
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE – GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 
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Türkiye - Güney Afrika 

Cumhuriyeti İş Forumu, T.C. 

Ekonomi Bakan Yardımcısı 

Adnan Yıldırım, Güney Afrika 

Cumhuriyeti KOBİ’lerden 

Sorumlu Bakan Yardımcısı 

Elizabeth Thabethe ve Güney 

Afrika Ankara 

Büyükelçisi 

Vika Mazwi 

Khumalo’nun 

katılımları ile 

DEİK Afrika İş 

Konseyleri 

Koordinatör 

Başkanı Tamer 

Taşkın’ın ev sahipliğinde 28 

Temmuz 2015 tarihinde 

İstanbul’da gerçekleşti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İki ülke işadamlarının daha sık 

bir araya getirilmesi ve yeni  

işbirliği fırsatlarının yaratılarak 

somut ortaklıklara 

dönüştürülmesi amacıyla, 

Arçelik sponsorluğunda 

düzenlenen İş Forumuna, 

Türkiye ve Güney Afrika iş 

dünyasından temsilciler ile 

basın 

mensuplarından 

oluşan yaklaşık 

150 kişi katıldı. 

 

DEİK ve Güney 

Afrika 

Cumhuriyeti 

tanıtım filmlerinin 

gösterimiyle başlayan 

toplantıda, protokol 

konuşmaları ve sunumların 

ardından, Güney Afrikalı ve 

Türk firmalar arasında ikili iş 

görüşmeleri yapıldı. 
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TÜRKİYE – GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ İŞ FORUMU 

 

 

İkili Ticaret 

İhracat (2014)  

1,1 milyar dolar 

 

İhracat Ürünleri 

Otomotiv Yedek Parça ve 

Tarım Makinaları Aksam ve 

Parçası, Beyaz Eşya, Hijyen 

Malzemeleri, Ev Tekstili, 

Traverten ve Mermer, 

Elektrikli Ev Aletleri, Kauçuk 

ve Mamulleri, Gıda 

Maddeleri, Ofis Mobilyaları 

 

İthalat (2014)  

545 milyon dolar 

 

İthalat Ürünleri 

Altın, Kömür, Maden 

Cevherleri, Otomotiv Yedek 

Parça, Paslanmaz Çelik Sac, 

Demir-Çelik, Ham Deri,  

Mineral Yakıtlar ve Yağlar,   

Hayvan Yemi 

 

Toplam Dış Ticaret Hacmi  

1,7 milyar dolar (2014) 

 

Dış Ticaret Dengesi  

- 644 milyon dolar (2014) 

GÜNEY AFRİKA 

CUMHURİYETİ, 

TEŞVİKLERİYLE TÜRK 

FİRMALARI İÇİN CAZİP 

FIRSATLAR SUNUYOR 
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PROTOKOL KONUŞMALARI 
 

Açılış konuşmalarında DEİK 

Afrika İş Konseyleri Koordinatör 

Başkanı Tamer Taşkın, Afrika 

kıtasının en büyük ekonomisi ve 

Sahra Altı Afrika’nın ekonomik 

lideri olan Güney Afrika ile 

Türkiye’nin ticaret hacminin 2014 

yılında 1 milyar 734 milyon dolar 

olduğunu söyledi. Güney Afrika 

Cumhuriyeti’nin zengin 

hammadde kaynakları, tekstil, 

turizm otomotiv ile tarım gibi 

sektörlere ve oturmuş bir 

altyapıya sahip olduğunu belirten 

Taşkın, iki ülke arasındaki ticaretin 

çeşitlendirilerek 

eleştirilebileceğinin altını çizdi.  

Güney Afrika’da 

gerçekleştirilmesi planlanan 

projelerde, Türk iş dünyasının 

önemli roller alabileceğini 

vurgulayan Taşkın, firmaların 

Güney Afrika piyasasında kısa 

vadeli değil uzun vadeli planlama 

ve strateji izlemeleri gerektiğini 

belirtti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güney Afrika Ankara 

Büyükelçisi Vika Mazwi Khumalo 

konuşmalarında,  gelişmekte olan 

ülkelerin bir takım engeller ve 

zorluklar ile karşı karşıya olduğunu 

söyledi. Güney Afrika ile 

Türkiye’nin işbirliği ve yatırım 

fırsatlarını atağa geçirmek için 

çalıştıklarını belirten Khumalo, 

Güney Afrika’da Arçelik ve 

Anadolu Holding’in büyük 

yatırımcılar arasında olduğunu ve 

iki ülke ekonomilerinin ortak 

platformlarda küçük ve orta 

ölçekli şirketler için de bir araya 

gelmesi gerektiğini ifade etti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güney Afrika Cumhuriyeti 

KOBİ’lerden Sorumlu Bakan 

Yardımcısı Elizabeth Thabethe, 

Güney Afrika’nın birçok ülke ile 

tercihli ticaret anlaşmasının 

bulunduğunu kaydetti. İki ülkenin 

stratejik konumlarından 

faydalanılması gerektiğini belirten 

Thabethe, Güney Afrika 

Cumhuriyeti’nin Afrika’nın önemli 

ekonomik güçlerinden biri olarak 

yoluna devam ettiğini söyledi. 

Güney Afrika’da yatırımcılar için 

önemli fırsatların bulunduğunu 

hatırlatan Thabethe, Türk iş 

dünyasının yerel üreticiler ile 

ortaklık kurabileceklerini dile 

getirdi.  Afrika'nın nüfusunun 1 

milyar civarında olduğunu ve 

Güney Afrika'dan her yere 

açılımın mümkün olduğunu 

vurgulayan Thabethe, Güney 

Afrika’da gümrük vergilerinin iş 

çevresi için son derece dostane 

seviyede olduğunu ve teşviklerle 

birlikte doğrudan yatırımları 

çektiklerini ifade etti.  
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 Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, 

hedeflerinin iki ülke arasındaki imkanlardan en fazla verimi elde 

etmek, ticaret politikalarına yoğunlaşmak ve ortak yatırımları 

arttırmak olduğunu ifade etti. Afrika stratejisi sayesinde iki ülke 

arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde önemli mesafelerin kat 

edildiğini belirten Yıldırım, Afrika’daki Türk yatırımlarının 6,3 milyar 

dolara ve Türk müteahhitlik firmaları tarafından kıtanın tamamında 

üstlenilen projelerin değerinin 55 milyar dolara ulaştığını vurguladı. 

Türkiye’nin Sahra Altı Afrika’daki en büyük ikinci ticaret ortağının 

Güney Afrika olduğuna işaret eden Yıldırım, iki ülke arasındaki 

ticaret hacminin iki kattan fazla arttığını ekledi.  

 

Türkiye’nin sadece Güney Afrika’da yaklaşık 500 milyon dolar değerinde yatırımı olduğunu ve Türk 

müteahhitlerce bugüne kadar Güney Afrika’da 19 milyon dolar değerinde toplam 3 proje üstlenildiğini ifade 

eden Yıldırım, Türkiye-Güney Afrika 3. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısının 2015 yılı bitmeden 

gerçekleştirilebileceğini belirtti. İki ülke arasındaki ticaretin ve yatırımların hedeflenen seviyelere çıkması için 

2000 yılında imzalanan “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın yeniden gözden geçirilmesi 

gerektiğini söyleyen Yıldırım, mevcut potansiyel ve stratejik pozisyonlara bakıldığında iki ülke arasındaki 

ilişkilerin geliştirilmesi için sayısız fırsatların olduğunu hatırlattı. 

 

 

 

 

 

 

"Güney Afrika'da 
yapılacak çok iş var" 
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Türk Eximbank Uluslararası 
Ticaretin Finansmanı 
Müdürü Fırat Dursun 

Açılış konuşmaların ardından sunumlar kısmına 

geçildi. Arçelik Afrika & Ortadoğu ve Yakındoğu Bölge 

Direktörü Murat Büyükerk, Arçelik Grup hakkında ve 

Arçelik’in Güney Afrika beyaz eşya pazarının lideri Defy 

firmasını 2011 yılı Temmuz ayında 324 milyon dolar 

yatırımla satın almasıyla Sahraaltı Afrika’da nasıl 

büyüdükleri ile gelecek faaliyetlerine ilişin katılımcıları 

bilgilendirirken; DEİK Afrika İş Konseyleri Koordinatör 

Başkanı Tamer Taşkın Türkiye’deki iş ve yatırım fırsatlarına, 

Türk Eximbank Uluslararası Ticaretin Finansmanı Müdürü 

Fırat Dursun ise Türk Eximbank’a ilişkin sunumlar yaptı. 

 

*PowerPoint Sunumları indirmek için lütfen tıklayınız. 

 

Sunumlar sonrasında ikili görüşmelere geçildi. 

TÜRK İŞ DÜNYASI İÇİN GÜNEY AFRİKA’DA İŞ FIRSATLARI 
 

      Zengin hammadde kaynakları, gelişmiş altyapısı, tekstil, turizm, otomotiv ve tarım gibi önde gelen 

sektörleriyle, Afrika kıtasının en büyük ekonomisi konumunda olan Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC), Afrika 

kıtasının yüzölçümünün sadece %3’ünü kaplamasına rağmen ülke olarak Afrika kıtasının toplam sınai 

üretiminin %40’ını, kıtanın toplam GSYIH’sinin %20’sini, toplam elektrik üretiminin %50’sini ve maden üretiminin 

ise %45’ini gerçekleştirmektedir.   

 

Dünyadaki en ‘açık’ ekonomilerden birine sahip olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ulaşım alt yapısı iş 

dünyası için oldukça gelişmiş olup, Afrika kıtasında bulunan en iyi yapıya sahiptir.  Büyük çaplı limanları, etkin 

kara ulaşım ağı, özellikle ABD ve Avrupa ile havayolu bağlantıları mevcuttur.  

 

Geçen 10 yıl içinde diğer Afrika ülkeleri ile ticareti oldukça gelişen GAC’ın ihraç ürünlerinin büyük bir 

bölümü imalat sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. İmalat sanayisi; gıda, tekstil, madencilik ve enerji, ağır 

kimyasal ve mineral işletmeciliği ile demir-çelik gibi endüstrilere dayalı olarak büyük ölçüde sermaye yoğun bir 

sanayidir.  

 

İmalat sanayi ürünleri ihracatı yanısıra, maden bakımından dünyanın en zengin doğal kaynakları sahip 

olan GAC’de, maden ürünleri ihracatı toplam ihracatın 1/3’ünü oluşturmaktadır. Başlıca madenleri; platin, 

altın, bakır, elmas, kömür, uranyum, manganez, krom ve demir cevheridir. 

 

GAC'ın ithalatında üst sıralarda yer alan ürünler, ham petrol, petrol yağları, otomotiv ve yan sanayi 

ürünleri, telefon cihazları ve ekipmanları, hava ve kara taşıtları için aksam ve parçaları, ağır iş makine ve 

cihazlarının aksam ve parçaları, tıbbi ilaçlar, kauçuk dış lastikler, pirinç ve matbaacılık makineleri şeklindedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Arçelik Afrika & Ortadoğu 
ve Yakındoğu Bölge 
Direktörü Murat Büyükerk 

http://www.deik.org.tr/Contents/FileAction/6289
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Türkiye - Güney Afrika Cumhuriyeti Ticari İlişkileri  

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. 

 

2004 yılını izleyen süreçte özellikle Türkiye’nin dış ticarette stratejik yaklaşımı ve ayrıca GAC’da da ciddi 

dışa açılma hareketleri, ticaret hacminin artmasında önemli rol oynamıştır. Karşılıklı üst düzey ziyaretleri ve 

işadamlarının/kadınlarının da ilgisi ile Türkiye ile GAC arasındaki ticaret, artış sürecine girmiş, dış ticaret hacmi 

2004 yılında ilk kez 1 milyar doları aşmıştır. Geçtiğimiz 10 senede boyunca dış ticaret hacmi artış göstererek, 

2014 yılında 1.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 

 

Türk firmalarının Güney Afrika piyasasında kısa dönemli değil en az 10 yıllık bir strateji izlemeleri ve uzun 

vadeli planlamalarla pazarda sağlam bir yer edinmeleri önerilmektedir. Güney yarımkürenin kalkınmışlığın 

çeşitli evrelerindeki Avustralya, Okyanusya, Afrika, Mercosur gibi pazarlarına hitap etmek için elverişli bir 

konumda olan Güney Afrika, hem büyük ölçekli firmalar hem de KOBİ’ler tarafından incelenmesi gereken 

fırsatlar sunmaktadır. 

 

Türkiye-Etiyopya Dış Ticaret Değerleri (milyon dolar) 

YILLAR İHRACAT İTHALAT DENGE HACİM 

2010 369,2 889,6 1.850,5 -181,1 

2011 508,5 1.954,6 2.463,1 -1.446,1 

2012 381,9 1.289,8 1.671,8 -907,9 

2013 619,7 1.479,3 2.099,1 -859,6 

2014 545,3 1.189,4 1.734,7 -644,1 

FAYDALI ADRESLER 
 

T.C. Pretoria Büyükelçiliği 

Büyükelçi: Kaan Esener 

T: +27 12 342 6055 | F: +27 12 342 6052 | E: embassy.pretoria@mfa.gov.tr 

 

T.C. Pretoria Ticaret Müşavirliği 

Ticaret Müşaviri: Hakan Karabalık 

T: +27 12 342 6051| F: +27 12 342 6058 | E: pretoria@ekonomi.gov.tr 

 

Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği 

Büyükelçi: Vika Mazwi Khumalo 

T: +90 312 405 6861| F: +90 312 446 6434 | E: general.ankara@dirco.gov.za  

 

Johannesburg Sanayi ve Ticaret Odası (JCCI) - Karşı Kanat Kuruluşu 

Başkan: Fay Mukaddam 

T: +27 11 726 5300| F: +27 11 482 2000 |E: denise@jcci.co.za  

 

 

 

 

 

Güney Afrika’ya Yatırım 

Kararını Etkileyebilecek Bazı 

Etmenler: 

 Siyasi istikrar ve reform 

süreci 

 Uluslararası pazarlarla 

gümrük birliği, serbest ve tercihli 

ticaret imkanı 

 Afrika, Latin Amerika ve 

Hint Okyanusu pazarlarına 

hakim stratejik konum 

 Zengin hammadde 

rezervleri 

 Ucuz iş gücü 

 Yabancı şirketlere döviz 

kontrol kısıtlamaları 

uygulanmaması 

 Gelişmiş finans, 

bankacılık ve iletişim altyapısı 

 Liman olanakları: 

Durban Afrika’nın en büyük, 

dünyanın ise 9. büyük limanıdır. 

 Güney Afrika 

dünyadaki dördüncü en ucuz 

elektrik tedarikçisidir. 
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AFRİKA BÖLGESİ 

T: 0212 339 50 00 | F: 0212 270 35 92 

africa@deik.org.tr | www.deik.org.tr 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSORUMUZA DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ 
  

 

 

 

  

 


