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1.2. GENEL BİLGİLER 

1.2.1. Coğrafi Konum 

238.537 km2 yüzölçümüne sahip Gana, Batı Afrika’da Gine Körfezi kıyısında yer almaktadır. 
Ülkenin komşuları doğusunda Togo, batısında Fildişi Sahili, kuzeyinde ise Burkina Faso’dur. 
2.094 km’lik karasal sınıra sahip ülkenin komşuları ile sınırlarının uzunluğu ise şu şekildedir: 
Togo: 877 km, Fildşi Sahili: 668 km, Burkina Faso: 549 km. Ülkenin kıyı şeridinin uzunluğu 
ise 539 km’dir. 

Tropik iklime sahip ülkede sıcaklıklar genellikle 21-30ºC arasındadır. Kuzeydeki savan 
bölgelerde, güneydeki kıyı şeridine göre daha büyük iklim farklılıkları oluşmaktadır. Mart’tan 
Haziran’a kadar ve Eylül’den Ekim’e kadar süren iki yağış sezonu bulunmaktadır. En fazla 
yağış ülkenin güney batısına düşmektedir. En sıcak aylar Mart ve Nisan olup, bu aylarda 
sıcaklık 35 ºC’ye kadar yükselmekte ve çok yüksek nemlilik yaşanmaktadır. En yağışlı ay ise 
Haziran’dır. Haziran ayında düşen ortalama yağış miktarı 178 mm’dir. Haziran ayından sonra 
hasat dönemi başlamaktadır. 

Ülkenin güney batısındaki ormanlık bölge 82.000 km2’lik alana sahiptir. Bu alan ülke 
topraklarının %34’ünü kapsamakta olup, Gana’nın ağaç ve kereste ihracatının ana kaynağıdır. 
Ülkenin altın yatakları Ashanti ve Western bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Ancak Central ve 
Brong-Ahafo bölgelerinde de geniş rezervler bulunmaktadır. Dünyanın en büyük yapay gölü 
olan Volta Gölü Gana’da (Akosombo Barajı’nın kaynağı) bulunmaktadır. Akra Bölgesi ve 
ülkenin orta kısımlarının bazı bölümleri sel baskınlarına maruz kalmaktadır.  

Ülkede tarımsal üretim büyük ölçüde kuzey bölgelerinde yapılmaktadır. En önemli tarımsal 
ürün olan kakao, ülkenin kuzeyindeki tüm bölgelerde yetiştirilmektedir. Tarımsal üretim ülke 
genelinde geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. 

1.2.2. Siyasi ve İdari Yapı 

Gana 6 Mart 1957’de İngiltere’den bağımsızlığını kazanmıştır. Ülkenin ilk anayasası 1957 
yılında hazırlanmış olup, İngiliz çok partili parlamenter demokrasi sistemine dayandırılmıştır. 
Ancak Ülkenin Cumhuriyet olmasından sonra 3 yıl içinde anayasada çeşitli değişiklikler 
yapılmış, 1960 yılında Anayasa değiştirilmiştir. 1964 yılında tek partili bir yönetim 
oluşturularak Anayasa’da yeniden değişiklik yapılmıştır. Bu tarihten itibaren Anayasa’daki 
değişiklikler devam etmiştir.  

Gana’nın günümüz Anayasa’sı 1992 yılında, ülkenin 1979 yılından beri ilk çok partili seçimi 
gerçekleştirdiği tarihte kabul edilmiştir. Sözkonusu Anayasa’nın büyük çoğunluğu, Amerikan 
yönetim sistemine dayanmakta olup, yürütme görevini her dört yılda bir genel seçimle seçilen 
başkana vermektedir. Kabine Başkan tarafından atanmakta, yasama meclisi tarafından 
onaylanmaktadır. 

Gana 1957 yılında İngiltere’den bağımsızlığını kazandıktan sonra uzun süre kötü yönetim, 
rüşvet, yolsuzluk ve kaçakçılık gibi nedenlerle fazla ilerleme gösterememiştir. 1966 yılında 
Kwame Nkrumah ilk askeri darbesini gerçekleştirdikten sonra 1981 yılındaki ikinci darbesi ile 
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birlikte ülkede ekonomik istikrar ve demokrasi dönemi başlamıştır. Bugün Afrika 
standartlarında Gana diğer ülkeler için politik ve ekonomik anlamda model ülke olarak 
görülmektedir 

1.2.3. Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Gana, geniş altın, elmas, manganez ve boksit yataklarına sahiptir. Volta Gölü çevresindeki göl 
ve nehirler hidroelektrik güç üretim imkanları sunmaktadır. Ülkenin Tano havzasında 14,3 
milyar varillik kanıtlanmış petrol rezervi ve tahmini olarak 193 milyar metre küplük doğal gaz 
rezervi bulunmaktadır. Afrika’nın batı kıyılarında ülkenin önemli bir balıkçılık potansiyeli de 
bulunmaktadır. Gana’nın güney batısı 82.000 km2 ‘ lik geniş ormanlarla kaplı olup, bu alan 
ülkenin %34’üne karşılık gelmekte ve gerek iç piyasaya verilen gerekse ihraç edilen orman 
ürünlerinin tamamı bu bölgeden karşılanmaktadır. 

 

1.3. GENEL EKONOMİK DURUM 

1.3.1. Ekonomik Yapı 

Son yıllarda ekonomide önemli bir büyüme hızı yakalamış olan Gana, özellikle 2000’li 
yıllardan sonra uluslararası ilişkilerini de hızla güçlendirmektedir. Özellikle Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterliği yapmış olan Kofi Annan ile dünyaya açılması ivme kazanmış 
olan Gana, içinde bulunduğumuz dönemde Afrika ülkeleri içinde adından en çok söz edilen 
ülkeler arasında yer almaktadır. Ayrıca, 2008 yılında Afrika Futbol finallerinin Gana’da 
düzenlenmiş ve başarıyla gerçekleştirilmiş olması nedeniyle tüm dünya medyasında yaklaşık 
1 ay süre ile gündemde kalmış ve çok önemli gelişme sinyalleri vermiştir. 

Gana’da tarım sektörü, halen ekonominin temel sektörü olup, tarımın GSYİH’ya katkısı %35 
civarındadır. Hizmetler sektörü GSYİH’dan %30 civarında pay almakta, sanayinin GSYİH’ya 
katkısı %25, sanayi sektörü içinde değerlendirilen madencilik ve petrol sektörünün ise %10 
düzeyindedir. Gana’nın GSYİH’sı son yıllarda önemli gelişme göstermiştir. 2011 yılında 
%14,4 gibi rekor düzeyde gerçekleşmiştir. 

Tarım sektörü, ekonominin temeli olup, çalışan nüfusun yaklaşık %55’i tarım sektöründe 
istihdam edilmektedir. Ülkede ekonomik anlamda en önemli tarımsal ürün kakaodur. Kakao 
aynı zamanda altın madeni ile birlikte Gana’nın en önemli ihraç kalemi olup, tarımsal ürünler 
içerisinde kakaoyu ormancılık ürünleri, sebzeler, deniz ürünleri ve ananas takip etmektedir. 
Tarım sektörü uluslararası piyasalardaki fiyat dalgalanmalarına açık olan bir sektördür. 
Tarımdaki ürün çeşitliliğini arttırma çalışmaları sınırlı kalmaktadır.  

Hizmetler sektörü GSYİH’nın %30’unu oluşturmaktadır. Hizmetler sektöründe en büyük alt 
sektör hükümetçe sağlanan hizmetlerle bankacılık faaliyetleridir. Bunu turizm, 
perakendecilik, restoran ve otel işletmeciliği izlemektedir. Telekomünikasyon hizmetleri 
sektörü içerisinde gittikçe önem kazanmaya başlamıştır. 

Sanayi sektörleri içerisinde de gıda işleme sanayi, içecekler, tütün sanayi, tekstil, hazır giyim, 
ayakkabı, kereste, kimya ve kozmetik sanayi ile alüminyum sanayi ve çelik sanayi ülkede 
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başlıca kurulu sanayiler olup, en önemli yeri tutmaktadırlar. Bu sanayilerin tamamı 
başlangıçta devletçe kurulmuş olmakla beraber bugün çoğunlukla özelleştirilmişlerdir. 

GSYİH’ya katkısı %5-6 seviyesinde olan madencilik sektöründe en önemli faaliyet alanını 
altın madenciliği oluşturmaktadır. 

Ülkede tarım sektöründeki sağlıklı gelişmenin devam etmesi, altın madeni üretiminin önemli 
ölçüde artması, petrol üretiminde ve hizmetler sektöründe beklenen olumlu gelişmelerin 
devam etmesi neticesinde önümüzdeki yıllarda %5'in üzerinde büyüme hızlarının 
yakalanabileceği öngörülmektedir. Gana’da önümüzdeki süreçte özellikle haberleşme ve 
inşaat sektörlerindeki önemli gelişmelerin devam etmesi beklenmektedir. Gana’da 1997 
yılında petrol yatakları keşfedilmeye başlanmış olup, petrol yatakları ülkenin özellikle kıyı 
kesimlerinde yer almaktadır. Gana’da şu an için toplam 1,8 milyar varillik petrol varlığı tespit 
edilmiş olup, günlük petrol üretiminin 150 bin varil olduğu bildirilmektedir. Üç yıl içerisinde 
de günlük petrol üretiminin 250 bin varilin üzerine çıkması beklenmektedir. Ülkeden 2011 
yılının Ocak ayından itibaren petrol ihracatı da başlamış olup, söz konusu yıl 2,7 milyar 
dolarlık petrol ihracatı gerçekleştirilmiştir. Ülkede petrol arama faaliyetleri devam etmekte 
olup ülkede keşfedilmemiş petrol yataklarının bulunduğu tahmin edilmektedir. Ülkede petrol 
sektöründe yetişmiş kalifiye eleman sıkıntısı çekilmekte bu yüzden yurt dışından önemli 
sayıda yetişmiş eleman Gana’ya gelmiş bulunmaktadır. Petrol üretim ve ihracatına bağlı 
olarak Gana'da 2011 yılında GSYİH’ %14,4’lük rekor bir artışla 39,2 milyar dolara 
yükselmiştir. 

 2013 2014 2015

GSYH (cari Milyar ABD doları) 47.8 38.6 37.5

GSYİH büyümesi (yıllık%) 7,3 4.0 3,9

Enflasyon, GSYH deflatörü (yıllık%) 15.6 16.7 17.8

Kişi başına düşen GSYİH (mevcut ABD doları) 1.827.1 1.441.6 1.369.7

Kişi başına GSYİH büyümesi (yıllık%) 4,8 1,6 1,6
 

1.3.2. Ekonomi Politikaları 

Gana 1983 yılından itibaren IMF ve Dünya Bankası desteği ile kapsamlı bir ekonomik 
gelişme programı izlemektedir. Özellikle IMF’nin desteğiyle uygulanan programın esas amacı 
makroekonomik dengesizliği azaltmak ve yapısal reformları gerçekleştirmektir. Program ile 
ülkede mali ve parasal disiplin kurulmuş, döviz kuru serbestisi sağlanmıştır. Ayrıca söz 
konusu program ile, bankaların bilançolarındaki tahsil edilemeyen alacakların düşülmesi ve 
devletin bankalardaki hissedarlığının sona erdirilmesi sonucunu beraberinde getiren mali 
sektör liberilizasyonu da sağlanmıştır. Bu durum ise bankacılıkta rekabeti beraberinde 
getirmiştir. 

Her ne kadar 2009 yılında yaşanan resesyondan sonra global ekonomik durumun düzeleceği 
beklenmekte ise de, Gana hükümeti tedbirli davranarak IMF ve Dünya Bankası ile olan 
ilişkilerini devam ettirme kararındadır. Bu nedenle Gana hükümeti bu kuruluşlardan finansal 
destek almaya devam etmekte ve önümüzdeki yıllarda da bu kuruluşların desteğinin alınmaya 
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devam edilmesi düşünülmektedir. IMF ve Dünya Bankası Gana’da yüksek dış ticaret açığının 
azaltılması ve yüksek enflasyonun düşürülmesi yanında, mali disiplinin güçlendirilmesi ve 
makroekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik çaba göstermektedirler. Bu amaçla Gana 
Hükümeti 2010 yılında Dünya Bankasından 300 milyon dolar finansal yardım almış ve 
ilerdeki dönemlerde de 600 milyon dolarlık ek destek alma niyetini belirtmiştir. IMF ile de 
önümüzdeki üç yıllık süre içerisinde 600 milyon doların üzerinde bir kaynak aktarımı 
anlaşması imzalanmıştır. 

Gana’da son dönemlerde uygulanan ekonomi politikaları başlıca kamu harcamalarının 
rantabıl kullanımı, kamu gelirlerinin artırılması, iş ve yatırım imkânlarının artırılması, kredi 
kullanım imkânlarının genişletilmesi ve özel sektörün desteklenmesi konularında 
yoğunlaşmıştır. Bunların dışında altyapı yatırımlarına öncelik verilmesi, yoksulluğun 
giderilmesi ve petrol üretim ve ihracatının artırılması konuları Gana hükümetlerinin üzerinde 
durdukları önemli konuları oluşturmaktadır. 

Gana, yoğun bir özelleştirme programı üstlenmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte, son 
yıllarda özelleştirme programı yavaş ilerlemektedir. Gana’da son yıllarda özelleştirilmiş olan 
veya özelleştirilmesi düşünülen başlıca kuruluşlar: Volta Nehir İşletmesi (En önemli elektrik 
üretim ve dağıtım şirketidir.), Gana Su Şirketi (Greater Accra bölgesine hizmet vermektedir.), 
Tema Petrol Rafinerisi (Ülke içinde tüketilen tüm rafine petrol ürünlerini üretmektedir.), Gana 
Elektrik Şirketi (Elektriğin başlıca dağımcısı olan şirkettir.) ve Gana Ticaret Bankası-GCB 
(aktif ve mevduat büyüklüğü bakımından en büyük ticari bankadır.) ‘dır. 

Gana’da tarım sektörü halen istihdamda en önemli rolü oynamaktadır. Tarımın istihdamdaki 
payı %50 civarındadır. Sanayinin istihdamdaki payı %20, hizmetler sektörünün ise %30’dur. 
2011 yılı itibariyle Gana’da toplam işgücü varlığı 10,3 Milyon olup, işsizlik oranı 2000’li 
yılların başında %11’ler düzeyinde iken gerçekte daha yüksek oranlarda olduğu tahmin 
edilmektedir. Yoksulluk sınırının altında yaşayan nüfus 2000’li yılların başında toplam 
nüfusun %40’ını oluştururken bu oran son yıllarda %25’in altına düşmüştür. 
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İKİNCİ BÖLÜM  

SEKTÖRLER 

2.1. SEKTÖRLER 

2.1.1. Tarım ve Hayvancılık 

Gana’da yurt içi ekonomi hala büyük ölçüde tarıma dayalı olup, tarım sektörü GSYİH’nın 
%35’ını istihdamın da %55’ini karşılamaktadır. Gana tarımında küçük aile işletmeleri 
hâkimdir. Sektördeki büyüme diğer sektörlerin gerisinde kalmakta ve sektör, büyük ölçüde 
iklim koşullarına bağlı olması nedeni ile çeşitli risklerle karşı karşıyadır. Ekili arazilerin 
yalnızca %1’i sulanabilmektedir.  

Son yıllarda, tarım sektöründeki büyüme kakao ve ormancılık alt sektörlerindeki genişlemeye 
bağlı olarak gelişme göstermiş ve söz konusu büyüme yıllık ortalama %5’in üzerinde 
olmuştur. 2011 yılında tarım sektöründe beklenmeyen oranda %0,8’lik gelişmeden sonra 
2012 yılında %3’ün üzerinde gelişme beklenmektedir. Ülkede kakao üretimindeki 
gelişmelerin tarım sektörü üzerine büyük etkisi bulunmaktadır. Son yıllarda tarım 
sektöründeki büyümeler de esas itibarıyla kakao sektöründeki büyümeden kaynaklanmıştır. 
Tarım sektöründeki olumlu gelişmeler hava koşullarının iyi gitmesinin yanı sıra, kamu 
politikalarının uzun vadeli olumlu etkilerinden de kaynaklanmaktadır. Ekonomik reformlar 
çerçevesinde hükümet gıda fiyat kontrollerini kaldırmış, üreticilere ödenen kakao ve diğer 
ürünlerin fiyatlarını ve tarıma yönelik çeşitli hizmetleri ve destekleri artırmıştır. Dünya 
Bankası’nın Afrika Gelişme Göstergelerine göre, Gana’da devamlı ekilen alanlar düzenli 
olarak artış göstermiş olup, 1995 yılında tahmini olarak 2,8 milyon hektar olan ekili alanlar, 
içinde bulunduğumuz yıllarda 4 milyon hektara ulaşmıştır. Bununla birlikte Gana’da gıda 
ürünleri üretiminde yeterli gelişme sağlanamamıştır. Son on yılda sadece başlıca kakao, 
manyok ve pirinç üretiminde olumlu artışlar görülmekle birlikte diğer ürünlerin üretimindeki 
artışlar sınırlı kalmıştır. Bu durum, yatırım azlığı, zayıf teknoloji ve son yıllarda ekilen 
alanların kalitesinin iyi olmaması gibi nedenlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.  

Ülkede üretilen en önemli tarımsal ürün kakaodur. Gana dünya kakao üretiminde 
Endonezya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Kakao ihracatı altınla birlikte Gana’nın 
ihracat gelirlerinin en önemli kaynağını oluşturmakta ve geçmişte uzun yıllar kakaonun 
ihracat getirisi altın ihracatını da geçmiştir. Hava koşullarının iyi geçmesi ve dünya 
fiyatlarının da oldukça yüksek düzeylerde seyretmesinin sonucunda Gana’da tarımsal üretim 
önemli miktarlarda artış göstermiştir. Bu nedenle Gana tarım ve gıda ürünlerinde az bir farkla 
net ihracatçı konuma gelmiştir. Son yıllarda yüksek kakao fiyatları yanında kakao tarımında 
hastalık ve pestisid kontrol programlarının uygulanması, kakao üretim bölgelerinde yolların 
yenilenmesi ve kakao üreticilerine ilave destekler sağlanması kakao sektörünün canlanmasına 
neden olmuştur. Gana’da üretilen kakaolar dünyanın en kaliteli kakaoları olmakla birlikte, 
zaman zaman ortaya çıkan hastalıklar ve dağıtım altyapısındaki aksaklıklar nedeni ile ürün 
zaman zaman zarar görmektedir. 
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Orman ürünleri ve su ürünleri sektörü Gana’da önem taşıyan diğer sektörlerdir. Ülkenin üçte 
birinden fazlası ormanlarla kaplıdır. Ancak, bu ormanların tamamı ticari ormancılığa uygun 
değildir. Ülkenin batısındaki ormanlardan elde edilen ürünler ticaret için kullanılmaktadır. 
Ormancılık başlıca ihracat sektörleri içinde üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkede faaliyet 
gösteren Kereste İhracatı Geliştirme Kurulu orman ürünlerinin pazarlanması ve 
fiyatlandırılmasından, Orman Ürünleri Denetleme Bürosu ise kalite standartlarının 
geliştirilmesi ve izlenmesinden sorumludur. 

Gana’da iki türlü balıkçılık yapılmaktadır. Birincisi deniz avcılığı, diğeri ise balık 
yetiştiriciliğidir. Deniz avcılığı kültür balıkçılığına göre daha büyük önem taşımaktadır. Gana 
539 km kıyı şeridine sahip olup, kıta sahanlığı ise 200 mildir. 

2.1.2. Sanayi  

Afrika ülkesi olarak Gana’nın sanayisi göreceli bir çeşitliliğe sahiptir. Ülke, alüminyum 
eritme işletmeleri, kereste işleme, gıda işleme, çimento, petrol işleme, tekstil, elektronik, ilaç, 
madencilik v.b. çok çeşitli sanayi kollarına sahiptir. Sanayi alanındaki bu çeşitlilik 
bağımsızlık sonrasında kendine yeterli bir ülke yaratma çabasından kaynaklanmıştır. 

1983 yılında yürürlüğe giren ekonomik iyileştirme programı ile imalat sanayinde çeşitli 
düzenlemelere gidilmiştir. Sübvansiyonların azaltılması ve sektörleri rekabete açık hale 
getirecek düzenlemelerin yapılması firmaların bazılarını kapanmaya, bazılarını da ayakta 
kalabilmek için performanslarını artırmaya itmiştir. Ülkede en iyi gelişme gösteren sektörler 
tekstil, hazır giyim, metal, plastik ve demir dışı metal ürünler sektörüdür. 

Zaman zaman ülkede yaşanan enerji sıkıntısı fabrikaları kapasitelerinin altında çalışmaya 
itmekte ve bu durumda sanayi üretimi de düşüş göstermektedir. Bu durumdan özellikle 
üretimleri büyük ölçüde enerji üretimine dayanan çelik ve alüminyum üreticileri büyük zarar 
görmektedir.  

Ülkede gıda ve içecek, çimento ve odun kimyasalları gibi sektörler son yıllarda beklenen 
gelişmeleri gösterememişler ve bu sektörlerdeki gelişmeler diğer sektörlerin gerisinde 
kalmıştır. 

Hükümet sanayi sektörüne son yıllarda büyük önem vermeye başlamış ve sektöre çeşitli 
teşvikler getirmiş olmasına rağmen, harcanabilir gelir açısından pazarın sınırlı büyüklükte 
olması, hammadde ve üretim maliyetlerinin yüksekliği, eski makina ve ekipman kullanımı ve 
iş gücü maliyetlerinin de nispeten yüksek olması gibi nedenlerle sanayideki gelişme sınırlı 
kalmaktadır. 

Son yıllarda GSYİH’nın %25’ini oluşturan sanayi sektöründeki gelişme petrol üretim ve 
ihracatının başlaması ile 2011 yılında %14,4 gibi oldukça yüksek bir düzeyde gerçekleşmiştir. 
İmalat sanayindeki gelişmeler ülkede kredi taleplerini ve enerji tüketimini de oldukça 
artırmıştır. Gana’da imalat sanayinde petro kimya sanayinin payı %19, gıda sanayinin payı 
%16, deri, tekstil ve konfeksiyon sanayinin payı ise %15 düzeyindedir. Bu sanayileri sırasıyla 
%9’luk payı ile demir dışı metal sanayi,ve %8,5lik payı ile de tütün ve tütün mamülleri sanayi 
takip etmektedir. 
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2.1.3. Enerji  

Gana’da 1997 yılında petrol yatakları keşfedilmeye başlanmış olup, petrol yatakları ülkenin 
özellikle kıyı kesimlerinde yer almaktadır. Gana’da şu an için toplam 1,8 milyar varillik petrol 
varlığı tespit edilmiş olup, günlük petrol üretiminin 150 bin varil olduğu bildirilmektedir. Üç 
yıl içerisinde de günlük petrol üretiminin 250 bin varilin üzerine çıkması beklenmektedir. 
Ülkeden 2011 yılının Ocak ayından itibaren petrol ihracatı da başlamış olup, söz konusu yıl 
2,7 milyar dolarlık petrol ihracatı gerçekleştirilmiştir. Ülkede petrol arama faaliyetleri devam 
etmekte olup ülkede keşfedilmemiş petrol yataklarının bulunduğu tahmin edilmektedir. 
Ülkede petrol sektöründe yetişmiş kalifiye eleman sıkıntısı çekilmekte bu yüzden yurt 
dışından önemli sayıda yetişmiş eleman Gana’ya gelmiş bulunmaktadır. Petrol üretim ve 
ihracatına bağlı olarak Gana'da 2011 yılında GSYİH’ %14,4’lük rekor bir artışla 39,2 milyar 
dolara yükselmiştir. 

Ülke içinde üretilen enerjinin en önemli kaynağı hidroelektrik santrallerdir. Hidroelektrik 
enerji üretimi toplam enerji üretiminin %70’ini oluşturmaktadır. Volta Gölü ve gölün barajı 
Akosombo’daki hidroelektrik santral ülkenin en büyük santralidir. Ülkede hidroelektrik 
santrallerden enerji üretimi yağışlardan önemli ölçüde etkilenmektedir. Zaman zaman Volta 
Gölü’ndeki su seviyesinde ani düşüşler görülmekte, bu nedenle ülkede enerji yetersizlikleri 
yaşanabilmektedir. Bu dönemlerde sanayi üretiminde düşmeler görülebilmekte ve ülkenin 
elektrik ihracatı da azalabilmektedir. Kısa bir süre önce su seviyesinin düşmesi sonucunda 
Akosombo barajında faal altı tribünden dördü kapatılmış ve enerji üretimi normal enerji 
üretiminin %30’una kadar gerilemiştir. Bu enerji azalmalarından özellikle madencilik ve 
alüminyum sanayileri büyük zarar görmüştür. 

Ülkede bazı dönemlerde yaşanan enerji krizleri ve ülkenin gelişen madencilik sektörü 
hükümeti ve özel sektör kuruluşlarını enerji konusunda önlemler almaya yöneltmiş ve 
alternatif enerji kaynakları arayışına gidilmiştir. Ülkenin petrol ve gaz kaynaklı enerji 
istasyonlarının kapasitesi artırılmıştır. Aboadze santraline yeni bir ünite ilave edilerek tesisin 
toplam enerji üretimi 660 milyon kilowattın üzerine çıkmıştır. Halihazırda bir Amerikan 
şirketi tarafından ülkenin başlıca altın madenlerine enerji sağlayacak 220 milyon kilowatt’lık 
bir tesis de Tema’da yapılmıştır. Elektrik krizi, Gana Ulusal Petrol Şirketi-GNPC’yi Tano 
havzasında bulunan gazı kullanabilecek enerji tesisleri kurmaya teşvik etmiştir. Ancak, bu 
yöndeki planlar henüz tamamlanmamıştır. 

İthal edilen ham petrol ülkenin tek petrol rafinerisi Tema Petrol Rafinerisi- TOR’da 
işlenmektedir. 

2.1.4. İnşaat 

İnşaat, sanayi sektörünün ikinci en büyük alt sektörüdür. Sanayi üretimindeki payı %30, 
GSYİH’daki payı %8’dir. Yol yapım çalışmaları inşaat sektörü içinde önemli bir yere 
sahiptir. Gana’da özellikle son yıllarda mevcut yollar tamir edilmekte, yeni yollar da inşa 
edilmektedir. Sözkonusu inşaat faaliyetlerinde hem yabancı hem de yerel firmalar iş 
yapmaktadır. Yabancı şirketler, gerekli makinelere ve uzmanlığa sahip oldukları için 
genellikle otoyollar gibi büyük inşaat işlerini üstlenirken, yerel firmalar tali yollar gibi daha 
küçük çaplı inşaat işlerini üstlenmektedir. İnşaat sektöründeki büyüme finansman teminine ve 
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hükümetin taahhütleri verme hızına bağlı olarak gelişmektedir. Son yıllarda özel sektör için 
konut sektöründe büyük yatırım imkanları göze çarpmaktadır. 

2.1.5. Madencilik 

Altın ülkenin en önemli ihracat geliri kaynağı ve madencilik sektörünün en önemli cevheridir. 
Altın ve diğer minerallerin ihracatı toplam ihracatın yaklaşık %50’sini oluşturmaktadır. 
Bunun içinde altının payı yaklaşık %90’dır. Ülkenin altın rezervleri Ashanti bölgesi ile Batı 
ve Orta bölgelerde bulunmaktadır. Ülkenin en büyük altın üreticisi Anglo Gold Ashanti’dir. 
Diğer başlıca üreticiler ise Golden Star Resources, Newmonth Ghana Gold, Goldfields 
Ghana, Chirano Gold Mines’dır. 

Ülkenin önemli miktardaki elmas rezervleri Birim havzasında yer almaktadır. Elmas sektörü, 
uygulanan politikalarla yolsuzluk, kaçakçılık gibi hususlardan olumsuz yönde 
etkilenmektedir. Sektör, devlet elindeki Ghana Consolidated Diamonds (GCD) tarafından 
yönetilmektedir. Hükümet yıllardır GCD’yi özelleştirmeye çalışmış, ancak başarılı 
olamamıştır. Supper&Associates adlı Amerikan şirketi GCD’yi almak için açılan ihaleyi 
kazanmış olmakla beraber ödemeleri yapamaması nedeniyle, sözkonusu ihale işlemi 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. GCD şimdi kapasitesinin 1/3’ü kadar üretim yapmakta olup, 
tam kapasite ile üretim yapabilmesi için yaklaşık 10 milyar $’lık yatırıma ihtiyaç 
duymaktadır. 

Ülke, dünyanın önde gelen manganez ihracatçılarından biridir. Devlet elindeki Gana Ulusal 
Manganez Şirketi’nin 1995 yılında özelleştirilmesinin ardından üretim artışı gözlenmiştir. 

Ülkenin 120 milyon ton olarak tahmin edilen boksit rezervlerinin yalnızca küçük bir kısmı, 
Bui’de çıkarılmaktadır. Ghana Bauxite isimli şirket ülkedeki tek üreticidir. Volta Alüminyum 
Şirketi (Valco) Gana boksitini alüminyuma çevirmemekte, Jamaika kaynaklı hammaddeleri 
kullanmaktadır. Gana hükümetinin boksiti alüminyuma cevirme yönünde entegre sanayi 
kurulması için çabaları bulunmaktadır. Avustralya firması BHP Billiton’un ülkede bir 
alüminyum tesisi kurma planı bulunmaktadır. Valco’da %10 hisseye sahip Amerikan Şirketi 
Alcoa ise hisse sayısını artırarak Gana boksitini kullanmayı amaçlamaktadır. Diğer taraftan 
Rus madencilik şirketi Rusal da Valco’da hisse edinme isteğini açıklamıştır. 

2.1.6. Turizm 

Turizm Gana’da altın ve kakaodan sonra döviz kazandırıcı üçüncü en büyük faaliyettir. 
Hükümet yapmış olduğu onbeş yıllık master planları neticesinde, Gana’yı turistlerin 
uluslararası ziyaret yerlerinden biri haline getirmeyi hedeflemektedir. Gana’da tarihi mirasa 
yönelik turlara ağırlık verilmiş ve özellikle Afrika kökenli Amerikalıların oluşturduğu kitle 
hedef kitle olarak belirlenmiştir. Eski köle kaleleri ve vahşi yaşam parklarına yatırımlar 
yapılmıştır. 

Ülkeyi ziyaret eden turist sayısı son yıllarda 500.000’in üzerine çıkmış olup, turizm gelirleri 1 
milyar dolar civarındadır.Turistler ağırlıklı olarak İngiltere, ABD, Almanya ve Fransa’dan 
gelmektedir. Ülkeye gelen yabancıların yaklaşık üçte birini yurt dışındaki Gana orijinliler 
oluşturmaktadır. 
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2.1.7. Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı 

Taşımacılık Altyapısı 

Gana 1957 yılında bağımsızlığını kazandığında, geri kalmış ülkeler arasında, dünyanın en 
gelişmiş karayolu ağına sahipti. Ancak 1970’ler boyunca taşımacılık sistemi ve limanlar ciddi 
ölçüde gerilemiş ve telefon ağı vasat düzeyde işlemiştir. 1980’lerin başından itibaren 
karayolları ve limanlarda önemli tamiratlar gerçekleştirilmiş, ulusal elektrik şebekesi ülkenin 
pek çok bölgesine özellikle kuzey Gana’ya ulaştırılmıştır. Ancak hala yüksek düzeyde 
yatırıma ihtiyaç bulunmakta olup, gelecek yıllarda pek çok altyapı projesinin uygulanması 
beklenmektedir. Yeni altyapı projelerinin finanse edilmesinde özel sektör yatırımlarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Karayolu taşımacılığı iç taşımacılıkta kullanılan başlıca taşımacılık türüdür. Yük 
taşımacılığının %98’i karayolu ile gerçekleştirilmektedir. Buna rağmen Gana’da iyi 
düzenlenmiş bir karayolu taşımacılığı sistemi bulunmamaktadır. Bugün Gana’da toplam 
39.409 km karayolu bulunmakta, bunun 11.653 km’si asfalt yol, 27.756 km’si stabilize 
yoldur. 

Gana Akra, Kumasi, Sekondi-Takorasdi’yi birbirine bağlayan 953 km’lik bir demiryolu ağına 
sahiptir. Ancak, demiryolu ile ulaşım uzun sürmekte ve sıklıkla rötarlar yaşanmaktadır. 
Örneğin Takoradi’den Akra’ya ulaşım (296 km) demiryolu ile bir ya da birkaç gün sürerken, 
bu uzaklık karayolu ile en fazla 4 saat sürmektedir. Hükümet, demiryolu ağını Burkino Faso, 
Fildişi Sahili ve Togo ile bağlamak üzere uzatma yönünde planları olduğunu açıklamıştır. 
Ancak finansman sorunu nedeni ile sözkonusu projelerin kısa vadede gerçekleşmesi 
beklenmemektedir. 

Gana’ya çok sayıda havayolu şirketinin uçuşları bulunmaktadır. Gana Havayolları Şirketi, 
ülkenin ulusal havayolu taşımacılık şirketidir. Lufthansa, KLM, British Airways, Kenya 
Airways, Emirates’in Gana’ya direk uçuşları bulunmaktadır. 

Akra’daki Kotoka uluslararası havaalanından Avrupa’ya, ABD’ye, Güney Afrika’ya ve Batı 
Afrika’daki pekçok ülkeye direkt uçuşlar yapılabilmektedir. Kotoka Uluslararası 
Havaalanı’nın genişletilmesi çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. Böylece havaalanının 
yolcu kapasitesi 68.000’den yaklaşık 150.000’e çıkarılmıştır. Havaalanındaki sözkonusu 
kapasite artışı ve Fildişi Sahili’ndeki sorunlar nedeni ile Abidjan’ın ticaretindeki azalmaya 
bağlı olarak Batı Afrika’nın ulaşım merkezi haline gelmesi beklenmektedir. 

Limanlar 

Ülkenin Güneydoğusundaki Tema ve Güneybatısındaki Sekondi-Takoradi ülkenin başlıca iki 
limanıdır. Limanlardaki işlem hacmi, 1980’lerdeki rehabilitasyon çalışmalarının ardından 
giderek artış göstermiştir. Sözkonusu çalışmalar gemilerin tur sürelerini önemli ölçüde 
azaltmıştır. Gana limanlarındaki gemi tur süreleri Batı Afrika’daki en hızlı tur süreleridir. 
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İthalatın en önemli kısmı Tema limanı üzerinden gerçekleştrilirken, ihracatın çoğunluğu ise 
Takoradi limanından yürütülmektedir. Fildişi Sahili’nde yaşanan sorunlar nedeni ile tamamen 
kara ile çevrili olan Burkina Faso, Mali ve Nijer’in alternatif yollar araması sayesinde ülkenin 
bu iki limanının trafiği artış göstermiştir. Hükümet bu gelişmeler sonucunda Tema ve 
Takoradi’nin bölgenin yeni ticaret merkezleri haline getirilmesine yönelik çalışmalar 
başlatmıştır. Halihazırda, Tema’daki rıhtımlardan birinin bir konteyner terminali haline 
getirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu projenin iki yıl sürmesi beklenmektedir. 
Aynı zamanda iki limanda da depolama tesisleri, ihracatı geliştirme bölgeleri ve nakliye 
bölgelerinin geliştirilmesi yönünde planlar da yapılmaktadır. 

Volta Gölü üzerindeki ülke içi taşımacılık, yetersiz tesisler nedeni ile verimli ve hızlı 
olamamaktadır. Volta, Ankobra ve Tano nehirleri üzerinde 1.293 km’lik su yolu mevcuttur. 

Telekomünikasyon Altyapısı 

Gana’nın telekomünikasyon sistemi yatırımların yetersizliği nedeni ile zayıf düzeydedir. 
Telefon hattına sahip olan kişi sayısı düşük düzeydedir. Gana’da bugün itibarı ile kullanımda 
olan 300 binin üzerinde sabit hatlı telefon abonesi bulunmaktadır. Sabit hatlı telefon 
abonelerinin üçte ikisi büyük Akra’da yerleşiktir. Sabit hatlarda lisanslı kuruluşlar Gana 
Telecom ve Westel’dir. 

Mobil telefon kullanıcılarının sayısı sabit hat kullanıcılarından fazladır. Lisanslı dört servis 
sağlayıcısı bulunmaktadır: Bunlar:MTN (%53), Tigo (%26,7), Ghana Telecom(%16,8) ve 
Kasapa Telecom(%3,5)’dur. Westel ve Glo Mobile ise henüz lisans almış olan şirketlerdir. 

Halihazırda ülkede 30’dan fazla Internet servis sağlayıcısı bulunmaktadır. Çoğunluğu 
şehirlerde olmak üzere ülkede 250 binin üzerinde internet kullanıcısı olduğu tahmin 
edilmektedir. 

2.1.8. Finansal Hizmetler 

Gana’da 1989 yılından itibaren yapılan reformlar neticesinde hizmetler sektöründe önemli 
gelişmeler sağlanmıştır. 1989 Bankacılık Yasası bankaların minimum sermaye limitini, 
sermaye yeterlilik oranlarını ve bankacılık düzenleme ve gözetim koşullarını belirlemiştir. 
Gana’da Merkez Bankası (The Bank of Ghana) bankacılık ve bankacılık dışı mali sektörü, 
Hisse Senedi ve Döviz Komisyonu (SEC) ise hisse senedi piyasasını düzelemektedir. 

Ülkede 23 banka mevcut olup bunların büyük bir kısmı ticari banka statüsündedir.Ticari 
bankaların ülke genelinde 500’e yakın şubeleri bulunmakta olup en yaygın şube ağına sahip 
banka Gana Ticaret Bankası’dır. Diğer taraftan, ülkede beş adet yabancı banka faaliyet 
göstermektedir.. Bu bankalar, Societe Generale, Barclays Bank, International Commecial 
Bank (of Taiwan), Stanbic Bank ve Standard Chartered Bank Ghana’dır. Barcylas Bank, Gana 
Commercial Bank ve Standard Chartered Bank bankacılık sektöründeki toplam aktiflerin 
%55’ine sahip bulunmaktadır. 

Uluslararası bankalar için ödenmiş sermaye miktarı Şubat 2003 tarihinden itibaren 7.6 milyon 
$ olarak belirlenmiştir. Bankaların küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi açmada istekli 
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davranmadığı yolunda görüşler bulunmaktadır. Bankaların kredi faiz oranları ile tasarruf 
mevduatına uyguladıkları faizler arasında büyük farklar vardır. Kredi faiz oranlarının 
yüksekliği, ödenmeyen borçların çokluğundan ve munzam karşılık oranlarının yüksek 
olmasından kaynaklanmaktadır. 

Hükümetin orta vadeli amacı mali sektörü etkin hale getirmek ve uluslararası mali sisteme 
entegre etmektir. Ülkede bankacılık dışı mali sektör gelişmekle birlikte göreceli olarak 
küçüktür. Menkul kıymetler ve sermaye piyasasında üç iskonto kuruluşu bulunmaktadır. 
Bunlar, CDH Discount, the Securities Discount Company ve Fidelity Discount House’dır. 
Ülkede 19 sigorta kuruluşu bulunmakta olup, sektöre kamu kuruluşları hakimdir. Gana 
Borsası (GSE) 1989 yılında kurulmuş olup, 1990 yılından itibaren şirket hisseleri, tahvil ve 
kamu menkul kıymetleri ticaretine başlamıştır. Kamunun borsaya ilgisi özel sektöre göre 
göreceli olarak düşüktür. 
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ÜCÜNCÜ BÖLÜM  

DIŞ TİCARET 

 3.1. DIŞ TİCARET 

3.1.1. Genel Durum 

Gana’nın dış ticareti diğer birçok Afrika ülkesinde olduğu gibi genel olarak büyük açık 
vermektedir. Uluslararası Ticaret Merkezinin verilerine göre Gana’nın ihracatı gittikçe artış 
göstermekte, 2010 yılı itibariyle 8,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen ihracat, 2015  yılında 
11 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, İthalatı da 2011 yılındaki azalma dışında 2012 yılına 
kadar her yıl düzenli olarak artış göstermiş olup, 2011 yılında 18,1milyar dolarla maksimum 
düzeye ulaşmış, 2014 yılında ise 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticareti 1995 
yılından sonra sürekli açık vermiş olan Gana’nın dış ticaret açığı 2011 yılında 5,5 milyar dolar 
ile dış ticaret fazlası vermiştir. 2015 yılında da dış ticaret açığı 2.9 milyar dolar’dır. 

Gana’nın Yıllar İtibarı ile Dış Ticaretinin Görünümü (Bin Dolar) 

 

  2011 2012 2013 2014 2015

İhracat 18.146.653 15.761.184 12.643.899 13.342.682 11.061.897

İthalat 12.602.676 13.578.113 12.787.233 15.608.797 14.057.686

Hacim 30.749.329 29.339.297 25.431.132 28.951.479 25.119.583

Denge 5.543.977 2.183.071 -143.334 -2.266.115 -2.995.789
Kaynak: ITC, Trademap 

 

3.1.2. İhracatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

GTİP Ürünler  2013 2014 2015

 
GENEL TOPLAM 12.643.899 13.342.682 11.061.897

7108 
Altın dahil. Altın Platin, işlenmemiş ile kaplı ya da 
daha fazla yarı mamul daha fazla işlenmemiş. 

5.364.594 3.703.423 4.330.650

1801 
Kakao çekirdekleri (tam veya kırılmış, çiğ veya 
kavrulmuş) 

1.380.501 2,349,839 2.082.034

2709 
Bitümlü minerallerden elde edilen petrol yağları ve 
yağlar, ham petrol 

3.015.355 3.833.789 1.919.136

1803 Kakaolu hamur (yağdan çıkarılmış olsun olmasın) 696 392.631 378.020

1804 Kakao yağı, yağ ve yağ 65.701 253.186 241.250
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0801 
Hindistan cevizi, Brezilya fındık ve kaju fıstığı (taze 
veya kurutulmuş) (kabuk soyulmuş olsun olmasın) 

417.770 157.854 214.967

1604 
Hazırlanmış veya korunmuş balıklar; Havyar ve 
havyar yerine geçen balık yumurtaları 

16 150.222 191.241

2602 
Manganez cevherleri ve konsantreleri, dahil. Bir ile 
demirli manganez cevherleri ve konsantreleri, . . . 

134.562 220.608 131.119

9999 Başka yerde belirtilmeyen emtia 6.358 293.322 125.370

4403 
Kabuğu veya diri odun, ya da kabaca kare sıyrılmış 
olsun ya da olmasın, kaba ahşap (hariç ... 

13.346 226.255 120.160

1805 
Eklenmiş şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler 
içermeyen kakao tozu 

263 87.979 100,784

7601 İşlenmemiş alüminyum 53.670 77.651 70.617

4407 
Biçilmiş veya yontulmuş ahşap boyuna,, rendelenmiş 
zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun veya 
olmasın, dilimlenmiş veya kabuğu soyulmuş . . .

231,19 74.852 68.101

2606 Alüminyum cevheri ve konsantreleri 36.619 71.997 66.943

0804 
Tarihler, incir, ananas, avokadolar, guavalar, 
mangolar ve mangosteenler (taze veya kurutulmuş) 

6,446 73.249 62.770

1515 
Sabit bitkisel yağlar ve yağlar rafine edilmiş olsun ya 
da olmasın, jojoba yağı ve bunların fraksiyonları . . . 

11.230 70.280 53.463

0803 Muz, dahil. Taze veya kuru kurt uçaklar 1,541 50.018 53.393

2710 
Bitümlü minerallerden elde edilen petrol yağları ve 
yağlar (ham petrol hariç); içeren preparatlar . . . 

101.600 136.282 51.356

1511 
Palmiye yağı ve fraksiyonları, rafine edilmiş olsun 
olmasın (kimyasal olarak değiştirilmiş hariç) 

47.718 54.451 48.247

8905 
Işık gemiler, yangın şamandırası, tarak, yüzer 
vinçler, ve gezinebilirlik diğer gemiler . . . 

1,215 4,864 47.349

4001 
Doğal kauçuk, balata, gütaperka, guayul, ciklet ve 
birincil olarak benzeri tabii sakızlar, . . . 

41.258 43.542 39.769

Kaynak: ITC, Trademap 

3.1.3. İthalatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar)  

GTİP Ürünler 2013 2014 2015

GENEL TOPLAM 12.787.233 15,608,797 14.057.686

2710 
Bitümlü minerallerden elde edilen petrol yağları ve 
yağlar (ham petrol hariç); içeren preparatlar . . . 

115.029 2.220.440 938.534

7108 
Altın dahil. Altın Platin, işlenmemiş ile kaplı ya da 
daha fazla yarı mamul daha fazla işlenmemiş . . . 

1 431.014 303.655

8703 
Motorlu araçlar ve diğer motorlu taşıtlar esas 
itibariyle kişilerin nakliye için tasarlanmıştır. . . . 

1.093.034 322.675 282,327

1006 Pirinç 421.312 329.673 270.049
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3004 
Terapötik veya profilaktik kullanımlar için karışık 
veya karışmamış ürünlerinden oluşan ilaçlar, 
koymak . . . 

134.103 300.992 241.389

8517 
Telefon setleri, dahil. Hücresel şebekeler için veya 
diğer kablosuz şebekeler için telefonlar; diğer . . . 

193.508 274.116 232.946

6402 
Dış tabanı ve kauçuk veya plastik yüzlü, ayakkabı 
(su geçirmez ayakkabı hariç ... 

22.426 151.610 213.910

1511 
Palmiye yağı ve fraksiyonları, rafine edilmiş olsun 
olmasın (kimyasal olarak değiştirilmiş hariç) 

139.700 203.610 182.628

8431 
Sadece veya esas itibariyle 8425 ila 8430 
pozisyonundaki makineler için uygun olan parçalar 

124.797 184.060 182.099

7210 
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde 
mamulleri, genişliği> = 600 mm, sıcak haddelenmiş 
veya soğuk haddelenmiş . . . 

145.088 184.134 174.770

3808 
Böcek öldürücüler, rodentisitler, fungisitler, 
herbisitler, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin 
büyümesini . . .

241.206 195.889 161.988

8481 
Musluk, tıkaç, vana ve boru, kazan gövdesi, tank, 
fıçı veya benzerleri için aletleri, . . . 

69.324 79.717 161.392

8704 
Malların nakli için motorlu taşıtlar Motor ve şöförlü 
şasi 

612,202 167,28 160.030

1701 
Cane veya pancar şekeri ve kimyasal olarak saf 
sükroz, katı formda 

193.941 194.874 152.237

6309 
Aşınmış giyim ve giyim aksesuarları, battaniye ve 
seyahat battaniyeleri, ev tekstili ve makaleler . . . 

72.572 126.278 149.253

3901 Etilen polimerleri, birincil formlar 160.427 156,045 144.748

9403 
Mobilya ve bunların aksam ve parçaları, aksam 
(hariç koltuklar ve tıbbi, cerrahi, dişçilik veya 
veterinerlik ... 

49.825 122.510 141.717

1001 Buğday ve meslin 80.412 123.164 135.432

8502 Elektrik jeneratörleri ve döner konvertisörler 72.403 48.908 133.439

2523 
Çimento, dahil. Çimento klinkerleri (renklendirilmiş 
olsun olmasın) 

303.475 159.034 127.558

8544 
İzoleli "dahil. Emaye yapılmış veya anodize" tel, 
kablo "dahil. Koaksiyel kablo" ve diğer yalıtımlı . . . 

108.354 100.004 125.715

4202 
Bavullar, makyaj durumlarda, yürütme kılıfı, evrak 
çantası, okul çantaları, gözlük kılıfları, . . . 

23.969 78.391 124.021

8429 
Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, 
greyderler, tesviye aletleri, kazıyıcılar, mekanik 
kepçeler, ekskavatörler, . . . 

286,024 103.177 122.100

Kaynak: ITC, Trademap 
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3.1.4. Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracatı (Bin Dolar) 

ÜLKELER 2011 2012 2013

Toplam 18.146.653 15.761.184 12.643.899

G. Afrika Cum. 3.146.838 4.535.195 2.833.217

B.A.E. 993.892 1.634.295 1.659.719

İsviçre 865.865 1.212.356 1.172.029

İtalya 1.041.492 1.226.911 1.097.461

Fransa 1.722.429 1.409.590 941.562

Hollanda 710.714 759.027 758.400

Burkina Faso 500.570 370.344 466.634

Hindistan 722.194 237.314 465.811

Çin 257.853 626.810 457.594

ABD 444.851 296.700 326.172

Birleşik Krallık 355.985 245.356 279.437

İspanya 132.579 268.365 207.692

Benin 87.336 96.123 195.673

Nijerya 196.948 248.402 141.093

Portekiz 4.006 2.563 129.266

Belçika 403.365 130.403 124.675

Almanya 169.728 197.609 117.655

Malezya 139.607 272.199 116.392

Tayvan 883 391 98.716

Türkiye 171.182 227.874 95.616

Kaynak: ITC, Trademap 

3.1.5. Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalatı (Bin Dolar) 

ÜLKELER 2011 2012 2013

Toplam 12.602.676 13.578.113 12.787.233

Çin 2.062.109 2.407.442 2.280.470

ABD 1.307.251 1.566.865 1.259.242

Belçika 809.300 927.428 918.051
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Hindistan 578.730 595.995 608.809

Birleşik Krallık 607.367 729.374 541.871

Almanya 360.993 485.381 483.862

G. Kore 336.921 321.407 447.900

G. Afrika Cum. 398.124 488.335 415.303

İtalya 276.199 289.757 355.248

Nijerya 841.732 424.518 350.852

Hollanda 415.556 416.044 336.486

B.A.E. 306.897 362.113 326.903

Kanada 252.990 229.473 265.376

Tayland 335.715 248.696 264.717

Brezilya 282.515 218.874 261.781

Fransa 269.132 240.593 257.916

İspanya 193.930 265.134 241.839

Viet Nam 118.211 138.965 220.156

Togo 138.706 143.923 184.279

Japonya 181.494 271.950 177.914

Endonezya 106.138 130.776 174.502

Avustralya 160.283 211.740 165.603

İsveç 247.414 201.300 164.635

Türkiye 173.037 209.397 163.467
Kaynak: ITC, Trademap 

 

3.1.6. Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Gana’da doğrudan yabancı yatırımlarsürekli artış göstermektedir. 2002 yılında 59 milyon 
dolar olan doğrudan yabancı yatırımlar 2011 yılında 3,2 milyar dolara ulaşmıştır. 2011 yılı 
itibariyle doğrudan yabancı yatırımlar stoğu ise 12,3 milyar dolara ulaşmıştır. Gana’da 
yabancı yatırımlar özellikle madenler ve enerji sektöründe yoğunlaşmaktadır. Son yıllarda 
petrole yönelik yatırımlar önemli ölçüde artmıştır. İngiltere Gana’da yabancı yatırımı bulunan 
en önemli ülkedir. İngiltere’nin Gana’daki yatırımları 1 milyar dolar civarındadır. Yabancı 
yatırımlar konusunda İngiltere’den sonra ABD ikinci önemli ülkedir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

TÜRKİYE İLE TİCARET 

 

4.1.TÜRKİYE İLE TİCARET 

4.1.1.Genel Durum 

Türkiye ile Gana arasındaki dış ticarete ilişkin istatistiki veriler aşağıda yer almaktadır. 2010 
yılında 96,5 milyon dolar olan ihracatımız 2012 yılında 223,5 milyon dolar ile maksimum 
düzeyine çıkmış, ithalatımız ise 2010 yılında 194,4 milyon dolardan 2012 yılında 303,5 
milyon dolarla yükselerek  maksimum düzeyde gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise ihracatımız 
230,6 milyon dolar, ithalatımız ise 168,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Gana ile dış ticaretimiz 2009-2013 döneminde sürekli ülkemiz aleyhine açık vermiştir. 2014 
ve 2015 yıllarında ise ülkemiz lehine fazlalık vermeye başlamış, 2016 yılı ilk 11 ayında dış 
ticaretimiz ülkemiz lehine 110 milyon dolar fazlalık vermiştir. 

 

4.1.2. Türkiye – Gana Dış Ticaret Göstergeleri 

  2012 2013 2014 2015 
2016

(11 aylık)

İhracat Dolar 223.501.765 179.017.701 175.354.500 219.598.696 276.522.406

İthalat Dolar 303.476.199 202.209.349 157.924.607 168.906.940 166.201.544

Hacim 526.977.964 381.227.050 333.279.107 388.505.636 442.723.950

Denge -79.974.434 -23.191.648 17.429.893 50.691.756 110.320.862

 

4.1.3. Türkiye'nin Gana’ya İhracatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

GTİP Ürünler 2013 2014 2015

3917 
Borular. borular ve hortumlar ve bunun için bağlantı parçaları. 
örneğin plastiklerin eklemleri. dirsekleri. flanşları 

5.554 16.066 27.815

8544 
İzoleli "dahil. Emaye yapılmış veya anodize" tel. kablo "dahil. 
Koaksiyel kablo" ve diğer yalıtımlı . . . 

15.480 17.016 20.214

2523 
Çimento. dahil. Çimento klinkerleri (renklendirilmiş olsun 
olmasın) 

7.957 16.324 19.651

8704 Malların nakli için motorlu taşıtlar Motor ve şöförlü şasi 2.717 1.953 12.278

1101 Buğday veya meslin unu 16.629 12.118 9.867

1902 
Makarna. olsun veya olmasın. pişirilmiş veya et ile veya diğer 
maddelerle veya başka şekilde hazırlanmış ile doldurulmuş . . . 

6.227 5.104 8.278
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7308 
Yapılar ve yapıları ". örneğin köprüler ve köprü bölümleri. kilit 
kapıları. kuleler parçaları ... 

4.805 4.296 7.651

2710 
Bitümlü minerallerden elde edilen petrol yağları ve yağlar (ham 
petrol hariç); içeren preparatlar . . . 

9.914 7.971 6.557

3808 
Böcek öldürücüler. rodentisitler. fungisitler. herbisitler. sürgünleri 
önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini . . . 

1.882 3.551 5.095

2522 
Sönmüş kireç ve hidrolik kireç (saf kalsiyum oksit ve kalsiyum 
hidroksit hariç)

5.936 3.699 3.610

7214 
Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar. ayrıca. sıcak 
haddelenmiş. sıcak çekilmiş dövme daha fazla işlenmemiş . . . 

2.538 660 3.541

3923 
Plastiklerin malların taşınması veya ambalajlanması için 
kullanılan eşyalar; tapa. kapak. kapaklar ve başka . . . 

Oca.64 3.614 3.289

8418 
Buzdolapları. dondurucular ve diğer soğutma veya dondurma 
ekipmanları. elektrikli veya diğerleri; ısı . . . 

1.579 999 3.269

8705 
Dışındaki özel amaçlı motorlu taşıtlar (özellikle taşınması için 
tasarlanmış ... 

568 2.496 2.705

9403 
Mobilya ve bunların aksam ve parçaları. aksam (hariç koltuklar 
ve tıbbi. cerrahi. dişçilik veya veterinerlik ... 

1.243 2.332 2.616

1512 
Ayçiçeği tohumu. rafine edilmiş olsun veya olmasın bunların 
aspir veya pamuk tohumu yağı ve fraksiyonları. . . . 

1.092 564 2.432

8507 
Elektrik akümülatörleri. dahil. Bunun için ayırıcılar (kare veya 
dikdörtgen olsun veya olmasın); parça . . . 

3.155 2.346 02.Nis

7607 
Alüminyum folyo. "olsun veya olmasın basılı veya kağıt. karton. 
plastik veya benzeri ile desteklenen ... 

1.159 1.052 2.197

8716 
Römork ve yarı römorklar; diğer araçlar değil. mekanik (hareketli 
demiryolu hariç ve ... 

1.657 1.653 2.031

8504 
Elektrik transformatörleri. statik konvertörler. örneğin redresörler 
ve endüktörler; Parçaları 

2.251 2.050 2.024

2202 
Sular. dahil. maden suları ve gazlı sular. şeker veya diğer 
tatlandırıcı ilave edilmiş . . . 

848 1.634 2.010

3401 
Sabun; Organik yüzey aktif ürün ve çubuklar formunda sabun 
olarak kullanım için preparatlar. . . . 

1.348 1.806 1.890

8474 
Sıralama tarama. ayırma. yıkama. kırma. öğütme. karıştırma veya 
yoğurma için makineler . . . 

1.952 2.717 1.856

Kaynak: ITC, Trademap 

 

4.1.4.Türkiye'nin Gana’ya İthalatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

GTİP Ürünler 2013 2014 2015

1801 Kakao çekirdekleri (tam veya kırılmış, çiğ veya kavrulmuş) 100.051 85.447 72.221

1803 Kakaolu hamur (yağdan çıkarılmış olsun olmasın) 45.758 38.133 37.902

1804 Kakao yağı, yağ ve yağ 7,283 15.335 35.883

7108 
Altın dahil. Altın Platin, işlenmemiş ile kaplı ya da daha fazla 
yarı mamul daha fazla işlenmemiş . . . 

41.048 4,255 12.399

1805 Eklenmiş şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyen 5.102 5.376 3.790
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kakao tozu 

2306 
Küspe ve diğer katı artıklar olsun veya olmasın, öğütülmüş veya 
topaklar formunda, elde edilen . . . 

1,13 1.734 2,775

8908 Ayrılmak için gemiler ve diğer yüzen yapılar 0 0 1,145

0303 
Dondurulmuş balıklar (balık filetoları ve 0304 pozisyonundaki 
diğer balık unları hariç) 

0 5,197 472

5201 Pamuk, ne taranmış ne taranmış ne 75 319 461

4412 
Kontrplak, ahşap kaplama paneli ve sıkıştırılmış ahşap levhalar 
hariç benzeri lamine ahşap (hücresel ... 

273 396 315

1802 Kakao kabukları, kabukları, derileri ve diğer kakao atıkları 0 2 296

4407 
Biçilmiş veya yontulmuş ahşap boyuna,, rendelenmiş 
zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun veya olmasın, 
dilimlenmiş veya kabuğu soyulmuş . . . 

13 402 160

4402 
Odun kömürü, dahil. Odun kömürü hariç (aglomere edilmiş 
olsun veya olmasın, kabuk ya da fındık kömür ... 

79 265 151

0714 
Kökler ve manyok, ararot, salep, Kudüs enginar, tatlı patates ve 
benzeri yumrular . . . 

0 0 142

0804 
Tarihler, incir, ananas, avokadolar, guavalar, mangolar ve 
mangosteenler (taze veya kurutulmuş) 

85 223 118

8431 
Sadece veya esas itibariyle 8425 ila 8430 pozisyonundaki 
makineler için uygun olan parçalar 

0 0 109

2303 
Nişasta imalatı artıkları ve benzeri, pancar-hamuru, küspe ve 
diğer atıkların artıkları . . . 

0 0 91

2308 
Meşeler, at kestane, Marc ve diğer bitkisel ürünler ve sebze 
atık . . . 

0 103 85

7602 
Atık ve hurda alüminyum (cüruf, ölçek ve demir-çelik üretimi 
gibi hariç ... 

0 0 85

1702 
Diğer şekerler, dahil Katı formdaki kimyasal olarak saf laktoz, 
maltoz, glikoz ve fruktoz; . . . 

0 0 63

8701 Traktörler (8709 pozisyonundaki traktörler hariç) 0 0 54
Kaynak: ITC, Trademap 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

KONYA İLE TİCARET 

5.1. KONYA İLE TİCARETİ 

5.1.1.Konya – Gana 2015 Yılı İhracat Kalemleri (USD) 

Gtip Ürünler 2015

87 
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, 
bunların aksam, parça, aksesuarı 

1.553.641

84 
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların 
aksam ve parçaları 

550.543

15 
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve 
bitkisel mumlar 

143.840

19 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 72.355

94 
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar 
vb, prefabrik yapılar 

61.420

41 Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler 59.925

68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 45.336

73 Demir veya çelikten eşya 30.215

18 Kakao ve kakao müstahzarları 20.395

85 
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses 
kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 

14.726

17 Şeker ve şeker mamulleri 9.358

99 
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar 
hariç) 

4.845

34 
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, 
mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 

2.998

90 
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların 
aksam, parça ve aksesuarı 

2.012

25 Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 1.456

76 Alüminyum ve alüminyumdan eşya 1.301

82 
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların 
aksam ve parçaları 

1.260

39 Plastikler ve mamulleri 140

 

5.1.2.Konya – Gana 2015 Yılı İthalat Kalemleri 

2015 yılı verilerine göre ithalatımız yoktur.  
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5.1.3.Türkiye - Gana - Konya Yıllara Göre İthalat / İhracat Rakamları  

Türkiye- Gana Rakamları (USD) 

  2012 2013 2014 2015 
2016

(11 aylık)

İhracat Dolar 223.501.765 179.017.701 175.354.500 219.598.696 276.522.406

İthalat Dolar 303.476.199 202.209.349 157.924.607 168.906.940 166.201.544

Hacim 526.977.964 381.227.050 333.279.107 388.505.636 442.723.950

Denge -79.974.434 -23.191.648 17.429.893 50.691.756 110.320.862

 

Konya - Gana Rakamları (USD) 

 
2012 2013 2014 2015 

2016
(11 aylık)

İhracat Dolar 1.423.083 2.801.601 1.991.757 2.575.766 2.726.476

İthalat Dolar 1.089.377  88.781   120.391

Hacim 2.512.460 2.801.601 2.080.538 2.575.766 2.846.867

Denge 333.706 2.801.601 1.902.976 2.575.766 2.606.085

 

 


