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Resmi Adı 
Sudan Cumhuriyeti 

Yönetim Şekli 
Başkanlık Sistemi 

Nüfus (Milyon) 
45.500.000 (2021, IMF tahmin) 

Yüzölçümü 
644.329 km2 

Dil 
Arapça 

Başkent 
Hartum 

 
GSYİH ( Milyon $ ) 

32.480 (2021, IMF tahmin) 

 
KBGSYİH ( $ ) 

714 (2021, IMF tahmin) 

 
Büyüme Oranı ( % ) 

0,8 (2021, IMF tahmin) 

Para Birimi 
Sudan Poundu (SDG) 

Başlıca Şehirleri 
Omdurman, Kassala, El-Obeid, Wad Medeni, Gadaref, 
Port Sudan 
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SWOT ANALİZİ 

 

 
GÜÇLÜ YÖNLER 

 
- Tarıma elverişli geniş arazileri 

mevcuttur 
- Orta Doğu ve Afrika arasında stratejik 

bir konumdadır 
- Zengin Altın ve Petrol kaynaklarına 

sahiptir 
- Uluslararası finansal destekler 

almaktadır 

 
ZAYIF YÖNLER 

 
- 2021 yılı darbesi sonucu ekonomik ve 

demokratik geçiş süreci ciddi yara almıştır 
- Uluslararası yardımlara bağımlılık 
- Yüksek işsizlik oranı 
- Altyapı yatırımları yetersiz durumdadır 
- Döviz rezervleri oldukça düşük 

durumdadır 

 
FIRSATLAR 

 
- ABD’nin terörü finanse den devletler 

listesinden çıkması ve yaptırımların 
kaldırılarak dünya ekonomik sistemine 
entegre olmuş olması 

- 2021’de İMF’nin HIPC listesine kabul 
edilmesi 

- Güney Sudan ve İsrail ile 
normalleşmekte olan ikili ilişkileri 

 
TEHDİTLER 

 
- Gelişmemiş sanayi sektörü 
- Kalıcı insani ve gıda güvensizliği 

mevcudiyeti 
- Yaygın genç işsizliği 
- Farklı illerde mevcut isyancı gruplar 
- Bankacılık sistemi zayıftır ve Merkez 

Bankası bağımsızlığı tartışmalıdır 
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A-GENEL BİLGİLER 

Coğrafi konum: 

Afrika’nın kuzeydoğusunda yer alan Sudan kuzeyde Mısır, batıda Çad, güneybatıda Orta Afrika 

Cumhuriyeti, güneyde Güney Sudan, doğuda ise Eritre ve Etiyopya ile komşudur. Ayrıca Sudan’ın 

doğuda Kızıldeniz’e 853 km’lik kıyı şeridi bulunmaktadır. 

Sudan ve Güney Sudan’a bir bütün olarak bakıldığında, genel olarak düz bir coğrafyanın var olduğu; 

güney, güneydoğu ve batı kesimlerinin dağlarla çevrili, kuzeyinin ise çöllerle kaplı olduğu 

görülmektedir. Toplam yüzölçümün yaklaşık %24’ünü çöller oluşturmaktadır. Kuzey kesiminde oldukça 

kurak bir iklim mevcutken, düz alanların bulunduğu merkezde görülen yağışlar iklimi yumuşatmaktadır. 

Güney kesim ise düzenli ve bol yağışların olduğu ekvatoral bir iklime sahip bulunmaktadır. 

Siyasi ve İdari Yapı: 

1 Ocak 1956 tarihinde bağımsızlığına kavuşan Sudan, 18 eyaletten oluşan federal bir cumhuriyettir. 

Devlet ve Hükümet Başkanlığı görevlerini birlikte yürüten Sudan Cumhurbaşkanı, beş yıllık bir süre için 

halk oylamasıyla seçilmektedir. 2005 geçici anayasasına göre Cumhurbaşkanlığı görevinde iki dönem 

kısıtlaması bulunmaktadır. Son Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri 13-16 Nisan 2015 

tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

Sudan yasama organı, Milli Meclis (Majlis Watani) ve Eyaletler Meclisi’nden (Majlis Welayat) 

müteşekkil iki kanatlı bir yapıdır. Sudan Milli Meclisi 450 milletvekilinden oluşmaktadır. Milli Meclis ve 

Eyaletler Meclisi üyeleri beş yıllık sürelerle göreve gelmektedir. 

Ülkenin güneyi ile kuzeyi arasında yaklaşık yarım asır devam eden iç savaş ertesinde 2005 yılında 

imzalanan Kapsamlı Barış Anlaşması (KBA) uyarınca yapılan referandum sonrası 9 Temmuz 2011 

tarihinde Güney Sudan bağımsızlığını elde etmiştir. 

Ayrılma sonrası çözümsüz kalan konularda anlaşmaya varılması için gerçekleştirilen müzakereler 

sonucunda petrol, güvenlik, vatandaşlık, ticaret, sınırların belirlenmesi ve diğer bazı alanlarda 27 Eylül 

2012 tarihinde Addis Ababa’da dokuz anlaşma imzalanmıştır. 

Çoğunluğu Güney Sudan'da yaşanan iç savaştan kaçan sığınmacılar ve Eritre ile Etiyopya kaynaklı 

yasadışı göçmenler olmak üzere, Sudan toplumunda ciddi bir mülteci/sığınmacı varlığı mevcuttur. Buna 

ek olarak, Sudan'ın Suriye'ye vize uygulamaması neticesinde, ülkeye 100 bini aşkın Suriyeli de gelmiş 

ve ticari yaşamda etkilerini göstermeye başlamışlardır. Sudan Hükümeti 1,5 milyon mülteciye ev 

sahipliği yaptıklarını açıklamaktadır. 

Nüfus ve İstihdam: 
 
Sudan’ın nüfusunun 45,5 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Oldukça genç bir nüfusa sahip 
olan Sudan’ın %69’u kırsalda yaşamaktadır. Yoksulluk oranı %58 civarında bulunmaktadır. 
 
Sudan’da nüfus çok etnikli bir yapıya sahiptir. 200’den fazla etnik grubun bulunduğu ülkede nüfusun 
%70’ini Arap kökenliler oluşturmaktadır. Diğer etnik gruplar ise Fur, Dinka, Beja, Fallata, Nuba, diğer 
Afrikalı kabileler ve yabancılardır. Ülkedeki işgücünün 1/3’ünden fazlası tarım ve tarıma dayalı 
sektörlerde istihdam edilmektedir. 
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Doğal Kaynaklar: 
 
Nil nehrinin Sudan için büyük önemi bulunmaktadır. Beyaz Nil ve Mavi Nil’in her ikisi de Sudan’dan 
geçmekte ve Hartum’da birleşmektedir. Sulama, enerji ve taşımacılık açısından Nil’in önemi giderek 
artmaktadır. 
Sudan önemli petrol rezervlerine sahiptir. Sudan'da ticari anlamda ciddi petrol rezervlerinin bulunması 

ve işletilmesi 1990'lı yıllarda başlamıştır. Yaklaşık 5 milyar varil petrol rezervlerine sahip olan Sudan, 

Güney’in ayrılmasıyla birlikte petrol rezervlerinin %75’ini kaybetmiştir. Petrolün büyük çoğunluğunu 

Güney üretse de rafineri, boru hattı ve liman gibi altyapılara sadece Kuzey tarafı sahip bulunmaktadır. 

İki ülke petrol gelirleri konusunda anlaşma sağlamışsa da anlaşma henüz hayata geçirilememiştir. İki 

ülke arasında görüşmeler devam etmektedir. 
 

Başta altın olmak üzere demir cevheri, bakır, krom cevheri, çinko, kurşun, tungsten, mika ve gümüş 

ülkenin önemli doğal kaynakları arasındadır. 
 

B- GENEL EKONOMİK DURUM 

Temel Ekonomik Göstergeler: 

 

Sudan, çok zengin doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen, uzun yıllar süren iç savaşların yol açtığı 

yıkım ve yoksulluk nedeniyle hali hazırda yoksul ülkeler kategorisinde yer almaktadır. Nüfusun %58’i 

yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Ülke, 1971’den beri BM’in “En az Gelişmiş Ülkeler” listesinde 

yer almaktadır. 

Tamamen tarım ve hayvancılığa dayanan ülke ekonomisi 1970’lerin sonlarında petrol bulunması ve 

1999’da ihracata başlanmasıyla büyük ölçüde petrole bağımlı hale gelmiştir. Diğer sektörler ise gereken 

ilgiyi görmemiştir. Günlük petrol üretimi 2003 yılında 210 bin varil düzeyinde iken 2011 yılına kadar 

490 bin varil civarına yükselmiştir. Petrol üretiminin artması ve petrol fiyatlarının yüksek düzeyde 

seyretmesi hem ithalat için gerekli dövizin sağlanmasında hem de kamu gelirlerinin artırılmasında 

hayati rol oynamıştır. Ancak, 9 Temmuz 2011 tarihinde, nüfusun %20’sini barındıran Güney Sudan’ın 

ayrılmasıyla petrol rezervlerinin %75’ini kaybetmiştir. En büyük gelir kaynağının önemli bir kısmını 

kaybeden Sudan bu süreçte, başta yüksek enflasyon, negatif büyüme ve döviz darboğazı gibi ciddi 

ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. 

Petrolün büyük çoğunluğu Güney Sudan’da kalsa da rafineri, boru hattı ve liman gibi altyapılara sadece 

Sudan’ın sahip olması petrol ihracatında Güney – Kuzey işbirliğini zorunlu kılmıştır. Güneyden ihraç 

edilecek petrolün boru hattı ile rafinerilere ve Sudan limanına sevkiyatı Sudan’a belirli bir geliri garanti 

etmektedir. Ancak iki taraf arasında geçiş ücreti konusunda anlaşmazlık yaşanması ve Aralık 2013’te 

Güney Sudan’da iç savaş çıkması, petrol üretimi ve sevkiyatını olumsuz etkilemiştir. 100 doların 
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üzerinde seyreden petrol fiyatlarının Haziran 2014’ten itibaren kademeli olarak 50 doların altına 

gerilemesi de petrol üretiminin azalmasında önemli rol oynamış, transfer ücreti konusunda yeni 

anlaşmazlıklara yol açmıştır. 

Sudan ekonomisinin önündeki en önemli engellerden biri, yıllarca süren ABD ambargosu olmuştur. 

ABD’nin, terörizmi finanse ettiği gerekçesiyle, 1993 yılında uygulamaya başladığı ambargo Sudan 

ekonomisini son derece olumsuz etkilemiştir. Ambargonun finansal işlemleri de kapsaması, ülkenin 

başta bankacılık olmak üzere hizmetler sektörü ile dış ticaret sektörlerinde büyük sorunlara yol 

açmıştır. Öyle ki, Sudanlılar uluslararası para transferi gerçekleştirebilmek için başta Birleşik Arap 

Emirlikleri olmak üzere bazı çevre ülkelerde hesap açmak durumunda kalmıştır. Bu da işlem 

maliyetlerini artırmıştır. Ambargo yüzünden döviz gelirleri gerileyen Sudan’ın ithalatı da olumsuz 

etkilenmektedir. Yedek parça temin edilemediğinden uçak seferlerinde dahi düşüş yaşanmıştır. 

ABD, Sudan’a karşı 20 yıl sürdürdüğü ticari ve ekonomik ambargoları 2017 yılında kaldırmıştır. ABD’nin 

Sudan’ı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarması ise 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmiştir. 

Bu gelişmelerin zamanla Sudan ekonomisinde rahatlamaya yol açması beklenmektedir. 

Petrol gelirlerinin ülkenin bölünmesiyle birlikte önemli ölçüde düşmesi, altın madenciliğinin önemini 

artırmıştır. Petrolün yerini altının almasıyla birlikte Sudan’da “altına hücum” olayı yaşanmıştır. 

Yüzbinlerce kişi altın arayışına girmiştir. Altın arayanlara malzeme tedarikçiliği bile önemli bir ekonomik 

faaliyet haline gelmiştir. 

Sudan, altın madenciliği alanında yurtdışı yatırımcıların da dikkatini çekmiştir. Yapılan yeni yatırımlarla 

altın üretimi her yıl artış göstermektedir. Böylece Sudan’ın altın üretiminde Afrika’nın 2. Büyük, 

dünyanın 9. Büyük altın üreticisi konumuna yükseleceği beklenmektedir. Diğer yandan, artan ihracatla 

birlikte altın madenciliği en çok döviz kazandıran sektör durumuna gelmiştir. 

Sudan Eylül 2012’de ülkede çıkan altını işlemek üzere bir altın rafinerisini faaliyete sokmuştur. Rafineri 

çevre ülkelerden çıkarılan altını da işleyebilecek büyüklükte kurulmuştur. Yıllık kapasitesi 300 ton 

civarındadır. 2012’de çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Kuzey Darfur’da da çok zengin altın yatakları 

keşfedilmiştir. Altın, Sudan’da petrolün yerini alırken iç çatışmaların en önemli nedenlerinden biri 

haline gelmiştir. 

Petrolün görece önemini yitirmesiyle altın madenciliğinin yanında tarım sektörü stratejik sektör 

durumuna gelmiştir. Tarım sektöründe hayvancılık %60’la daha büyük bir paya sahiptir. Sudan, büyük 

ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından Afrika ve Ortadoğu’nun en önemli ülkesidir. Canlı hayvan 

ihracatı altın ve petrolden sonra üçüncü sırada gelmektedir. Şeker kamışı, darı, susam, mango, yer 

fıstığı, sorgum, baklagiller, muz, soğan, domates, patates en önemli tarım ürünleridir. Sudan, Arap 

sakızı üretiminde dünyada yaklaşık %80 payla ilk sıradadır. Yıllık 100 milyon doların üzerinde ihracat 

geliri sağlamaktadır. 

Sudan’da GSYİH’nin yaklaşık %32’sini tarım, %22’ini sanayi ve %46’sını hizmet sektörü oluşturmaktadır. 

Çalışan nüfusun %44,6’sı tarım sektöründe, %15,3’ü sanayi sektöründe, %40,1’i ise hizmet sektöründe 

istihdam edilmektedir. Önemli sanayi dalları tekstil, çimento, şeker, petrol rafinesi, otomobil montajı 

gibi dallardır. 

C- DIŞ TİCARET 

Sudan’ın resmi istatistikleri en son 2018 yılında yayımlanmış olup, 2019 ve 2020 yıllarına ait veriler 

Sudan’la ticaret yapan ülkelerin resmi dış ticaret istatistiklerinden derlenen verileridir. 
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Sudan, ikiye bölündükten sonra dış ticaret açığı vermeye başlamıştır. Dış ticaret açığı 2019’da yaklaşık 

4 milyar dolarla seviyesinde gerçekleşmiştir. Açık, 2020’de ise %27,8 oranında artışla 5,1 milyar dolara 

olarak kaydedilmiştir. 

Sudan en çok ham petrol, susam, altın, canlı hayvan, pamuk, yerfıstığı ve yağı, arap sakızı ve sorgum 

ihraç etmektedir. 

Sudan en çok buğday, şeker, ilaç, yeni dış lastik, hazır giyim, kan ürünleri, otomotiv yan sanayi ürünleri, 

traktör, plastik ambalaj malzemeleri, ayakkabı, otomobil, etilen, gübre ve palm yağı ithal etmektedir. 

Sudan en çok Çin, Hindistan, S. Arabistan, İtalya, Mısır, Türkiye, Hollanda, ABD, Endonezya ve Fransa’ya 

ihracat yapmaktadır. 

Sudan en çok Çin, Hindistan, Mısır, Türkiye, Rusya, S. Arabistan, Almanya, Güney Kore, ABD ve 

Endonezya’dan ithalat yapmaktadır. 

 

Başlıca Ürünler İtibarıyla İhracatı: 

 



 

 
8 

Başlıca Ürünler İtibariyle İthalatı: 

 

Başlıca Ülkeler İtibariyle İhracatı: 

Başlıca Ülkeler İtibariyle İthalatı: 
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DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER: 

Sudan’da sürmekte olan ekonomik problemler ve yaşanan döviz darboğazı nedeniyle, Sudan Ticaret 

Bakanlığı’nın 7 Aralık 2017 tarihli ve 2017/20 sayılı kararı ile 19 kalemlik mal grubunda yer alan 

ürünlerin ithalatı dünya çapında geçici olarak belirsiz bir süre için yasaklanmış, daha sonra ise bu 

ürünlerden bazıları için yasaklama kaldırılmıştı. 

 

Sudan Hükümeti, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin ve döviz darboğazının aşılabilmesi için 7 

Ekim 2018 gününden geçerli olmak üzere aşağıdaki önlemleri almıştır: 

- Sudan Poundu (SDG) yabancı paralar karşısında serbest dalgalanmaya bırakılmış ve sabit kur rejimi 

terk edilmiştir. 

17 Ekim 2018 tarihi itibarıyla Sudan Merkez Bankası kurları ABD Doları için 46,9500 SDG ve Euro için 

54,2672 SDG olarak açıklanmıştır. İlk etapta 5 özel banka ve bazı yetkilendirilmiş döviz büroları, merkez 

bankasının dalgalı kur sistemi içinde günlük olarak ilan etmeye başladığı pariteler doğrultusunda 

serbestçe işlem yapmaya başlamıştır. 

7 Ekim 2018’den itibaren karaborsa döviz kurunda da gerileme başlamış ve dalgalı kur rejimine geçildiği 

ilk günlerde 52,00 SDG seviyesinde olan karaborsa kurunun 16 Ekim 2018 günü itibarıyla 47,00 SDG 

seviyesine gerilemiş olduğu ve Merkez Bankası kurları ile karaborsa kurları arasındaki makasın 

kapanmaya başladığı gözlemlenmiştir. 

- Daha önce belirsiz bir süre için yasaklanmış olan ve yukarıda sözü edilen 19 kalemlik mal grubunda 

yer alan ürünlerin ithalatı ile ilgili yasaklama kaldırılmıştır 

Bu durumda, ülkede yaşanmakta olan döviz darboğazı nedeniyle alınmış olan ithalat yasağı önlemleri 

bütünüyle sona erdirilmiş olup ihracat ve ithalat işlemleri eskiden olduğu gibi, mevcut dış ticaret 

rejiminin belirlediği düzenlemeler doğrultusunda gümrük otoritesince rutin işlemler tamamlanmak 

kaydıyla yürütülmeye başlamıştır. Bununla birlikte, 7 Ekim 2018 gününden önce başlamış olan işlemler 

için daha önceki düzenlemeler geçerli olacak ve serbesti 7 Ekim 2018 tarihinden sonra başlatılmış dış 

ticaret işlemleri için uygulanacaktır. 

- 7 Ekim 2018 tarihinden önce ithalat izni için kullanılan ve Sudan Merkez Bankası’nca düzenlenerek 

ithalatçı firmalara talep ettikleri ithalatı realize edebilmeleri için verilen IM formlarını düzenleme 

yetkisi tümüyle özel ve kamusal sermayeli ticari bankalara devredilmiş olup Merkez Bankası bundan 

böyle IM formu düzenlemeyecektir 

Bununla birlikte, IM formları şimdilik fiili olarak yurt dışında da faaliyeti olan ve döviz bulabilme gücüne 

sahip bankalarca üretilebilmekte olup ekonomik şartların iyileşmesine bağlı olarak daha fazla sayıda 

banka tarafından da üretilebilir hale gelmesi beklenmektedir. 

- Yukarıda belirtilen ve ithalat izni için kullanılan IM formlarının Sudan Merkez Bankası’nca 

uygulandığından farklı olarak ticari bankalar tarafından basılı kâğıt olarak üretilmesi mümkün 

olmayacaktır. IM formları ticari bankalarca yalnızca elektronik olarak üretilebilecek ve Sudan Gümrük 

Otoritesi bilgisayar ağına entegre bir programla doğrudan Gümrük Otoritesince elektronik ortamda 

işleme konulacaktır. 

- 7 Ekim 2018 tarihinden itibaren peşin dövizle veya kısmi ön ödeme yapılması suretiyle ithalat 

yapılması yasaklanmıştır. İthalat işlemleri akreditif ve vesaik mukabili gibi ödeme yöntemleri 

kullanılarak yapılacaktır. 
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- Ülkede en yüksek değerli banknot 50 SDG iken 100 SDG’lik banknotların basımı tamamlatılmıştır. 

Yakın bir zaman içinde piyasaya sürülmesi beklenmektedir. Merkez Bankası, yayımladığı bir tebliğ ile 

Ticari Bankalara ATM’lerde yeterli miktarda nakit para bulundurarak piyasada yaşanmakta olan yerel 

para sıkıntısının aşılması yolunda gerekli tedbirleri almalarını talimatlandırılmıştır. 

Yakın zamanda ülkede ATM’lerden para çekme limiti 500 SDG’ye (yaklaşık 10 ABD Doları) kadar düşmüş 

durumda iken Merkez Bankası yukarıda belirtilen tebliğ ile özellikle yüksek hacimli müşteri 

sirkülasyonuna sahip perakende sektörü aktörlerinin banka pos cihazı kullanmalarını da teşvik etmeye 

başlamıştır. Böylelikle hesaplarında yeterli paraları bulunan banka müşterileri “debit card” olarak 

bilinen banka kartları ile herhangi bir para çekme limitine takılmaksızın harcamalarını 

yapabileceklerdir. 

Ülkede hâlihazırda uluslararası veya ulusal bir kredi kartı kullanımı mevcut değildir. Bankalardaki 

mevduatın insanların tasarruf olarak normalde bankada tutabilecekleri paranın en fazla %25’i olduğu 

ve %75’inin yastık altında tutulduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte yapılan yeni düzenlemelerle 

beraber, zaman içinde banka sistemine olan güvenin artmasına bağlı olarak ticari bankalara yönelen 

mevduatın da artması beklenmektedir. 

İthalat Rejimi 

İthalata ilişkin kayıt şartları ithalatçıların ithalat işlemlerini engellememektedir. İthalatçı, Dış Ticaret 

Bakanlığı ve Ticaret Odası’na kayıt yaptırmak zorundadır. Ayrıca faaliyet gösterdiği eyalet yönetiminden 

ithalat izni alması gerekmektedir. Bu izinle birlikte ithalatçı, ithalat yapma ve ithal edilen ürünleri 

Sudan’da dağıtma hakkını elde etmektedir. İthalat izni almak isteyen firma ve kişiler için gerekli 

formaliteler şunlardır: 

1.Yerel makamlardan kişiler için alınan ticaret izni veya firmalar için firma sertifikası 

2. Ticaret odasına kayıt 

3. Vergi beyannamesi sertifikası  

4. Zekât beyannamesi sertifikası 

5. Sertifikalı bir muhasebeciden alınan ithalat ya da ihracata tahsis edilmiş sermaye beyannamesi 

Yabancı ortaklı firmalar yukarıdaki şartları yerine getirmenin yanında Dış Ticaret Bakanlığı’ndan izin de 
almalıdırlar. 

Ticaret Odası’na kayıt için, başvuru sahibinin faaliyetini sürdürdüğü yerel otoriteden onaylı ticaret iznini 
beyan etmesi gerekir. Anılan başvuru formu ve temel esasları içeren bilgi Sudan Ticaret Odaları 
Birliği’nden elde edilebilir. Sudan Ticaret Odaları Birliği’nin elektronik ağına 
http://www.sudanchamber.org adresinden ulaşılabilmektedir. 

İthalatçının ticaret izni alabilmesi için, bir gayrimenkul sahibi ya da bir iş yeri kira kontratı olması 
gerekmektedir. Özel kişilerin “firma sertifikası” sahibi olmaları gerekmez. “Firma sertifikası” sadece 
kayıtlı ithalatçı firmalar için gerekmektedir. 

Yabancı firma ve özel kişiler de Ticaret Odası ve Dış Ticaret Bakanlığı’na kayıt yaptırmak zorundadır. Ek 
olarak kişiler ve ortaklıklar, yerel “Ticaret Sertifikası” almalıdır. Bu kuraldan sınırlı sorumlu şirketler 
muaf tutulmaktadır. 

Kayıt işleminin tamamlanması için firmaların edinmesi gereken diğer evraklar şunlardır: 

http://www.sudanchamber.org/
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1. Vergi beyannamesi sertifikası  
2. Zekât beyannamesi sertifikası 
3. Sertifikalı bir muhasebeciden alınan ithalat ya da ihracata tahsis edilmiş  
sermaye beyannamesi 

Sudanlı olmayan bir iş adamı ticari amaçlı ithalat yapmak istiyorsa Sudanlı bir iş adamıyla sınırlı sorumlu 
şirket kurması gerekmektedir. Sınırlı sorumlu şirketler hariç ithalat faaliyetleri için özel bir sermaye şartı 
yoktur. Ticari faaliyetlerde yabancı şirketin hisse payı % 49’dur. Yatırım projelerinde hisse limiti yoktur. 

Sudan’da ithal ürünlerin dağıtımı için yerel otoriteden ticaret izni alınması gerekir. Limited şirketlerin 
Ticari Siciline kaydolması zorunludur. Sudan’daki bütün dağıtımcıların Ticaret Odası’na da kaydolması 
gerekmektedir. 

Dağıtım Hakkı: 

Dağıtım hakkı için yerel Konsey’den izin almak zorunludur. Bu hakka sahip olmak için: 

1.Gayrimenkul sahibi ya da bir iş yeri kira kontratına sahip olmak,  
2.İş yapabilecek uygun bir yerin olması gerekir. 

Kayıt işlemleri yerli yabancı herkes için eşittir. Kayıtta alınan ücret kayıt işlemlerinin masraflarını 
karşılamak içindir. İthal ve ihraç edilecek mal gruplarının sayısı bu ücretin değerini belirlemektedir. 

İthalatta Fiyat Kontrolü: 

Sudanlı yetkiler ithalatta fiyat kontrolü uygulamasının bulunmadığını ifade etmekle birlikte, ithalatta 

tüm ürünlerde referans fiyat uygulaması bulunmaktadır. Gümrük vergileri bu referans fiyatlar 

üzerinden saptanmaktadır. Bu durum aynı zamanda Sudan’ın uyguladığı en ciddi tarife dışı engel kabul 

edilmektedir. 

İthali Yasak Mallar Listesi 

GTİP No Ürün adı 

22030000 malttan mamul bira 

22041000 köpüklü şarap 

22042100 şarap 2lt’den az 

22042900 diğer 

22043000 diğer üzüm şırası 

22051000 vermut diğer taze üzüm şarapları 

22059000 diğer 

22060000 diğer fermente içecekler 

22071000 etil alkol % 80 hacim 

22072000 etil alkol ve diğer uçucular 

22082000 üzüm şarabının damıtılmasından elde edilen diğer alkollüler 

22083000 viskiler 

22084000 rom ve tafia 

22085000 cin 

21069040 potasyum bromid içeren ekmek mayası 

22086000 votka 
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22087000 likör ve benzerleri 

22089000 diğerleri 

95044000 oyun kağıtları 

01039200 domuz  

02031100 taze ve donmuş domuz eti 

02031900 domuz eti 

13021100 narkotik ilaçlar 

13021900 esrar 

13019000 haşhaş 

Tarifeler ve Diğer Vergiler: 

Sudan 6 rakamlı uluslararası tarifeye ek olarak 2 rakamlı ulusal, toplam sekiz rakamlı harmonize kod 

uygulamaktadır. 

Tarife Muafiyeti Uygulanan Maddeler 

1. Seyahat edenin bavul ve kişisel eşyaları 

2. Ülkeye giriş tarihinden itibaren 6 ay içinde çıkarmak şartı ile, gümrük vergisi  

gerektiren, ticari amaçlı numuneler 

3. Gümrük sınırları dışında kullanılan araçlar, uluslararası uçuşlarda kullanılan  

hava taşıtlarının yedek parçaları, uluslararası uçuşlarda kullanılmak üzere hava  

alanı yer hizmetlerine ilişkin ekipmanlar 

4. Yabancı ülkede konsinye olan Sudan’dan transit geçen ürünler 

5. Sudan’a yerleşmek üzere gelen ve kişisel amaçla kullanılacak olan eşya 

6. Reklam amaçlı ithal edilen malzemeler % 30 oranına kadar gümrük indiriminden 

yararlanabilir 

7. Sanat, edebiyet, bilim, spor ödülleri 

8. Sudan devletinin izin verdiği diğer maddeler 

Bu tarife muafiyetleri MFN bazında uygulanmaktadır. 

Maddelere Özgü İthalat İzinleri: 

Tekstil sektöründe kullanılmış giysiler, ilaçlar, böcek öldürücüler ve pestisid teknik standartlar açısından 
izin gerektirmektedir. 

Menşe Şahadetnamesi: 

Sudan bütün ithal mallarından menşe şahadetnamesi talep etmektedir. Bu mallar ihracatçı ülkenin 
Konsolosluğunca belgelenecektir. Belgeleme ücreti 50 ABD dolarıdır. 

Sudan’ın Verdiği Tarife Referansları 

Sudan’ın tarife referansları 
- COMESA (Doğu ve Güney Afrika Ülkeleri Ortak Pazarı) üyesi ülkeler  
için gümrük muafiyeti 
- Diğer ülkeler için ise karşılıklı indirim şeklinde gerçekleştirilmektedir. 
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Gümrük Vergileri 

Sudan’da gümrük vergileri devlet gelirleri içinde önemli bir yere sahiptir. Çok az yerli üretimin söz 
konusu olduğu ürünlerde dahi sektörü korumak amacıyla oldukça yüksek vergiler uygulanmaktadır. 
Gümrük vergilerinin hesaplanmasında, uygulanan referans fiyatları önem taşımaktadır. Farklı ülkelere 
farklı referans fiyatlarının uygulanması da söz konusu olabilmektedir. Bu durum gümrük vergilerinde 
farklılıklara yol açabilmektedir. Tarifelerle ilgili olarak mevcut mevzuata uymayan uygulamalarla da 
karşılaşılabilmektedir. 

Gümrük vergilerine ilişkin bilgilere Sudan Gümrükler Genel Müsteşarlığı’nın internet sitesinden 
(www.customs.gov.sd) ulaşılabilmektedir. 

Diğer Vergiler 

Federal tüketim vergileri, şeker, çimento, sigara, boya, meşrubat, petrol ürünleri gibi federal kabul 
edilen sanayi kollarına uygulanmaktadır. 2000 yılından bu yana uygulanmakta olan KDV ile birlikte 
sanayi ürünleri üzerindeki tüketim vergisi kaldırılmıştır. 

Eyaletler kendileri Anayasa’nın 13. Maddesine göre, müstakilen vergi koyabilmektedir. Ancak Maliye 
Bakanlığı eyaletlerin koyduğu vergilerin kaldırılması ve konulması üzerinde söz sahibidir. Sadece federal 
otorite teşvik amaçlı uygulama yetkisine sahiptir. 

İthal edilen mallar üzerinde yerel ve eyaletlere özgü vergi yoktur. Yerel satış vergisi kaldırılmış, onun 
yerini KDV almıştır. 

Zekât 

Zekât sadece Müslümanlardan alınan ve fakirler için harcanması öngörülen dini bir vergidir. Sabit 
sermaye ve arazi bu uygulamadan muaftır. Yıllık zekât oranları aşağıdaki gibidir: 

1.İşletme sermayesinin % 2,5’i 
2. Altın ve gümüş dâhil mali varlıkların % 2,5’i 
3. Sulanan araziden elde edilen mahsulün % 5’i 
4. Belli sayıda büyük ve küçükbaş hayvan 
5. Diğer gelirlerin % 2,5’i 

Müslüman olmayanlar zekât ödemek zorunda değildir. Ancak Sudan’da yaşayan yabancı bir 
Müslümanın da zekât ödemesi gerekir. Müslümanlar ayrıca gelir vergisi de ödemektedir. 

Ek Vergi 

Harmonize sistem bazında 44 maddeye ithalatta CIF değer ve iç ticarette fabrika çıkış fiyatı üzerinden 
% 10 ila % 210 arasında ek vergi uygulanmaktadır. 

Ek vergi daha ziyade KDV ile yer değiştiren tüketim vergisini baz almaktadır. Ek vergi sınırlı sayıdaki 
ithal ürüne yerli üretimi korumak amacı ile uygulanmaktadır. 

 

 

www.customs.gov.sd
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Liman Vergisi 

Altyapı güvenlik ve diğer hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile uygulanmaktadır. Yüklenen ya da 
boşaltılan mallar üzerinden ad valorem bazda uygulanmakta ve liman ve sivil havacılık otoriteleri 
tarafından tahsil edilmektedir. Bu vergi türü; 

İthalatta % 2 CIF 
İhracatta % 0,5 FOB 
Sivil havacılıkta % 1,2 oranında uygulanmaktadır. 

Yerel Vergilerin İthalata Uygulanması 

Yerli ürünlere KDV ve tüketim vergisi uygulanmaktadır. Tüketim vergisi sadece şeker, çimento, 
boyalar, montaj binek otomobilleri, 2 tondan az yük taşıyan kamyonlar, sigaralar, doğal ve suni 
meyve suları ve maden suyuna uygulanmaktadır. KDV ise satışa konu her tür mala uygulanmaktadır. 

Ürün Standardı ile İlgili Uygulamalar: 

Sudan Standartlar ve Metroloji Kurumu (SSMO) giriş limanında bütün ürünleri incelemektedir. Bu 
incelemenin amacı ürünün belirli standartlara uyup uymadığının tespit edilmesidir. Sudan uluslararası 
alandaki bütün sanitari ve pitosanitary standartları tanımaktadır. Ithalatın tamamı bu standartlara tabi 
bulunmaktadır. Buna ilişkin tetkik ve kalite analizleri yetkili merciler tarafından yapılmaktadır. Giriş 
noktalarında yetkili birimler sistematik kontrollerini yapmaktadır. 

Sertifika verifikasyonu laboratuar analizlari ile ürünlerin güvenlik garantisi sağlanmakta ve uygunluk 
belgesi verilmektedir. Sudan standartları şu anda ISO ile uyumlu değildir. Bu konudaki uyum çalışmaları 
devam etmektedir. 

Ayrıca Sudan CODEX Alimentarius Komisyonu üyesi ve SSMO bünyesinde CODEX Milli Komisyonu’na 
sahiptir. Ayrıca Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu üyesidir. 

İş İnsanlarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar: 

Sudan ile yapılan ticarette malın kalitesinden ve fiyatından ziyade özellikle ödeme koşulları büyük bir 
önem arz etmektedir. Sudanlı firmalarla yapılacak ikili iş birliğinde insani ilişkilere dayanan ve sözde 
bırakılacak hiç bir iktisadi ve ticari faaliyette bulunulmamasına önemle dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Pasaport ve vize işlemleri: 

Ülkemiz ile Sudan arasında imzalanan bir anlaşma ile diplomatik pasaportlarda vizeler 13 Mart 2011 
tarihi itibari ile karşılıklı olarak kaldırılmıştır. 

Hizmet, hususi ve umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Sudan hükümeti 2010 yılı başında 
Türk vatandaşları için sınırda vize uygulamasını başlatmıştır. Bu çerçevede vatandaşlarımız 100 dolar 
harç karşılığı Hartum Uluslararası Havaalanında Sudan’a giriş vizesi alabilmektedir. Pasaportun en az 6 
aylık geçerlilik süresi olmalıdır. İsrail’e giriş vizesi taşımamalıdır. 

Diğer taraftan, ABD, İngiltere, OECD üyesi veya Schengen alanına dâhil ülkelerin geçerli vize ve ikamet 
iznine sahip Sudan vatandaşlarına 20 Nisan 2011 tarihi itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanında kaşe 
tatbiki suretiyle vize verilmesi uygulaması başlatılmıştır. 
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THY’nin haftanın her günü İstanbul-Hartum tarifeli seferleri mevcuttur. 

Vatandaşlarımızın, Sudan’ın Darfur ve Doğu Sudan bölgelerinde bulunan eyaletlerine yapılacak 
seyahatlerin güvenlik nedeniyle izne tabi olduğunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

Sudan yasaları alkollü içeceklerin ülkeye girişine ve içilmesine izin vermemektedir. 

İhtiyaç halinde kendilerine ulaşılabilmesini teminen vatandaşlarımızın, Sudan’a gelmelerinin akabinde 
Büyükelçiliğimize ulaşarak iletişim ve adres bilgilerini bırakmaları önem arz etmektedir. 

Sudan’a seyahat eden bütün yabancıların ülkeye girdikten sonraki bir hafta içerisinde herhangi bir polis 
merkezinde ya da havalimanında kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Sudan Hükümeti 1 Nisan 2014 
tarihinden itibaren, ülkede bulunan ancak kayıt yaptırmamış olan yabancılara yönelik yasal tedbirler 
uygulanmaktadır. Bu çerçevede, turistik veya ticari amaçlarla Sudan’a gelecek olan ve/veya hâlihazırda 
Sudan'da bulunan vatandaşlarımızın, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları için yetkili 
mercilere başvurarak kayıt işlemlerini zamanlıca yaptırmaları önem arz etmektedir. 

Sudan’a seyahat edecek vatandaşlarımızın seyahatlerinden önce T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
Sudan için önerilen aşıları yaptırmaları tavsiye edilmektedir. Sudan’a seyahat edecek 
vatandaşlarımızın sağlık konusunda en güncel bilgileri T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel 
Müdürlüğü’nden almaları mümkündür. 

Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri 

Hafta sonu tatili: Cuma günleri 

Bağımsızlık Bayramı: 1 Ocak 

Koptik Noel: 7 Ocak 

Barış Anlaşması Günü: 9 Ocak 

Hz. Muhammedin Doğumu: 24 Ocak 

Koptik Paskalya Bayramı: 5 Mayıs 

İşçi Günü: 5 Mayıs 

Ulusal Selamet Devrimi Bayramı: 30 Haziran 

Çalışma saatleri Cumartesi-Perşembe arası; yazın 07:30-14:30, kışın 08:30-15:00 

(Bankalar saat 8:30-12:00 arası açık). 

Yerel Saat Türkiye’de yaz saati uygulaması varken saat farkı bulunmamaktadır. Yaz saati uygulaması 
dışında +1 saat ileridedir. 

D- DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

Sudan’ın doğrudan yabancı yatırımları büyük ölçüde petrol sektörüne yönelmiştir. Bu alanda ülkeye en 

fazla yatırımda bulunan ülkelerin başında Çin, BAE, Malezya ve Hindistan gelmektedir. Ülkenin ikiye 
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bölünmesi ve petrol bölgelerinin büyük bölümünün güneyde kalması Sudan’da mineral madenciliği, 

tarım ve hayvancılığın ön plana çıkmasına yol açmıştır. Sudan son yıllarda özellikle altın madenciliği 

konusunda yurtdışı yatırım çekmektedir. 

Körfez Arap ülkelerinin de özellikle finans sektörü ve telekomünikasyon alanlarında Sudan’da 

yatırımlarda bulundukları, ayrıca tarımsal üretim konularında da önemli anlaşmalar imzaladıkları 

görülmektedir. 

Sudan’a gelen doğrudan yabancı sermaye yıllık ortalama 1 milyar doların hemen üzerinde seyrederken, 

2019 yılında 825 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. Ülkedeki doğrudan yabancı sermaye stoku da 

28,5 milyar dolara yükselmiştir. 

Sudan’daki Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (milyon dolar): 

 

Yatırımlara Sağlanan Teşvikler: 

1999 yılında yürürlüğe giren Yatırımları Teşvik Kanunu 2003 yılında yenilenmiştir. Söz konusu Kanun 

ülkedeki yatırım faaliyetlerinin esasını teşkil etmekte olup yerli yatırımcılarla yabancı yatırımcılar 

arasında herhangi bir ayırım gözetilmemektedir. Bu Kanun tarafından sağlanan bazı kolaylıklar 

şunlardır: 

- Stratejik projeler için, ticari üretimin ya da projenin faaliyete geçmesinden itibaren, işletme kar 

vergilerinden on yıl süreyle muafiyet 

- Stratejik olmayan projeler için, ticari üretimin ya da projenin faaliyete geçmesinden itibaren, işletme 

kar vergilerinden 5 yıl süreyle muafiyet 

- Proje için gerekli makina, teçhizat ve hammadde vb.nin ithalatında gümrük muafiyeti 

- Devletin yatırımcıya projesini gerçekleştirmek üzere ucuz bedelle uzun süreli arsa tahsisi 

- Az gelişmiş bölgelerde ihracata, kırsal gelişime, istihdam yaratmaya, teknik ve bilimsel gelişmeye, 

işletme karının ülkede yatırıma dönüştürülmesine yönelik doğrudan yatırımlarda özel imtiyazlar 

Yine söz konusu Kanun hükümlerine göre yatırımcılar aşağıdaki haklara sahiptir: 

- Proje ile ilgili kar, finansman maliyeti, kanuni dayanakları olan borç ödemeleri, transfer edilebilme 

hakkı 

- Proje için gerekli hammadde, malzeme ithalatı serbestisi 

- Projede çalışan yabancıların kendi tasarruf ve kazançlarını transfer edebilmeleri imkânı 

- Projede çalışan yabancıların seyahat özgürlüğü, ikamet hakkı ve yatırımcıların çalışanlarını kendi 

ülkelerinden getirme hakkı 
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Kanun hükümlerine göre yatırımcının projesi devletleştirilmeyecek, proje fonlarına el konulmayacak ve 

proje tarafından kullanılan gayrimenkullere el konulmayacaktır. Zorunlu hallerde bedeli piyasa 

fiyatından ödenecektir. 

Serbest Bölgeler: 

Sudan’da serbest bölgede işlem gören mallar yabancı kabul edilmektedir. Serbest bölgeler sanayi, 

ticaret ve hizmet sektörlerinde çok amaçlı olarak işletilmektedir. Suakin ve Al Geili serbest bölgeleri 

ülkedeki önemli serbest bölgelerdir. 

Suakin Serbest Bölgesi: Suakin Serbest Bölgesi ile Doğu Eyaleti’nde Kızıldeniz kıyısında tarihi bir kent 

olan Suakin’deki “Osman Digna” Limanı’nın canlandırılması ve Port Sudan Limanı’nın yükünün bir 

ölçüde hafifletilmesi beklenmektedir 

Al Geili Serbest Bölgesi: Hartum’un 60 km kuzeyinde, 20 km2 ’lik bir alanda kurulmuştur. Serbest 

bölgenin avantajları 1. Ana petrol rafinerisine yakınlık, 2. Hartum’daki iş ve sanayi çevrelerine yakınlık 

3. Hava, kara ve demir yolu ulaştırmasına ve Sudan’ı çevreleyen diğer Afrika ülkelerine yakınlık olarak 

tanımlanmaktadır. 

E-TÜRKİYE İLE TİCARET 

Türkiye, Sudan ile dış ticaretinde fazla vermektedir. Türkiye’nin Sudan’a ihracatı son yıllarda düşüş 

göstermiş; ancak, 2020 yılında 295 milyon dolardan 381 milyon dolara yükselmiştir. 

Türkiye’nin Sudan’dan yaptığı ithalat düşük olmakla birlikle 2020 yılında 105 milyon dolarla en üst 

seviyesine ulaşmıştır. Türkiye Sudan’a en çok makinalar, elektrikli makina ve cihazlar, maya, kuru 

baklagiller, ayakkabı, oto ana ve yan sanayi ürünleri, demir-çelik ürünleri, plastik ürünleri ve kâğıt 

ürünleri ihraç etmektedir. 

Türkiye Sudan’dan en çok susam, pamuk ve ham deri ithal etmektedir. 

Türkiye - Sudan Dış Ticareti: 
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Türkiye’nin Sudan’a İhracatında Başlıca Ürün Gruplar: 

 

Türkiye’nin Sudan’dan İthalatında Başlıca Ürün Grupları: 

 

Sudan’ın Ülkelere Göre İhracatı (Bin Dolar): 
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Sudan’ın Ülkelere Göre İthalatı (Bin Dolar): 

 

Sudan’ın İhracatında Başlıca Ürünler: 
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Sudan’ın İthalatında Başlıca Ürünler: 

 

F- KOCAELİ’ NİN SUDAN İLE TİCARETİ: 

2019 yılında; Kocaeli İlinden Sudan’a 3.625 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Aynı yıl 

Kocaeli ilinin Sudan’dan yaptığı ithalat rakamı ise 238 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. 

2020 yılına gelindiğinde ise bu rakam ihracatta; yaklaşık 2.375 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 

ithalat rakamı yaklaşık 166 bin 500 dolarda kalmıştır. 

Son 4 yıllık dönem ele alındığında İlimiz Kocaeli, Sudan ile yaptığı ticarette her zaman fazla veren taraf 
konumunda bulunmuştur. 
 
2021 yılı ele alındığında Kocaeli ilinden Sudan’a yaklaşık 3.223 milyon dolar değerinde ihracat 
gerçekleşirken ithalat 159 bin dolarda kalmıştır. 
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Yıl 

 
İl 

 
Ülke 

 
İhracat $ 

 
İthalat $ 

 
Hacim $ 

 
Denge $ 

2019 Kocaeli Sudan 
 

3.625.178 
 

238.118 
 

3.863.296 
 

 
+3.387.060 

 

2020 Kocaeli Sudan 2.374.325 166.509 
 

2.540.834 
 

 
+2.207.816 

 

2021 Kocaeli Sudan 3.221.732 158.679 
 

3.380.411 
 

 
+3.063.053 

 

2022 
(ilk 2 ay) 

Kocaeli Sudan 328.026 66.469 
 

394.495 
 

 
261.557 

 

 
YARARLI ADRESLER: 
 
T.C. Hartum Büyükelçiliği 
Adres: House No: 21, Block No: 84, Baladia Str. P.O.Box: 771 East Khartoum-Sudan 
Tel: +249-183-794-215 / 216 
Faks: +249-183-794-218 
E-mail: embassy.khartoum@mfa.gov.tr 
 
T.C. Hartum Ticaret Müşavirliği 
Adres: Farah Abdelmageeed Farah Building, Alnus Street, Elriyadh Square 18, No:9, Khartoum-Sudan 
Tel: +249-183-227-001 
Fax: +249-183-245-177 
E-mail: hartum@ekonomi.gov.tr 
 
Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği 
Adres: Mahatma Gandi Cad. No:48, GOP, Çankaya, Ankara 
Tel: 0312-446-63-27/0312-446-63-28 
Fax: 0312-446-85-06 
E-mail: ankara@mfa.gov.sd 
 
Sudan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu 
Adres: Menekşeli Sok. No:16 1.Levent / İstanbul 
Tel: 0212-281-74-41 / 42 
Fax: 0212-269-09-63 
E-mail: sud.istanbul@gmail.com 
 
Kaynakça: 
Ticaret Bakanlığı Bilgi Sistemi: www.ekonomi.gov.tr 
Türkiye İstatistik Kurumu: www.tuik.gov.tr 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK): www.deik.org.tr 
IMFCEF: www.cef.imf.org 
Coface Economic Studies: www.coface.com 
TradeMap: www.trademap.org 
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