.174 4.869.005 4.721.032 

6 Japonya 4.176.767 4.503.693 4.309.142 

7 Hindistan 4.166.444 4.493.472 4.126.646 

8 Botswana 3.860.090 4.113.547 4.108.192 

9 Mozambik 2.972.191 3.272.372 3.691.981 

10 Namibya 3.577.260 3.590.211 3.594.719 

48 Türkiye 440.513 518.728 283.282 

Kaynak: ITC-Trade Map 
   

GAC’nin İthalatında Başlıca Ülkeler (1 000 $) 
                            Ülkeler 2017 2018 2019 

  Dünya 83.293.796 94.023.947 88.216.179 

1 Çin 15.258.814 17.221.932 16.289.345 

2 Almanya 9.619.196 9.279.992 8.793.215 

3 ABD 5.511.706 5.572.291 5.806.009 

4 Hindistan 3.921.316 3.875.257 4.329.327 

5 Suudi Arabistan 3.839.041 5.418.057 3.665.755 

6 Nijerya 1.716.595 3.840.312 3.508.926 

7 Birleşik Krallık 2.498.252 3.307.926 2.864.770 

8 Japonya 2.833.892 2.877.471 2.806.403 

9 Tayland 2.502.102 2.931.672 2.667.885 

10 İtalya 2.222.264 2.579.730 2.231.113 

34 Türkiye 543.642 608.074 645.961 

Kaynak: ITC-Trade Map 
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H- TÜRKİYE İLE TİCARET 
 
 

G20 üyesi olan ve benzer kalkınma hedefleri bulunan Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) 
arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin arzu edilen seviyenin altında olduğu ve daha fazla 
geliştirilebileceği değerlendirilmektedir. 

Ülkemiz ile GAC arasındaki ticari ilişkiler 1966 yılından beri devam etmektedir. 1980 yılına kadar 
ülkemizde uygulanan dış ticaret politikaları yüzünden düşük düzeyde seyreden ticari ilişkiler 1981 
yılından sonra hızla artmaya başlamış ve 2000 yılına kadar belirgin bir seviyeye gelmiştir. 

1 Ocak 2000 yılından beri GAC ve AB arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunmaktadır. Ancak, 
GAC ile ülkemiz arasında henüz bir STA sözkonusu değildir. Güney Afrika Cumhuriyeti, ülkemiz ürünleri 
için Sahra-Altı Afrika da en önemli hedef ülke olarak ortaya çıkmakla beraber, pazara giriş, Asya ve 
Avrupa Birliği ülkelerinin pazara girişteki rekabet avantajı, sanayi altyapısının halihazırda gelişmiş 
olması ve piyasadaki yerleşik ilişkiler nedeniyle zorluklar içermektedir. 

Türkiye-GAC Dış Ticaret Değerleri (1 000 $) 

Yıllar İhracat İthalat Dış Ticaret Hacmi Dış Ticaret Dengesi 

2016 405.943.444 1.058.113.592 1.464.057.036 -652.170.148 

2017 485.069.919 1.744.438.344 2.229.508.263 -1.259.368.425 

2018 534.230.712 1.381.536.762 1.915.767.474 -847.306.050 

2019 552.388.943 757.589.178 1.309.978.121 -205.200.235 

2020 (Ocak-
Nisan) 180.125.127 178.298.065 358.423.192 1.827.062 

 Kaynak: TÜİK 

 
Türkiye’nin GAC’ine İhracatında Başlıca Ürünler (1 000 $) 

GTİP 
KODU 

GTİP AÇIKLAMASI                            Yıllar  

2017 2018 2019 

8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak 
üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 
pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve 
yarış arabaları dahil) 

35.269 43.568 49.775 

8708 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu 
taşıtların aksam, parça ve aksesuarı 

29.944 29.698 33.766 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 26.455 24.285 22.500 

1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata 
dahil) 

12.911 14.148 16.031 

8802 Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay 
araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı 
araçlar ve yörünge-altı araçları 

0 2.673 15.362 

8422 Bulaşık yıkama makinaları; şişeleri veya diğer kapları 
temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar; 
şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları 
doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya 
etiketlemeye mahsus makinalar… 

9.475 11.680 
 
 
 
 

13.956 
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7408 Bakır teller 11.104 12.594 13.580 

8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve 
dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı 
pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları 
hariç) 

4.754 7.491 12.477 

2836 Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); 
amonyum karbamat içeren ticari amonyum 
karbonat 

5.150 13.206 12.258 

5702 Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli 
maddelerden diğer yer kaplamaları (tufte veya floke 
edilmemiş) (hazır eşya halinde olsun olmasın) (kilim, 
sumak, Karaman ve elde dokunmuş benzeri yer 
döşemeleri dahil) 

15.409 17.468 11.482 

GENEL TOPLAM 485.070 534.230 552.282 

 Kaynak: ITC-Trade Map 
 
Türkiye’nin GAC’nden İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 $)  

GTİP 
KODU 

GTİP AÇIKLAMASI Yıllar 

2017 2018 2019 

8421 Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil); 
sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya 
arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar 

175.823 179.147 190.561 

7108 Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya 
yarı işlenmiş ya da pudra halinde) 

604.184 541.421 166.728 

2701 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen 
briketler,topak ve benzeri katı yakıtlar 

206.483 167.005 94.703 

2601 Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir 
cevherleri (kavrulmuş demir piritleri dahil) 

65.408 70.954 58.512 

2610 Krom cevherleri ve zenginleştirilmiş krom 
cevherleri 

51.415 52.398 38.641 

8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak 
üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 
pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve 
yarış arabaları dahil) 

359.506 93.135 17.670 

8408 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu 
motorlar (dizel ve yarı dizel ) 

64 54 16.765 

7201 Dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (kütle, 
külçe, blok veya diğer ilk şekillerde)  

10.190 9.187 16.122 

7219 Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri 
(genişliği 600 mm. veya fazla olanlar 

6.531 19.072 15.374 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar 45.978 32.611 11.894 

GENEL TOPLAM 1.744.438 1.381.537 757.524 

Kaynak: ITC-Trade Map 
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İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller 
ANLAŞMA ADI İMZA TARİHİ 

İkili Ulusal Komisyon Kurulmasına İlişkin Anlaşma  28/01/2015 

Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol 

25/12/2013 

Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal 
İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası 

20/12/2012 

Türkiye-Güney Afrika Karma Ekonomik Komisyonu 1. Dönem 
Toplantısı Ortak Bildirisi 

01/04/2008 

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması  03/03/2005 

Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşma  03/03/2005 

Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması 

03/03/2005 

Kültür, Sanat, Eğitim, Bilim, Teknoloji, Spor, Dinlence ve Gençlik 
Alanlarında İşbirliği Anlaşması 

14/10/2003 

Polis İşbirliği Anlaşması  14/10/2003 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma  23/06/2000 

Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması  23/06/2000 

Hükümetler Arasındaki İstişarelere Dair Protokol  23/06/2000 

Hava Taşımacılığı Anlaşması  23/01/1998 

Kaynak: Resmi Gazete 

 

I- KOCAELİ’NİN GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ İLE DIŞ TİCARETİ 
 
2019 yılında; Kocaeli ilinden G.Afrika Cumhuriyeti’ne 32,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, 
ithalat rakamı 59,7 milyon dolar olmuştur. 2020 yılının ilk 4 ayında ise 52,9 milyon dolar ihracat, 18,5 
milyon dolar ithalat gerçekleştirilmiştir.  
 
Kocaeli ili Yunanistan ile yaptığı ticarette 2016, 2017 ve 2019  yıllarında açık vermiştir. Diğer yıllarda dış 
ticaret fazlası vermiştir. 
 
Haziran 2020 tarihli veriye göre ülkemizde İstanbul ve Bursa illerimizde yerleşik 2 adet Güney Afrika 
Cumhuriyeti sermayeli firma bulunmaktadır.  
 

Kocaeli ilinin GAC ile Dış Ticareti ($) 
 

Yıllar İhracat İthalat Dış Ticaret Hacmi Dış Ticaret Dengesi 

2016 43.870.188 51.506.707 95.376.895 -7.636.519 

2017 56.091.734 75.159.139 131.250.873 -19.067.405 

2018 59.504.615 50.133.805 109.638.420 9.370.810 

2019 32.650.149 59.789.893 92.440.042 -27.139.744 

2020             
(Ocak-Nisan) 52.972.725 18.512.421 71.485.146 34.460.304 

Kaynak: TÜİK  
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J- PAZARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR 
 
 
Güney Afrika Cumhuriyeti iş dünyası ziyaret eden yabancılar için eşine az rastlanır belirgin çelişkilerin 
görülebildiği bir ülkedir. Nüfus yapısı çeşitlilik içermektedir. GAC insanları oldukça sıcak ve 
misafirperver özellik taşımaktadır. Misafir olarak kabul ettikleri ziyaretçileri evlerinde yemeğe davet 
etmeleri sıkça görülen bir olgudur. 
 
GAC’da gelişmiş ülke standartlarında ve yeni altyapı ile azgelişmiş ülkelerde görülebilen yoksulluk iç içe 
geçmiş durumdadır. Gelir dağılımında uçurumlar sözkonusudur. Bu nedenle altyapısını hızla 
geliştirmeye çalışan ve zengin ülkeler arasında yer alma gayreti içinde olan ülkede kültürel yapı da 
dinamik ve değişken yapı göstermektedir. 
 
Taviz vermeden iş yapma imkanı arayanlar için çok sayıda önemli fırsat sunabilecek bir ülke 
yapısındadır. 
 

İklim  
 
GAC ılıman, sıcak ve güneşli bir iklime sahiptir. Western Cape’de kış yağmurlu geçer fakat diğer 
eyaletlerde yaz yağmurlu, kış ise kuru geçer. Johannesburg Ocak (14-26 °C) ve Temmuz (4-16 °C)’dir. 
Cape Town Şubat (16-26 °C) ve Temmuz (7-17 °C)’dir. 
 
 

Haberleşme 
 

GAC’nin uluslararası telefon kodu +27’dir. 

Başlıca şehirlerin telefon kodları şöyledir: Johannesburg: 11, Pretoria:12, Cape Town: 21, Durban: 
31’dir 

 

Ulaşım 
 

17 Eylül 2007 yılından bu yana İstanbul-Johannesburg-Cape Town hattında uçuş gerçekleştiren THY, 
Ekim 2015’ten itibaren İstanbul-Cape Town doğrudan uçuşlarını da başlatmıştır. Ayrıca, Kasım 2015’ten 
beri de Johannesburg bağlantılı olarak Durban ve Maputo’ya da uçuşlar yapılmaktadır. 

 

Yabancı ziyaretçiler, GAC’nde kalacakları otel veya tur operatörlerinden kendilerini havaalanında taksi 
veya var ise otelin yolcu servisi ile karşılamalarını isteyebilmektedir. 

 
Pasaport ve Vize İşlemleri 

 

Ülkemiz vatandaşları Güney Afrika Cumhuriyeti’ne turistik ve iş amaçlı seyahatlerinde 30 güne kadar 
ikamet süreli müteaddit giriş vizelerini sınır kapılarında, herhangi bir ücret ödemeksizin alabilmektedir. 

Bu çerçevede, gidiş-dönüş uçak bileti, otel rezervasyonu ve pasaport ile ülkeye giriş yapılabilmektedir. 
(Detay bilgi için; GAC Ankara Konsolosluk Tel: 0312-405 68 71 – 405 68 61) 
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Öte yandan; 30 günü aşan iş seyahatlerine ilişkin vize için gerekli evraklar: GAC Büyükelçiliğinden alınıp 

doldurulacak bir başvuru formu; (sözkonusu form, www.southafrika.org.tr sitesinde yer almaktadır), 
en az 6 ay geçerli bir pasaport; 1 fotoğraf; GAC’den bir davetiye mektubu, gidiş-dönüş uçak bileti; otel 
rezervasyonu ve vize ücretidir. 

İş kurma amaçlı “business visa” kategorisinde Bakan takdirine bırakılmış asgari sermaye şartları ve 
toplam istihdamın en az %60’ının yerel işgücü (GAC vatandaşı veya sürekli ikamet hakkı bulunan kişiler) 
arasından karşılanması şartı vardır. %60 yerel istihdam kotası “corporate visa” kategorisi için de 
geçerlidir. Ayrıca, seyahat vizesinin yanı sıra ülkede geçici ikamete imkan veren, çalışma ve öğrenim 
amaçlı olanlar da dâhil çeşitli vize türleri bulunmaktadır. 
 

Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri 
 

Haftaiçi kamu mesai saatleri: Pazartesi– Cuma :07.30–16.00 

Haftasonu tatili Cumartesi ve Pazar günleridir. 

1 Ocak-Yılbaşı,  

21 Mart-İnsan Hakları Günü,  

14 Nisan-İyi Cuma Günü,  

17 Nisan-Aile Günü,  

27 Nisan-Özgürlük Günü,  

1 Mayıs-İşçi Bayramı,  

16 Haziran-Gençlik Günü,  

9 Ağustos-Milli Kadınlar Günü,  

24 Eylül-Ulusal Miras Günü,  

16 Aralık- Ulusal Uzlaşma Günü,  

25 Aralık-Noel,  

26 Aralık-İyi Niyet Günü 

 

Yararlı Adresler 
 

Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği 
 

Adres: Filistin Caddesi, No:27, 06700, GOP, Ankara 
Telefon: 0312-405-68-61 
Fax: 0312-446-64-34 
E-posta: general.ankara@foreign.gov.za, general.ankara@dirco.gov.za 
 

T.C. Pretoria Büyükelçiliği 
 

Adres: 1067 Stanza Bopape Street, 0083, Hatfield, Pretoria / South Africa 
Telefon: +27-12-342-60-53 / 54 / 55 / 56 
Fax: +27-12-342-60-52E 
E-posta: embassy.pretoria@mfa.gov.tr 
 

T.C. Pretoria Ticaret Müşavirliği 
 

Adres: P.O. Box 56014, Arcadia, 0007, Pretoria, South Africa 
Telefon: +27-12-342-6051 
Fax: : +27-12-342-6058 
E-posta: pretoria@ticaret.gov.tr 



G.Afrika Cumhuriyeti Ülke Raporu  www.koto.org.tr   

 
22 

KAYNAKÇA 
 
Ticaret Bakanlığı Bilgi Sistemi – www.ekonomi.gov.tr 
Türkiye İstatistik Kurumu – www.tuik.gov.tr 
Expodatabase - http://www.expodatabase.com/ 
World Meters - http://www.worldometers.info/tr/ 
The Economy Intelligence Unit (EIU) - http://www.eiu.com/home.aspx 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – www.tobb.org.tr 
Trademap – www.trademap.org 
  


