
 
 

 

 

 
 

                 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
SUDAN ÜLKE RAPORU 

 

 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dış Ticaret Servisi 

Nisan 2014 



SUDAN 
ÜLKE RAPORU 

KTO Dış Ticaret Servisi                                                                                                         1 

 

İÇİNDEKİLER 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL BİLGİLER 

1. Ülke Kimliği ........................................................................................................................... 3 

1.1. Genel Bilgiler ...................................................................................................................... 4 

1.1.1. Coğrafi Konum .......................................................................................................... 4 

1.1.2. Siyasi ve İdari Yapı ................................................................................................... 4 

1.1.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı ............................................................................................. 5 

1.1.4. Doğal Kaynaklar ve Çevre ........................................................................................ 5 

 

1.2. Genel Ekonomik Durum ..................................................................................................... 6 

1.2.1. Ekonomik Yapı ......................................................................................................... 6 

1.2.1. Ekonomik Performans ............................................................................................... 6 

1.2.3. Ekonomi Politikaları ................................................................................................. 7 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

SEKTÖRLER 

2.1. Sektörler .............................................................................................................................. 8 

2.1.1. Tarım ve Hayvancılık ................................................................................................ 8 

2.1.2. Sanayi ........................................................................................................................ 9 

2.1.3. Madencilik ............................................................................................................... 10 

2.1.4.Müteahhitlik ve  İnşaat ............................................................................................. 11 

2.1.5. Turizm ..................................................................................................................... 11 

2.1.6. Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı ............................................................. 11 

2.1.7. Enerji ....................................................................................................................... 12 

2.1.8. Bankacılık ............................................................................................................... 12 

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

3.1. Doğrudan Yabancı Yatırımlar ........................................................................................... 13 

3.1.1. Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü ........................................................... 13 

3.1.2. Ülkedeki Serbest Bölgeler ....................................................................................... 14 

3.1.3. Yatırımlara Sağlanan Teşvikler ............................................................................... 14 



SUDAN 
ÜLKE RAPORU 

KTO Dış Ticaret Servisi                                                                                                         2 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DIŞ TİCARET 

4.1. Dış Ticaret ......................................................................................................................... 15 

4.1.1. Genel Durum ........................................................................................................... 15 

4.1.2. Ülkenin Dış Ticareti ................................................................................................ 16 

4.1.3. İhracatında Başlıca Ürünler ..................................................................................... 16 

4.1.4. İthalatında Başlıca Ürünler ..................................................................................... 17 

4.1.5. Başlıca Ülkeler İtibari İle Dış Ticareti .................................................................... 18 

4.1.6. Dış Ticaretin Madde Grupları İtibariyle Dağılımı .................................................. 18 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE İLE TİCARET 

5.1. Türkiye İle Ticaret ............................................................................................................. 19 

5.1.1. Genel Durum ........................................................................................................... 19 

5.1.2. Türkiye – Sudan Dış Ticaret Değerleri ................................................................... 19 

5.1.3. Türkiye’nin Fasıllar Bazında Sudan’a İhracatı ....................................................... 20 

5.1.4 Türkiye’nin Fasıllar Bazında Sudan’a İthalatı ......................................................... 21 

5.1.5. İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller .......................................................... 21 

5.1.6. İki Ülke Arasındaki Ticarette Yaşanan Sorunlar .................................................... 22 

5.1.7. Genel Değerlendirme ve Öngörüler ........................................................................ 24 

5.1.8. Sudan ‘da Düzenlenen Önemli Fuarlar ................................................................... 25 

ALTINCI BÖLÜM 

KONYA İLE TİCARET 

6.1. Konya İle Ticaret ............................................................................................................... 27 

6.1.1. Konya’nın 2012 Yılında Sudan’a Yapmış Olduğu İhracat Kalemleri .................... 27 

6.1.2. Konya’nın 2012 Yılında Sudan’a Yapmış Olduğu İthalat Kalemleri ..................... 28 

6.1.3.Türkiye’nin ve Konya’nın Sudan’a Yıllara Göre İhracat-İthalat Rakamları ........... 28 

6.1.4. Odamız Verilerine Göre Sudan’a İhracat Yapan Başlıca Firmalar ......................... 29 

 

 

 

 

 



SUDAN 
ÜLKE RAPORU 

KTO Dış Ticaret Servisi                                                                                                         3 

BİRİNCİ BÖLÜM  

SUDAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1. ÜLKE KİMLİĞİ 
 

Resmi Adı: Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz  2011 tarihinde 

Kuzey’den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti’ni 

oluşturmuştur) 

Devlet Şekli:   Cumhuriyet 

Başkent:   Hartum (Sudan), Juba (Güney Sudan) 

Nüfusu:   63 milyon (2012 Temmuz Tahmini) 

Diller:    Arapça (resmi dil), İngilizce (resmi dil) 

Din: Hristiyan Sunni Müslüman, küçük Hristiyan azınlık 

Başlıca Şehirleri (nüfus) Hartum, Omdurman, Kassala, El-Obeid, Wad Medeni, Gadaref, 

Port Sudan 

Para Birimi: Sudan Poundu (SDG) 
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1.1.  GENEL BİLGİLER 
 

1.1.1. 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. 

Güney Sudan’ın ise Etiyopya, Kenya, Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika 
Cumhuriyeti ve Sudan ile sınırları bulunmaktadır. 

Sudan ve Güney Sudan ülkelerine bir bütün olarak bakıldığında, genel olarak düz bir coğrafya 
bulunmakla birlikte, güney, güneydoğu ve batı kesimleri dağlarla çevrili, kuzey ise çöllerle 
kaplı 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. 

1.1.2. Siyasi ve İdari Yapı: 

 
Sudan, 25 eyaletten oluşan federal bir cumhuriyettir. Devlet ve Hükümet Başkanlığı 
görevlerini birlikte yürüten Cumhurbaşkanı, beş yıllık bir süre için halk oylamasıyla 
seçilmektedir. Cumhurbaşkanlığı görevinde dönem kısıtlaması bulunmamaktadır. 

9 Temmuz 2011 tarihinde Güney Sudan bağımsızlığını elde edene kadar, Sudan’ı, ülkenin 
güneyi ile kuzeyi arasında yaklaşık yarım asır devam eden iç savaş ertesinde 2005 yılında 
imzalanan Kapsamlı Barış Anlaşması (KBA) uyarınca kurulan Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) 
yönetmekteydi. UBH ise Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu’ndan 
oluşmaktaydı. İktidarı kuzey ve güney partileri arasında paylaştıran (%66-%34) KBA’ya 
göre, Sudan’da Başbakanlık makamı bulunmamakta, bunun yerine, Cumhurbaşkanı’nın, biri 
Kuzey yönetimini (NCP) diğeri de Güney yönetimini temsil eden (SPLM) iki yardımcısı 
görev yapmaktaydı. 

Sudan Yasama Organı, Milli Meclis (Majlis Watani) ve Eyaletler Meclisi’nden (Majlis 
Welayat) müteşekkil iki kanatlı bir yapıdır. Sudan Milli Meclisi 450 milletvekilinden 
oluşmaktadır. 

Sudan’ın bağımsızlığını kazandığı tarihten bu yana kısa bir kesinti hariç Güney Sudan, 
merkezi yönetim ile sürekli iç savaş halinde bulunmuştur. KBA’nın son aşaması olan Güney 
Sudan referandumu 9-15 Ocak 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiş, referandumdan %98,83 
gibi ezici bir çoğunlukla ayrılık kararı çıkmıştır. Sudan Hükümetince kabul edilen sonuçların 
akabinde Güney Sudan 9 Temmuz 2011’de bağımsızlığını ilan etmiş ve yeni bir devlet olarak 
uluslararası arenaya çıkmıştır. Ancak, ülkenin kuzeyi ile güneyi arasında yarım asırdır devam 
eden iç savaşın gerçekleştiği yerlerden biri olan Güney Kordofan eyaletinde KBA’ya göre 
öngörülen halk istişareleri henüz yapılamamıştır. Halk istişareleri Mavi Nil Eyaletinde 
gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Öte yandan, KBA’dan sonra ülkede konuşlandırılan BM 
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barış gücü UNMIS’in görev süresi 9 Temmuz 2011’de Güney Sudan’ın bağımsızlığını 
müteakip sona ermiştir. 

İsyancı gruplar ile hükümet arasında zaman zaman çatışmaların devam ettiği, nüfusun büyük 
çoğunluğunun kamplarda yaşadığı ve AfB-Bs M ortak Barış Gücü UNAMID’ın sivillerin can 
güvenliğini sağlamaya çalıştığı Darfur’da ise, mevcut sorunlara çözüm bulunması amacıyla 
hükümet ile isyancı gruplar arasında 2008’den beri Doha’da barış görüşmeleri 
gerçekleştirilmektedir. Sözkonusu görüşmeler sonucunda Sudan Hükümeti ile Darfur’daki 
isyancı gruplardan biri olan Özgürlük ve Adalet Hareketi (LJM) arasında barış anlaşması 
imzalanmıştır. Silahlı gruplardan Adalet ve Eşitlik Hareketi (JEM) ile Sudan Özgürlük 
Hareketinin (SLM) fraksiyonları ise bu anlaşmaya katılmamıştır. 

Doğu Sudan sorununda ise “Beja Konferansı” ve “Free Lions” isimli silahlı örgütlerin 2004 
yılının sonundan itibaren merkezi hükümette karşı başlattıkları silahlı eylemler sonrasında 
Eritre’nin arabuluculuğu ile Asmara’da 14 Ekim 2006 tarihinde Doğu Sudan Barış Anlaşması 
(DSBA) imzalanmıştır. Bölge anılan tarihten bu yana sakindir. 

Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı: http://www.mfa.gov.tr/sudan-siyasi-gorunumu.tr.mfa 

1.1.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı 

2013 yılı itibariyle Sudan’ın nüfusunun 32,6 milyon (Güney Sudan hariç) olduğu tahmin 
edilmektedir. Oldukça genç bir nüfusa sahip olan Sudan’da nüfusun yaklaşık % 40’ı şehirde 
yaşamakta ve nüfusun 

%40’ı yoksulluk sınırının altında bulunmaktadır. 

Sudan’ın nüfusu oldukça etnik bir yapıya sahiptir. Ülkede 200’den fazla etnik grubun 
bulunduğu söylenmektedir. Nüfusun % 70’ini Arap kökenliler oluşturmaktadır. Diğer etnik 
gruplar ise Fur, Dinka, Beja, Fallata, Nuba, diğer Afrikalı kabileler ve yabancılardır. 

Çalışan nüfusun % 80’i tarım sektöründe, % 7’si sanayi sektöründe, % 13’ü ise hizmet 
sektöründe bulunmaktadır. 

1.1.4. Doğal Kaynaklar ve Çevre 

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. 

Demir cevheri, bakır, krom cevheri, çinko, kurşu, tungsten, mika, gümüş ve altın ülkenin 
diğer önemli doğal kaynakları arasındadır. 
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1.2. GENEL EKONOMİK DURUM 
1.2.1. Ekonomik Yapı: 

Temel Ekonomik Göstergeler 
 

 2008a 2009a 2010a 2011b 2012b 2013b

GSYİH (milyar dolar) 53,63 52,68 64,68 63,85 51,88 46,57
Reel GSYİH artışı (%) 6,9 6,0 5,1 -4,7a -8,7 2,7
Kişi başına GSYİH c (dolar) 2.161b 2.148b 2.231b 2.328 2.688 2.750
Tüketici fiyat enflasyonu (dönem sonu; 8,1 13,4 15,4 18,9a 38,7 15,6
Döviz kuru SDG:$ (ort) 2,18 2,24 2,48 2,68a 6,00 5,00
İhracat (fob-milyar dolar) 11,67 8,26 11,40 9,69 4,59 4,96
İthalat (fob- milyar dolar) 8,23 8,53 8,84 8,21 6,22 6,48
Dış borç (yıl sonu, milyar $) 33,54b 35,71b 37,58b 38,63 39,63 41,02
Cari denge (milyar dolar) -1,31 -2,99 0,16 0,21 -3,21 -1,96

Kaynak: Economist Intelligence Unit, Sudan Country Report, Mayıs 2013 a: Gerçekleşen b: Economist Intelligence Unit 
tahmini c: Satın alma gücü paritesiyle 

 

Ülke ekonomisinde son yıllarda petrol sanayisinden kaynaklanan olumlu gelişmeler meydana 
gelmiştir. Petrol sanayisinin gelişmesi yabancı yatırımları artırmış, milli gelirde yüksek oranlı 
artışlara neden olmuştur. Yönetimin petrol gelirleri paralelinde kamu harcamalarında ani 
artışlara gitmesi ekonomiyi olumlu etkilemiştir. Sudan ekonomisi özellikle 2006 ve 2007 
yıllarında % 11,3 ve % 10,2 gibi yüksek oranlı ekonomik büyüme gerçekleştirmiştir. 2005 
yılında 27,4 milyar dolar olan GSYİH 2011 yılında 

63,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı Temmuz ayında Güney’in ayrılması ile 
birlikte düşüşe geçen Sudan ekonomisinin 2012 yılında %8,7 oranında küçüldüğü 
öngörülmektedir. İşsizlik oranlarının ise %20’lerde olduğu ifade edilmektedir. 2013 yılı 
itibariyle satın alma gücü paritesine göre kişi başına milli gelirin 2.750 dolar olduğu tahmin 
edilmektedir. 

2012 yılı itibariyle GSYİH’nin %32’sini tarım, %25’ini sanayi ve %43’ünü hizmet 
sektörünün oluşturduğu öngörülmektedir. Çalışan nüfusun % 80’i tarım sektöründe, % 7’si 
sanayi sektöründe, % 13’ü ise hizmet sektöründe bulunmaktadır. Önemli sanayi dalları tekstil, 
çimento, şeker, petrol rafinesi, otomobil montajı gibi dallardır. Sudan, Güney’in ayrılmasının 
yarattığı ekonomik etkileri ortadan kaldırmak için, vergi gelirlerini artırmayı ve harcamaları 
azaltmayı hedefleyen 3 yıllık acil tasarruf programı açıklamıştır.  
  

1.2.2. Ekonomik Performans 

Sudan ekonomisi 2007 ve öncesindeki on yıllık dönemde ortalama % 7 gibi yüksek oranlı bir 
büyümeyi gerçekleştirmiştir. Ancak, petrol fiyatlarındaki düşüşler ve küresel kriz Sudan 
ekonomisindeki büyümenin azalmasına yol açmıştır. 2007-2010 döneminde ortalama %6,35 
büyüyen Sudan ekonomisi 2011 yılında %4,7 küçülmüştür. Bunun sebebi Güney’in ayrılması 
ile birlikte Sudan’ın en önemli geliri olan petrol rezervlerinin %75’ini kaybetmesidir. Sudan 
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ekonomisinin 2012 yılında %8,7 küçüldüğü, 2013 yılında ise toparlanma yaşayarak %2,7 
büyüyeceği tahmin edilmektedir. 

SUDAN 2010 2011 2012 
SERMAYE BAŞI GAYRİ SAFİ 
MİLLİ HASILA  

1.800,00 2.020,00 2.070,00

NÜFUS 35.652.002,00 36.430.923,00 37.195.349,00
GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA  64.849.930.757,70 63.997.129.026,76 58.768.800.832,79
GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA 
BÜYÜME - YILLIK 

3,48 -3,29 -10,10

 

1.2.3. Ekonomi Politikaları 

Sudan yönetimi 1997 yılından beri IMF ile birlikte ekonomide yapısal reform programları 
gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda, enflasyonun kontrol altına alınması, para 
değerinin korunması, yüksek ekonomik büyüme, cari işlemlerin dengede tutulması ve 
özelleştirme konularında başarılı sonuçlar alınmıştır. Ayrıca ülkenin 2011 yılı itibariyle 38,62 
milyar dolar olan dış borçları konusunda da IMF ve Dünya Bankası ile çalışmalar 
yürütülmektedir. 

1989 yılında gerçekleşen hükümet darbesinden beri Sudan’da finansal sistem islami kurallara 
göre işlemekte ve klasik faiz uygulamalarından farklı sistemler kullanılmaktadır. 

Ülkede yaşanan iç savaşın 2005 yılında resmi olarak sonlandırılmasının ekonomiye olumlu 
etkileri olmuş; üretim, ticaret, yatırım ve alt yapı yatırımlarında hızlı artışlar gerçekleşmiştir. 

Ülkenin gelirleri 2000 yılından beri başlayan petrol ihracatı ile hızla artmış olsa da hükümet 
harcamaları gelirlerden daha fazla artış göstermiştir. 2004-2008 döneminde hükümet 
harcamalarının yıllık ortalama 

% 32 artış gösterdiği tahmin edilmektedir. Aynı dönemde enflasyon artış oranı ise yıllık 
ortalama % 10 olarak gerçekleşmiştir. 

Sudan’ın coğrafi konumu, ülkeye ekonomik açıdan avantajlar da sağlamaktadır. Denize kıyısı 
olmayan komşu ülkelere göre ticarette avantajlı bir konuma sahip bulunmaktadır. Bu 
kapsamda Etiyopya Hükümeti taşımacılık için Sudan Hükümeti ile anlaşarak Sudan Limanı’nı 
kullanmaktadır. 

Yabancı yatırımları çekmeye çalışan ekonomi politikaları sonucu son yıllarda ülkeye yapılan 
yatırımlarda artış görülmektedir. Yabancı yatırımların çoğunluğu petrol sektörüne yönelmiş 
olmakla birlikte, bu sektörde bulunan Çin, Malezya ve Hindistan’ın finans ve haberleşme 
sektörüne de ilgi gösterdikleri görülmektedir. Ayrıca Körfez ülkelerinden Arap firmalarının 
tarımsal üretim konularında önemli anlaşmalara imza attıkları görülmektedir. Ancak, 2011 
yılı Temmuz ayında Güney’in ayrılmasıyla petrol rezervlerinin %75’ini kaybeden Sudan ciddi 
ekonomik darboğaza girmiştir. Sudan, Güney’in  ayrılmasının yarattığı ekonomik etkileri 
ortadan kaldırmak için, vergi gelirlerini artırmayı ve 
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harcamaları azaltmayı hedefleyen 3 yıllık acil tasarruf programı açıklamıştır. Yükselen gıda 
fiyatları, işsizlik, yüksek döviz kuru başlıca ekonomik problemler arasında olup uygulanan 
kemer sıkma politikaları halkı zor durumda bırakmaktadır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM  

SEKTÖRLER 

 

2.1. SEKTÖRLER 
2.1.1. Tarım ve Hayvancılık: 

Hem GSYİH’daki payı hem de istihdama katkısı açısından tarım sektörü, Sudan’ın en büyük 
ekonomik sektörüdür. IMF tahminlerine göre çalışan nüfusun yaklaşık üçte ikisine iş imkanı 
sağlamaktadır. Canlı hayvan ve ormancılık dahil olmak üzere tarım sektörü, 2012 yılında 
GSYİH’nin yaklaşık %32’sini oluşturmuştur. 

Petrol sanayisinin önem kazanmaya başlamasından önce ülkenin ihracat gelirlerinin % 80’ini 
oluşturmakta olan tarım sektörünün ihracat içindeki payı yıllara göre giderek azalmıştır. 2012 
yılı itibariyle toplam ihracatın yaklaşık %9’unu tarım/gıda ürünleri oluşturmuştur. 

Susam üretiminde Sudan dünyanın önemli ülkeleri arasında yer almaktadır. Bitkisel yağ 
üretimi, gıda sanayi ve hayvan yemi gibi çeşitli kullanım alanları olan susamın ülke 
ekonomisine önemli katkıları bulunmaktadır. Sudan, susam üretiminde dünya sıralamasında 
dördüncü sırada yer almaktadır. 

Ülkede yetiştirilen tarım ürünlerinin en önemlilerinden bir diğeri de pamuktur. Pamuk 
üretiminin % 90’ı devlet tarafından gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda pamuk üretimine 
ayrılan alanların azalması nedeniyle üretimde düşüşler görülmektedir. 

Sudan dünyanın en büyük Arap zamkı üretici ülkesidir. Dünya Arap zamkı ihtiyacının büyük 
bir bölümü Sudan tarafından karşılanmaktadır. 

Sudan’ın önemli miktarda şeker üretimi de bulunmaktadır. Ülkede bulunan beş adet şeker 
fabrikasında, şeker kamışından şeker üretimi gerçekleştirilmektedir. Üretimin yeterli olmadığı 
yıllarda şeker  ithalatının yapıldığı da görülmektedir. 

Sudan’ın iklimi ile toprak ve su kaynaklarının gösterdiği çeşitlilik, yıl boyunca özellikle kış 
aylarında çok çeşitli bahçe bitkisinin yetiştirilmesine imkan vermektedir. Sudan’da sebze ve 
meyve üretiminin özellikle kış aylarında gerçekleşmesi, bu aylarda Avrupa ve Kuzey 
Amerika ülkelerinde bu ürünlerin yetişmiyor olması, ihracat açısından Sudan’a avantaj 
sağlamaktadır. 

Sudan’da üretimi yapılan Arap ve Avrupa ülkelerinde büyük talep gören başlıca bahçecilik 
ürünleri; mango, limon, greyfurt gibi meyveler ile soğan, patlıcan, acı biber, bamya ve 
salatalık gibi sebzelerdir. Ayrıca bütün yıl boyunca kavun, karpuz üretimi mümkün olduğu 
gibi domates, havuç, roka, maydanoz, dereotu, fasulye ve Sudan’a özgü bir meyve olan juafa 
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bol miktarda yetişmektedir. Ancak, modern depolama, ambalajlama ve nakliye alt yapısından 
yoksun olan Sudan’da tarımsal üretimin özellikle yaş sebze ve meyve üretiminin ihracata 
yönelik atılım yapabilmesi şimdilik uzak bir olasılık olarak görünmektedir. 

Sulama kanallarına yeni yatırım yapılmaması nedeniyle sektör, iklimsel değişimlere karşı 
savunmasız kalmıştır. Tarımsal üretim, iç savaşın çiftçileri yerinden etmesi ve nakliye 
ağlarının yetersizliği nedeniyle gelişme gösterememiştir. Pamuk, petrol ihracatı başlayana 
kadar geleneksel olarak en fazla 

gelir getiren ihraç ürünü olma özelliğini 1996’dan bu yana susam ve hayvancılığa bırakmıştır. 
Petrol dışı ihracatın 2002-2007 yılları arasında % 20-22’sini bu ürünler oluşturmuştur. 

Göçebe hayvancılık ve küçük ölçekli kuru tarım, ülkenin genelinde özellikle de temel üretim 
biçimini oluşturdukları güney bölgesinde oldukça yaygındır. Mavi Nil, Beyaz Nil ve Atbara 
nehirlerinden suyun temin edildiği büyük sulama projeleri ile mekanize projeler ise daha çok 
Kuzey bölgesinde bulunmaktadır. 

Sudan’ın hayvancılık sektörü gelişmiş olmamakla birlikte, ülke önemli bir hayvan sayısına 
sahip bulunmaktadır. Hayvan yetiştiriciliği açısından önemli alanları olan Sudan’ın tarım 
ürünleri ihracatında canlı hayvan, et ve deri önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Ülkede 
hayvancılık sektörü ile karşılaştırıldığında beyaz et sektörünün çok geride kaldığı 
görülmektedir. Ülkede kişi başına yılda 0,25 tavuk ve 11 yumurta düşmektedir. 

Sudan gıda sektöründe kendi kendine yeterli bir ülke olmasına rağmen, geçmişte yaşanan iç 
savaş süresince tarımsal üretimin yapıldığı güney ile talebin daha yoğun olduğu kuzey 
bölgeleri arasında mal aktarımının çok kısıtlı kalması, ekilebilir arazilerin sulama projeleri ile 
desteklenememesi ve bunun yanı sıra ülkede ürün dağıtım kanallarının tam olarak işlememesi 
sonucunda birçok gıda maddesini dışarıdan ithal etmek durumundadır. 

Sudan’ın en önemli tarım ürünü ithalatı buğdaydır. Buğday, toplam ithalatın yaklaşık %8’ini 
oluşturmaktadır. İthal edilen ülkeler ise Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve 
Almanya’dır. Süt ve krema Sudan’ın diğer öenmli ithal tarım/gıda ürünüdür. Söz konusu 
ürün, Yeni Zelanda, Umman ve Hollanda’dan tedarik edilmektedir. Sudan’ın kahve ithalatı 
Uganda ve Etiyppya’dan; çay ithalatı ise Kenya’dan gerçekleştirilmektedir. Kuru baklagil 
konusunda ise en önemkli tedarikçi Türkiye’dir. Sudan’da kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı 
ve kayısı pestili gibi ürünlerin tüketimi özellikle Ramazan ayında artmaktadır. Kuru üzüm 
Suriye ve İran’dan yolcu beraberinde bavul ticareti şeklinde gelmektedir. 

2.1.2. Sanayi: 

Sudan’ın sanayisi büyük ölçüde petrol üretimine dayanmaktadır. Ülkenin petrol dışı sanayi 
üretimi milli gelirin az bir kısmını oluşturmaktadır. Ancak bu oranın son yıllarda yükselmekte 
olduğu görülmektedir. Ekonomik ortamın geçmişe göre daha istikrarlı olması, artan 
yatırımlar, banka kredilerinin kullanımı ve artan petrol ihracatı sonucu dövize daha kolay 
ulaşılabilmesi ülke içinde sanayi üretimini olumlu etkilemektedir. Sudan’ın mevcut 
sanayisinde üretim verimsiz, kullanılan teknoloji ve makineler ise eskidir. Pek çok üründe 
üretim yurt içi talebi karşılayamamaktadır. Ayrıca 2011 yılında Güney’in Kuzey’den 
ayrılması, ülke ekonomisini olumsuz etkilemiştir.  
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Makine üretimi yok denecek kadar az olup ihtiyacın büyük çoğunluğu ithalat yoluyla temin 
edilmektedir. Mevcut tesislerin çoğu geleneksel yöntemlerle üretim yapmaktadır ve kapasite 
kullanım oranları oldukça düşüktür. 

Ülkedeki önemli sektörlerin başında gıda işleme sanayi gelmektedir. Gıda sanayisi içinde 
şeker üretiminin özel bir önemi bulunmaktadır. 

Sudan’da tekstil fabrikalarının çok azı faaliyettedir. Bu sektörde, eski makineler 
kullanılmakta, yedek parça sorunu, verimsizlik, kalitenin çok düşük olması ve elektrik 
kesintileri gibi problemler yaşanmaktadır. 

Cam sektöründe cam üretimi yapan birçok küçük işletme olup, bu tesislerdeki makine ve 
ekipmanın eski olması nedeniyle üretilen cam ürünlerinin kalitesi de çok düşüktür. Kimya 
sanayisinde boya, sabun, plastik, lastik, gübre, haşere ilaçları, sülfür ve parfüm üretimi 
yapılmaktadır. 

Sudan’da makine sektöründe Çin, Hindistan, BAE, Almanya, Suudi Arabistan ve Türkiye’den 
gelen makineler piyasaya hakim durumdadır. Çin ve Hindistan’dan gelen makineler kalitesiz 
olmasına rağmen çok ucuz olması nedeniyle tercih edilmektedir. 

Sudan’da dağıtım sistemi, diğer Afrika ülkelerinde olduğu gibi geleneksel yapısını 
koruduğundan pek gelişme gösterememiştir. Yurt dışından makine ve yedek parça almak 
isteyen firmalar genellikle Sudan’daki ithalatçılara sipariş vererek yurt dışından 
getirmektedirler. İthalatçılar belli ürünlerde uzmanlaşmamış olup, piyasanın o andaki 
ihtiyacına göre hareket etmektedirler. 

Sektörde en önemli ithal kalemleri, iş ve maden makineleri, gıda işleme makineleri ve içten 
yanmalı motorlardır. 

2.1.3. Madencilik: 

Sudan halen tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olmasına karşın petrol ülkenin ekonomik 
yapısını ve ticari profilini değiştiren en önemli ihraç ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Ülkenin 
petrol ihracatı toplam ihracatının değer olarak %75’inden daha yüksek bir kısmını 
oluşturmaktadır. 

1990’lı yılların sonlarında arama ve çıkarma faaliyetleri sonucunda Sudan’da önemli ölçüde 
petrol rezervleri olduğu ortaya çıkmıştır. Petrol ihracatından önemli gelir elde eden Sudan’ın 
ekonomik performansı, yabancı firmalarının bu ülkeye yönelmesi sonucunu doğurmuştur. 

Her geçen gün artan petrol arama ve çıkarma faaliyetleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan 
petrol gelirlerine paralel olarak ülkedeki altyapı ve üstyapı projelerinin gerçekleştirilmesine 
yönelik önemli yatırımlar bulunmaktadır. İnşaat sektöründe, özellikle, enerji, yol, baraj, 
demiryolu, telekomünikasyon, konut ve idare binaları başta olmak üzere birçok alanda 
projeler mevcuttur. 
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Sudan’da petrol üretimi 1960’lı yıllarda off-shore (Kızıldeniz) alanlarda başlatılmıştır. Ancak 
bu üretim çok küçük bir düzeyde kalmıştır. Özellikle 1990’lı yıllarda Çin, Malezya, Kanada 
firmalarının Sudan’da petrol arama faaliyetleri sonucu ülkede önemli miktarda petrol 
rezervleri olduğu ortaya çıkmıştır. Sudan bu gelişmeler çerçevesinde OPEC’e gözlemci üye 
olarak alınmıştır. Ancak Sudan, 9 Temmuz 2011 tarihde Güney’in ayrılması ile birlikte petrol 
rezervlerinin %75’ini kaybetmiştir. Her ne kadar petrolün büyük çoğunluğunu Güney üretse 
de, rafineri, boru hattı ve liman gibi altyapılara sadece Kuzey tarafı sahip bulunmaktadır. İki 
ülke arasında, petrol gelirleri konusunda sağlanan anlaşmaya göre Sudan, Güney Sudan 
petrollerinin geçişinden gelir elde edecektir ancak, anlaşma henüz hayata geçirilememiştir. İki 
ülke arasında görüşmeler devam etmektedir. 

Sudan’ın doğal gaz yatakları bulunmakla birlikte henüz ticari olarak çıkarma, kullanma veya 
pazarlama faaliyetleri başlamamıştır. 

Altın üretimi de Sudan ekonomisinde önem taşımaktadır. Büyük ölçüde Çinli ve Fransız ortak 
yatırımlarıyla altın üretimi gerçekleştirilmektedir. Ülkede mevcut diğer önemli madenler ise 
bakır, krom, gümüş, demir cevheri, kurşun ve asbesttir.   

2.1.4. Müteahhitlik ve İnşaat: 

Ülkede kırsal alandaki evlerin büyük çoğunluğu, geleneksel yöntem olan çamurdan tuğlalar 
ve kerestelerle inşa edilmektedir. Bu nedenle çimento ve diğer inşaat malzemeleri kırsal 
alanda oldukça sınırlı miktarda kullanılmaktadır. İnşaat sektörü 2005 yılından beri ekonomik 
büyümeden olumlu etkilenmiş, 2006 – 2008 yıllarında ortalama % 8,6 oranında artış 
göstermiştir. İç savaşın bitmesi sonrasında pek çok Sudanlının yurt dışından ülkelerine geri 
dönmesi de sektörü olumlu etkilemiştir. Sudan Merkez Bankası verilerine göre inşaat sektörü 
2010 yılında GSYİH’nın %3,3’ünü oluşturmuştur. 

2.1.5. Turizm: 

Yetersiz altyapı ve politik istikrarsızlıklar Sudan’ı turizm açısından oldukça geri bırakmıştır. 
Hartum ve Juba’da oteller yetersiz kalmaktadır. Hartum’da kalarak ülkenin kuzeyinde ve 
batısında bulunan arkeolojik alanlara gitmek için demiryolu ve hava yolları yetersiz 
kalmaktadır. Kızıl Deniz’de dalış yapmak turizm açısından potansiyel olmakla birlikte, bu 
bölgede de turizm alt yapısı oldukça yetersiz durumdadır.  

2.1.6. Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı: 

Sudan’ın ulaştırma altyapısı oldukça yetersiz olmakla birlikte son yıllarda devletin bu konuya 
önem verdiği görülmektedir. 

Demiryollarının büyük bir kısmı sömürge döneminden kalmış, dar ve tek yönlüdür. 
Demiryollarını iyileştirme programı başlatan Sudan yönetimi bu kapsamda, 2007 yılında Çin 
ile, Hartum ve Port Sudan arasındaki demiryolunun yenilenerek çift yönlü hale getirilmesi 
için 1,2 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştır. Anlaşma yeni lokomatif ve vagonlar 
verilmesini de kapsamaktadır. Bir başka proje ile ülkenin en kuzeyinde yer alan Wadi 
Halfa’ya uzanan 830 km’lik hattın yenilenmesi de planlanmaktadır. 
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Ülkenin araç yollarının büyük bir kısmı asfaltsızdır. 25.000 km uzunluğundaki yolların sadece 
3.500 km’si asfalt yollardır. Port Sudan’ı Hartum’a bağlayan karayolu en önemli yoldur. 
Ülkede pek çok yeni yol yapılmakta olup bunların finansmanı hibeler ya da kredi şeklinde 
İslam Kalkınma Bankası ve Arap Para Fonu tarafından sağlanmaktadır. Bu yollara Hartum’un 
kuzeyi ve güneyini bağlayan bağlantı yolları, Port Sudan’ı Mısır’a bağlayan yol ve petrol 
üretim bölgelerine olan yeni yollar da dahildir. Son yıllarda, çoğunluğu Hartum’da olmak 
üzere, Nil nehri üzerine pek çok köprü yapılmıştır. Ülkede yağmur mevsiminde pek çok yol 
kullanılamaz hale gelmekte, ancak bu alanda da önemli iyileştirmeler yapıldığı görülmektedir. 

Sudan’ın en büyük ticari limanı Port Sudan’dır. Bir diğer önemli liman olan Suakin limanı 
Port Sudan’ın 65 km güneyinde bulunmaktadır. Port Sudan’ın yakınında bulunan Bashayer 
Terminalinden petrol ihracatı gerçekleştirilmektedir. Terminal günde 2 milyon varil petrol 
ihraç kapsasitesine sahip bulunmaktadır. Nil nehri de ulaştırma alanında önemini 
sürdürmektedir. 

Ülkenin ulusal şirketi olan, küçük bir filoya sahip Sudan Hava Yolları başta Mısır, Suudi 
Arabistan ve BAE olmak üzere uluslararası uçuşlar gerçekleştirmektedir. Yurt içi uçuşlarını 
ise Hartum, Port Sudan, El Obeid, El Fasher yoğun olmak üzere ülkedeki 15 havaalanına 
yapmaktadır. İç hatlarda, kargo ve yolcu taşımacılığı yapan birkaç özel kuruluş da mevcuttur. 

Ülkede telefon, faks, teleks ve internet gibi hizmetler mevcuttur. Posta ve telgraf devletin 
bünyesindedir. Ayrıca bu alanda hizmet veren özel şirketler de bulunmaktadır. 

 

2.1.7. Enerji: 

Sudan ekonomisi daha çok hidroelektrik üretimine bağlıdır. Roseires Barajındaki elektrik 
üretimi 25 mw’tır. Mavi Nil üstündeki Sennar Barajı 15 mw’lık bir kapasiteye sahip 
bulunmaktadır. Kasala yakınındaki Atbara nehri üzerindeki Khashm Al-Girba Barajı ise en 
fazla 12 mw elektrik üretebilmektedir. 

Sudan’ın toplam elektrik üretimi, nehirlerin taşımış olduğu setlerin dolması ve mevsimsel 
olarak değişen su akış hızı gibi nedenlerden etkilenmektedir. Yağışlı mevsimde toprak 
yığılmasından ötürü Roseires Barajı’nda üretim durma noktasına gelmektedir. Bu dönemlerde 
elektrik Hartum yakınlarındaki termal güç istasyonları vasıtasıyla sağlanmaktadır. 

Elektrik üretim kapasitesini artırmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı özel sektör finansmanı ile 
bazı projeler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Hartum’un kuzeyinde bulunan ve Harbin 
Power Engineering Company adlı Çinli bir firma tarafından inşa edilen Al- Jeili Rafinerisi 
yakınlarında bulunan 220 mw gücündeki gaz türbinli güç istasyonu projesidir. 

Öte yandan, Hartum’un kuzeyinde bulunan ve 1.250 mw gücündeki Merowe Hidroelektrik 
Güç İstasyonu diğer bir önemli projedir. Bu barajda elektrik üretiminin tam kapasite ile 
devreye girmesiyle ülkede yaşanan enerji sorununun büyük ölçüde ortadan kalkacağı 
beklenmektedir. 
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2.1.8. Bankacılık 

1989 yılından sonra bankacılık sistemi tamamıyle İslami prensiplere göre çalışmaya 
başlamıştır. Bugün sistem IMF programının odak noktasını oluşturmaktadır. Sistemi 
güçlendirmek için özellikle sermaye yeterlilik katsayısı ve minimum ödenmiş sermaye 
konusunda çeşitli önlemler alınmıştır. 

Ülkede 30 civarında ticaret bankası bulunmaktadır. Bankaların yarısından fazlası özel 
mülkiyete ait bulunmakta, bunlarından bazılarını yabancı bankalar oluşturmaktadır. Ticari 
kamu bankalarının kısmi ya da tamamen özelleştirilmesi yönünde çalışmalar 
sürdürülmektedir. Tarım Bankası, Emlak Bankası, Tasarruflar ve Sosyal Kalkınma Bankası 
ile İşçi Bankası’nın yeniden yapılanması devam etmektedir. Ticari bankalar kaynaklarını 
piyasa koşullarına göre tahsis etmektedir. Merkez Bankası parasal ve mali konularda genel 
yol gösterici pozisyonundadır. 

Türkiye’deki bankalar ile Sudan’daki bankalar arasında muhabirlik bakımından sıkıntılar 
bulunmakla birlikte banka işlemleri yapılabilmektedir. Bu durum ticaretin geliştirilmesi 
açısından sorunlara yol açmaktadır. 

Sudan’da banka faizi “paranın maliyeti” olarak isimlendirilmektedir. Bankalarda dolar 
bazındaki paranın maliyeti % 10 civarındadır. 

Ülkede 28 tane sigorta şirketi bulunmaktadır. Sigorta şirketleri serbest piyasa ekonomisi 
şartlarında çalışmaktadır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

 

3.1.  DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 
 

3.1.1. Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü: 

Sudan’ın doğrudan yabancı yatırımları büyük ölçüde petrol sektörüne yönelmiş 
bulunmaktadır. Ülkeye en fazla yatırımda bulunan ülkelerin başında Çin, BAE, Malezya ve 
Hindistan gelmektedir. Bu ülkelerin petrol dışı sektörlere de ilgi göstermeye başladıkları 
görülmektedir. 

Son yıllarda Körfez Arap ülkelerinin de, özellikle finans sektörü ve telekominikasyon 
alanlarında Sudan’da yatırımlarda bulundukları, ayrıca tarımsal üretim konularında da önemli 
anlaşmalar imzaladıkları görülmektedir. 

Sudan’a 2008-2011 yıllarında sırasıyla 2,6 milyar dolar, 1,8 milyar dolar, 2,1 milyar dolar, 1,9 
milyar dolar doğrudan yabancı yatırım gelmiştir. 
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3.1.2. Ülkedeki Serbest Bölgeler (Özel Ekonomik 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 bölglerdir. 

Sudan’da serbest bölgede işlem gören mallar yabancı kabul edilmektedir. Serbest bölgeler 
sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde çok amaçlı olarak işletilmektedir. 

Suakin Serbest Bölgesi 

Suakin Serbest Bölgesi ile Doðu 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. 

Serbest bölgenin amacı: 

1. Sudan ihracatına yeni pazarlar bulmak; ham madde, yarı mamül ve nihai ürün 
ihracatını buradan yapmak, 

2. İthal edilen ürünlere uygulanan prosedürü kolaylaştırmak 

3. Arap, İslam ve diğer ülkelerin sermayesinin Sudan’a gelmesini teşvik etmek 

4. Modern üretim ve pazarlama tekniklerini uygulamaktır. Al Geili Serbest Bölgesi 

Hartumun 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. 

3.1.3. 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, 
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- 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 uygulanmaktadır. 

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 
imkanı, 

- Projede çalışan yabancıların seyahat özgürlüğü, ikamet hakkı ve yatırımcıların 
çalışanlarını kendi ülkelerinden getirme hakkı sağlanmıştır. 

Kanun hükümlerine göre yatırımcının projesi devletleştirilmeyecek, proje fonlarına el 
konulmayacak ve proje tarafından kullanılan gayrimenkullere el konulmayacaktır. Zorunlu 
hallerde bedeli piyasa fiyatından ödenecektir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

DIŞ TİCARET 

4.1.  DIŞ TİCARET 
4.1.1. Genel Durum: 

Sudan Merkez Bankası verilerine göre 2011 yılında ihracat 9,7 milyar dolar, ithalat ise 9,2 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ancak, Sudan’ın dış ticaretine ilişkin veri kaynaklarında 
önemli farklılıklar görülmektedir. Ülkenin ticaretinde petrolün büyük önemi bulunmaktadır. 
Sudan’ın petrol sanayisinin 1999 yılında ihracata başlamasıyla birlikte ülkenin dış ticaret 
yapısında çok büyük değişiklikler olmuştur. Bu tarihe kadar ihracatın tamamına yakınını 
tarım ürünleri oluştururken bu tarihten sonra petrol ihracatı ön plana çıkmıştır. 2011 yılı 
itibariyle toplam ihracatın % 75’inden fazlasını petrol oluşturmuştur. İthalatı ise büyük ölçüde 
makineler, nihai ürünler ve gıda maddeleri oluşturmaktadır. Ancak, 2011 yılında Güney’in 
ayrılmasıyla birlikte petrol rezervlerinin %75’ini kaybeden Sudan 2012 yılında dış ticaret 
açığı vermiştir. Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre Sudan 2011 yılında 12,8 
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milyar dolar ihracat, 6,95 milyar dolar ithalat gerçekleştirmiş; 2012 yılında ise 3,3 milyar 
dolar ihracat ve 7,3 milyar dolar ithalat gerçekleştirmiştir. 

 

 

4.1.2. Ülkenin Dış Ticareti: 

Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
İhracat 5.29 5.92 8.58 13.28 7.56 9.50 13.67 3.33
İthalat 6.14 6.63 6.83 7.94 6.57 7.33 7.65 7.33
Denge - - 1.74 5.34 99 2.17 6.01 -
Hacim 11.43 12.56 15.42 21.22 14.14 16.83 21.33 10.67

 

Sudan’ın petrol dışı ihracatındaki önemli ürünler altın, Arap sakızı, susam, koyun derisi ve eti, 
demir/çelik hurda/döküntüler, pamuk ve canlı hayvanlardır. Ülkenin ihracatındaki artışların 
paralelinde ithalatında da artışlar meydana gelmiştir. İthalatındaki önemli ürünler ise; buğday, 
saf sakaroz ve diğer şekerler, yakıt, ilaçlar, telefon cihazları ve otomotiv ürünleridir. 

Petrol ihracatı başlamadan önce Sudan’ın en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında Suudi 
Arabistan gelmekteydi. Bu ülkeye önemli miktarda canlı hayvan ihracatı 
gerçekleştirilmekteydi. Ancak petrol ihracatı ile birlikte Sudan’ın en önemli ihraç pazarlarını 
Çin ve Japonya oluşturmuştur. Diğer önemli ülkeler ise Hindistan, Kanada ve Etiyopya’dır. 

Önceleri petrol ithal eden bir ülke olan Sudan, petrol ihracatçısı bir ülke konumuna 
gelmesiyle birlikte ithalat yaptığı ülkeler de farklılaşmıştır. 1990 yıllarda petrol ithal ettiği 
Libya en fazla ithalat yaptığı ülke konumundayken 2003 yılından itibaren en fazla ithalatı 
Çin’den gerçekleştirmeye başlamıştır. 2012 yılı itibariyle ithalatındaki diğer önemli ülkeler; 
Japonya, Hindistan ve Kanada’dır. 

4.1.3. İhracatında Başlıca Ürünler:  

İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 Dolar) 
 

GTİP ÜRÜN 2010 2011 2012
Toplam Tüm Ürünler 9.501.192 13.675.35 3.335.66

'2709 
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli
minerallerden elde edilen yağlar) 8.565.97

9
12.483.04

4
2.695.74

4'7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) 83.54 115.18 105.92
'1301 Lak; tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve yağ 81.21 91.91 94.24
'1207 Diğer yağlı tohumlar ve meyveler 188.01 193.20 91.78
'2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 88.34 110.54 57.70
'1701 Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı 9.52 9.16 37.17

'8548 
Pil, batarya, akümülatör. Döküntü/hurda
vb. Yerde belirtilmeyen makine vb. 
Aks /p

6.06
3

13.88
9

36.25

'7404 Bakır hurda ve döküntüler 16.11 29.01 26.06
'2207 Etil alkol, alkol derecesi >= 80% tağyir edilmemiş 13.40 24.26 23.32
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'1211 Bitki ve bitki kısımları (parfümeride, eczacılıkta vs. 17.88 21.84 17.40

'1212 
Keçiboynuzu, deniz otları ve diğer algler, şeker
pancarı, şeker kamışı vs. 11.32

5
15.23

2
15.48

4'4105 Koyun ve kuzuların dabaklanmış derileri 6.92 8.30 11.76
'7204 Demir/çelik döküntü ve hurdaları, bunların külçeleri 40.72 33.57 11.74
'4403 Yuvarlak ağaçlar 7.77 14.68 10.88
'1703 Şeker ekstraksiyonundan/rafinajından elde edilen 4.11 7.71 7.03
'5201 Pamuk (kardesiz, taranmamış) 45.13 35.52 6.68
'8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri 39 107 6.61
'4106 Diğer hayvanların dabaklanmış derileri 2.71 5.08 5.88
'2610 Krom cevherleri ve konsantreleri 19.60 18.54 4.70
'2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 6.55 10.34 4.56
'3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 29 1.42 4.27
'0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış)  1.41 3.60
'7602 Alüminyum döküntü ve hurdaları 3.42 4.14 3.38
'8207 El aletlerinin, makineli aletlerin değişebilir parçaları 31 105 3.37

'7214 
Demir/çelik çubuklar (sıcak haddeli, dövülmüş,
burulmuş, çekilmiş) 1 2 2.75

0'8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 1.88 5.13 2.58

'0703 
Soğan, salot, sarımsak, pırasa ve diğer soğanımsı
sebzeler (taze/soğutulmuş) 51

8
506 2.07

7'8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 22 25 2.04
'4104 Sığır ve at cinsi hayvanların dabaklanmış derileri 1.18 2.13 1.88
'2302 Hububat ve baklagillerin kepek, kavuz ve diğer 1.01 4.26 1.82
Kaynak: ITC Trademap (Veriler partner ülkelerin açıkladığı verilere göre şekillendirilmiştir ‐ mirror data) 

 
4.1.4. İthalatında Başlıca Ürünler:  

İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 Dolar) 
 

GTİP ÜRÜN 2010 2011 2012

TOPL Tüm Ürünler 7.329.7387.657.643 7.336.51
'1001 Buğday ve mahlut 391.43 619.24 627.99
'2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 53.15 90.24 270.79

'3004 
Tedavide/korunmada kullanılmak üzere
hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 214.04

0
215.53
8

198.64
9'8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 164.61 378.50 175.36

'4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 104.46 120.27 124.18
'8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 135.68 109.72 106.19
'0901 Kahve; kahve kabuk ve kapçıkları 70.51 93.86 95.72
'0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) 123.26 87.36 95.27
'8429 Dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, küreyici, 76.53 63.00 94.46
'0402 Süt, krema (konsantre edilmiş, tatlandırıcı madde 109.47 118.05 90.84
'3926 Plastikten diğer eşya 43.94 36.13 87.60
'8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 116.03 111.77 86.37
'7208 Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 47.96 53.52 85.20
'6402 Ayakkabı; dış tabanı, yüzü kauçuk ve plastik diğer 50.02 61.99 85.05
'7013 Masa, mutfak, tuvalet, ev tezyinatı vb için cam eşya 21.13 23.88 82.30
'8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 83.15 78.00 78.78
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'9999 Başka yerde belirtilmemiş ürünler 154.18 91.86 76.33

'7209 
Demir/çelik yassı mamul, soğuk haddelenmiş
kaplanmış (600mm. Den geniş) 50.75

4
85.50
9

71.20
8'9403 Diğer mobilyalar vb. Aksam, parçaları 52.15 42.50 68.81

'1512 
Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları
(kimyasal olarak değiştirilmemiş) 39.11

3
78.95
0

66.56
0'7210 Demir/çelik yassı mamul, kaplı, sıvanmış (600mm. Den 52.37 60.21 64.60

'6104 
Kadın/kız çocuk için takım elbise, takım, ceket,
pantolon vs. (örme) 32.97

1
44.24
0

52.79
0'9405 Diğer aydınlatma cihazları, lambalar, ışıklı tabela, plaka 10.92 10.19 51.45

'4202 Deri ve kösele vb. Den seyahat eşyası 24.64 28.03 49.96
'8413 Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri 104.81 97.94 48.56
'7308 Demir/çelikten inşaat ve aksamı 103.61 97.10 47.81
'8701 Traktörler 46.52 69.97 46.93
'7306 Demir/çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller 32.78 33.48 44.47
'8474 Toprak, taş, metal cevheri vb. Ayıklama, eleme vb. İçin 25.01 46.93 42.97
Kaynak: ITC Trade Map (veriler partner ülkelerin açıkladığı verilere göre şekillendirilmiştir – mirror data) 

 

4.1.5. Başlıca Ülkeler İtibari İle Dış Ticareti: 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticaret(1 000 Dolar) 

İhracatında 
Önemli 
Ülkeler 

2012 
2012 Pay İthalatında Önemli  
2012 (%) Ülkeler 2012 pay

(%)
3.337.143 Toplam 7.227.154 

1 Çin 2.050.531 61,45% 1 Çin 2.209.186 30,57%
2 Japonya 578.222 17,33% 2 739.894 10,24%
3 Hindistan 179.313 5,37% 3 Mısır 452.166 6,26%
4 Kanada 106.421 3,19% 4 Uganda 424.333 5,87%
5 Etiyopya 70.605 2,12% 5 Türkiye 279.750 3,87%

17 Türkiye 11.171 0,34%  
Kaynak: ITC Trademap 

4.1.6. Dış Ticaretin Madde Grupları İtibariyla Dağılımı 

İhracatın Madde Grupları İtibarıyla Dağılımı 
 

 2008 2009 2010a 2011a 2012a 2013b 

Petrol 95, 90, 90, 73, 24, 29,1
Canlı Hayvanlar 0,4 2,3 1,3 2,8 8,6 8,1
Susam 1,2 1,8 1,6 2,1 5,3 5,3
Pamuk 0,5 0,5 0,3 0,3 0,8 0,8
a: Economist Intelligence Unit tahmini, b: Economist Intelligence Unit projeksiyonu, Kaynak: The Economist Intelligence Unit, 
Country Risk Service, Sudan, Haziran 2013 

İthalatın Madde Grupları İtibarıyla Dağılımı 
 

 2008 2009 2010a 2011a 2012a 2013b 

Makine ve ekipmanları 32, 26, 23, 25, 24, 24,
İmalat malları 20, 25, 20, 19, 19, 19,



SUDAN 
ÜLKE RAPORU 

KTO Dış Ticaret Servisi                                                                                                         19 

Ulaşım ekipmanları 11, 12, 12, 9,6 9,6 9,7
Buğday ve buğday unu 7,7 7,2 9,7 7,7 7,8 7,8

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM  

TÜRKİYE İLE TİCARET 

 

5.1.  TÜRKİYE İLE TİCARET 
5.1.1. Genel Durum: 

Son 10 yıllık veriler incelendiğinde; 2007 ve 2010 yıllarında gerçekleşen azalma dışında, 
Türkiye’nin Sudan’a olan ihracatının ve Türkiye-Sudan arasındaki ticaret hacminin giderek 
arttığı görülmektedir. İki ülke arasındaki ticaret dengesi her zaman Türkiye lehine olmuştur. 

Türkiye’nin Sudan’a ihracatı 2012 yılında yaklaşık 280 milyon dolarla en yüksek seviyesine 
ulaşmıştır. 

 2013 yılında ise %3,9’luk düşüşle yaklaşık 269 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. 

2012 yılında 11,2 milyon dolar olan Türkiye’nin Sudan’dan ithalatı 2013 yılında %135,7’lik 
artışla 26,3 milyon dolara yükselmiştir. 

Türkiye Sudan’a en çok baklagil, un, maya, sıvı gazlar için kaplar, otomotiv yan sanayi 
ürünleri, gıda işleme makinaları, kağıt ve karton ambalaj, römork, iş ve maden makinaları, 
tarım makinaları, enzimler, çikolatalı gıda ürünleri, elektrik akümülatörleri, demir-çelik 
çubuklar ve kakaosuz şeker ürünleri ihraç etmektedir. 

Türkiye Sudan’dan en çok yağlı tohum, melas, altın, koyun ve sığır derisi ile odun kömürü 
ithal etmektedir. 

 

5.1.2. Türkiye – Sudan Dış Ticaret Değerleri (Milyar Dolar) 

Türkiye-Sudan Dış Ticaret Değerleri (1 000 Dolar) 

Yıl İhracat İthalat Denge Hacim

2003 63.791 7.144 56.647 70.935
2004 88.442 12.07 76.363 100.52
2005 145.23 7.955 137.27 153.18
2006 216.96 7.623 209.34 224.58
2007 179.69 8.400 171.29 188.09
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2008 234.22 9.208 225.01 243.43
2009 247.59 7.262 240.33 254.85
2010 227.74 5.215 222.52 232.95
2011 243.72 9.370 234.35 253.09
2012 279.61 11.17 268.44 290.78
2013 268.73 26.33 242.40 295.06
2013* 37.737 7.028 30.709 44.765
2014* 48.824 2.150 46.674 50.974

 

5.1.3. Türkiye’nin Fasıllar Bazında Sudan’a İhracatı:  

Türkiye'nin Sudan'a İhracatında Başlıca Ürünler (1.000 dolar) 
 

GTİP Ürün 2011 2012 2013

0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) 28.65 28.83 33.56
1101 Buğday unu/mahlut unu 6.59 21.52 18.74
2102 Mayalar ve cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar 17.65 21.91 17.24
7311 Demir veya çelikten sıvı gazlar için kaplar 2.91 9.07 17.05
8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 5.48 6.27 9.02
8437 Tohum, hububat, kuru baklagil işleme makinaları 1.07 2.01 7.50
4819 Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan ambalaj 2.34 1.80 6.93
8716 Römorklar ve yarı römorklar 1.80 2.35 6.75
8474 Toprak, taş, cevher ayıklama, eleme, yıkama vb. için 7.16 5.17 6.62
8432 Toprak hazırlama, işleme, ekme vb. için makinalar 12.80 6.04 5.49
3507 Enzimler, müstahzar enzimler 3.26 5.49 5.28
1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 3.18 5.86 5.08
8507 Elektrik akümülatörleri (bunların separatörleri dahil) 1.85 2.46 4.52
7214 Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar 5.30 2.02 3.92
1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) 3.02 3.39 3.77
8433 Hasat, çim biçme, yumurta ve tarım ürünleri ayırma 1.29 5.47 3.17
6305 Eşya ambalajında kullanılan torba ve çuval 79 1.66 3.14
8537 Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler 1.36 1.27 2.87
6203 Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, ceket, pantolon vb. 70 4.22 2.59
8438 Sınai amaçlı gıda hazırlama ve imal makinaları 2.15 2.71 2.13
8479 Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar 1.06 1.13 2.05
7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller 20.34 28.47 -
1001 Buğday ve mahlut - 6.45 0
6112 Spor, kayak ve yüzme kıyafetleri (örme) 0 3.26 2
9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 1.13 2.65 1.39
3917 Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları 3.31 2.53 53
6811 Amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan vb.den eşya 32 2.32 78
8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları 1.19 2.06 1.89
7308 Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı 7.62 2.02 1.71
7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak ocakları, barbekü vb. 1.61 2.00 1.46
3105 Azot, fosfor ve potasyum içeren mineral veya kimyasal 4.34 - 1
7604 Aluminyumdan çubuklar ve profiller 3.93 29 24
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7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller 3.39 1.69 94
8544 İzole edilmiş teller 2.69 1.92 1.64

8422 
Bulaşık, şişe vb yıkama, kurutma; şişe, kutu vb
doldurma, etiketleme makinaları 2.66

1
1.60
1

1.40
0 Diğerleri 80.03 80.26 86.35

 TOPLAM 243.723279.612268.75
Kaynak: TÜİK 
 

5.1.4. Türkiye’nin Fasıllar Bazında Sudan’dan İthalatı:  

GTİP Ürün 2011 2012 2013

1207 Diğer yağlı tohumlar ve meyveler 1.05 2.00 17.26
7108 Altın - - 2.74
1703 Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen 4.18 4.48 1.64
4105 Koyun/kuzuların dabaklanmış veya arakurutmalı derileri 1.17 1.71 1.23
4402 Odun kömürü 11 72 96
4104 Sığır ve atların dabaklanmış veya arakurutmalı post ve derileri 1.26 1.39 81
4103 Diğer ham post ve deriler 43 31 59
5201 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) 32 - 40
1301 Lak, tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve yağ reçineler 20 20 29
4101 Sığır ve at cinsi hayvanların ham post ve derileri 20 - 2
4106 Diğer hayvanların dabaklanmış veya ara kurutmalı post ve 16 86 4
2517 Çakıl taşı, kırılmış/ezilmiş taş, çakmak ve yassı iri çakıl taşı, 16 60 22

 Diğerleri 18 18 34
 TOPLAM 9.370 11.171 26.33

 

5.1.5. İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller: 

Sudan ile bir serbest ticaret alanı oluşturmaya yönelik olarak, en son 7–9 Nisan 2009 
tarihlerinde Hartum’da gerçekleştirilen Türkiye-Sudan 11. Dönem KEK toplantısında, iki ülke 
arasında Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerinin 2009 yılının ikinci yarısında 
tamamlanmasını müteakip STA müzakerelerine başlanılması hususunda mutabık kalınmıştır. 

İki Ülke Arasındaki Ticaretin Altyapısını Düzenleyen Anlaşma ve Protokoller 
 

Anlaşma adı 
İmza
tarih
i

İmza
yeri 

Resmi Gazete Tarih
ve 
Sayısı

Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması 02.08.198 Ankara 23.09.1982/17821 
Kültür Anlaşması 02.08.198 Ankara 07.04.1987/19424 
Teknik İşbirliği Anlaşması 11.10.198 Hartum 24.02.1990/20443 
İkili Hava Ulaştırması Anlaşması 12.08.199 Ankara -
TSE ile Sudan Standartlar ve Metroloji
Teşkilatı (SSMO) Arasında Tek. İşbirliği 
Mutabakat Zaptı

07.11.199
8

  

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 19.12.199 Hartum -
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel Ekonomik İşbirliği 19.12.199 Hartum 24.08.2000/24150 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması 19.12.199 Hartum 10.09.2000/24166 
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 26.08.200 İzmir 17.09.2003/25232 
MTA ile Sudan Jeoloji Araştırma Kurumu
(GRAS) Arasında İşbirliği Protokolü 09.01.200

2
Ankara  
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Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Protokol 11.12.200 Hartum 05.01.2004/6707 
IX. Dönem KEK Toplantısı Protokolü 16.12.200 Hartum 09.03.2005/25750 
Denizcilik Anlaşması 16.12.200 Hartum  
X. Dönem KEK Toplantısı Protokolü 14.03.200 Ankara 04.07.2007/26572 
Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Protokol 28.03.200 Ankara  
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması 14.03.200 Ankara 14.04.2009/27200 
Denizcilik Anlaşması 16.12.200 Hartum 14.04.2009/27200 
Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Protokol 28.03.200 Ankara 14.04.2009/27200 
XI. Dönem KEK Toplantısı Protokolü 10.04.200 Hartum -
Kaynak: T.C Hartum Ticaret Müşavirliği 

 

5.1.6. İki Ülke Arasındaki Ticarette Yaşanan Sorunlar 

Muhabir Bankacılık İlişkilerinin Geliştirilmesi ve Türk-Sudan Bankasının Kurulması 

Türkiye Halk Bankası ile Omdurman National Bank ve Sudanese French Bank arasında 
imzalanan muhabirlik anlaşması dışında Türkiye’deki bankalarla Sudan’daki bankalar 
arasında muhabirlik anlaşması bulunmaması nedeniyle akreditif işlemleri ya da para taransferi 
konularının dikkate alınması şart olmalıdır. Akreditif işlemleri, Türkiye’deki bankaların Halk 
Bankası dışında, Sudan’daki bankalar ile muhabirlik anlaşması bulunmaması nedeniyle, ya 
sadece her iki ülkede de şubesi bulunan ve 2 milyon dolarlık gibi düşük bir limite sahip “Al 
Baraka” Bankası kanalıyla ya da BAE’ndeki bankalar aracılığı ile dolaylı olarak 
yürütülebilmektedir. Diğer taraftan, Bank Asya Asya Katılım Bankası A.Ş. , Omdurman 
National Bank, Bank of Khartoum, Agricultural Bank ve Sudanese French Bank üzerinden 
gelecek vadesi 1 yıla kadar olan akreditiflere belirli limitler dahilinde teyit ekleyebilecektir. 
Ayrıca, banka yetkililerinin Sudan’da ziyaret etmiş olduğu diğer bankalar ile ilgili 
değerlendirme süreci devam etmekte olduğu öğrenilmiştir. 

Bu bağlamda, Türkiye ile Sudan arasındaki muhabir bankacılık ilişkilerinin geliştirilmesini 
teminen 11. Dönem KEK Toplantısı için resmi heyetle birlikte gelen T.C. Ziraat Bankası ve 
Halk Bankası yetkilileri ile Sudan bankaları yetkilileri arasında görüşmeler yapılmıştır. Sonuç 
olarak, hem bu konunun hem de Türkiye ile Sudan arasındaki ticaretin daha da 
geliştirilmesinin önündeki en önemli engellerden biri olan finansman konusunun çözümüne 
yardımcı olmak ve iki ülke arasındaki bankacılık işlemlerinin daha kolay, kısa sürede ve az 
maliyetle gerçekleşmesini temin etmek üzere Türk-Sudan Bankasının  kurulması için 
girişimlere başlanması uygun olacaktır. 

Gümrüklerde Uygulanan Referans Fiyatlar 

Türkiye'den ithal edilen malların fiyatlarının Çin ve diğer ülkelerden ithal edilen malların 
fiyatlarına oranla daha yüksek olması, Türkiye'den Sudan'a yapılan ihracatın önündeki en 
büyük engeldir. Sudan’a değişik ülkelerden yapılan ithalatta, gümrük vergisi oranları aynı 
olmasına rağmen ödenecek gümrük yükü hesaplanırken uygulanan referans fiyatlar değişik 
ülkelelere göre farklılık arz etmektedir. Türkiye, bir Avrupa ülkesi olması nedeniyle yüksek 
referans fiyatlara tabi olmakta ve Sudan’a ithalatta ülkemiz aleyhine haksız rekabet durumu 
doğmaktadır. Sudan’a ülkemizden yapılan ithalatta daha düşük referans fiyatların 
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uygulanması konusu (en azından Çin ile aynı referans fiyatların uygulanması) Sudan 
yetkilileri nezdinde her vesile ile gündeme getirilmesine rağmen, henüz çözüme yönelik köklü 
bir adımın atılmaması manidar olarak değerlendirilmektedir. İleride Sudan ile imzalanacak 
olan Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) bu ve benzer sorunlara radikal ve köklü bir çözüm 
getireceği düşünülmektedir. 

Yatırım Muafiyetlerinin Maliye Bakanlığı ve Gümrük İdaresi Tarafından Uygulanmaması 

Türk firmaları tarafından Yatırım Bakanlığı'ndan alınan yatırım muafiyetlerinin Maliye 
Bakanlığı ve Gümrük İdaresi tarafından kabul görmemesi ve etkinlikle uygulanmaması 
firmalarımızı zor durumda bırakmaktadır. Bir başka deyişle, yatırım öncesi firmalara yazılı 
olarak taahhüt edilen muafiyetlerin yatırımlar gerçekleştirildikten sonra uygulanmaması, hem 
hukuken hem iş ahlakı açısından uygun değildir. Bu sorun, Sudan’ın izlemeye çalıştığı yeni 
yatırım politikası ile uyumlu olmayıp, Sudan resmi kurumları arasında yaşanan 
koordinasyonsuzluğun ve keyfiliğin bir sonucudur. Sonuç olarak, sorunların çözülmemesi 
halinde özellikle yatırımcı Türk firmaları ile müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren 
firmalarımız olumsuz etkilenecektir. 

Türkiye'den Getirilen Personele Oturma ve Çalışma İzni Alınmasında Yaşanan Sorunlar 

Sudan'da iş yapan Türk firmalarının ortak sorunlarından biri de, Türkiye'den getirilen vasıflı 
işçi ve teknik elemanlarının çalışma ve oturum izinleri için ödenen harçların çok yüksek 
olması ve her başvuruda sabit olmayan oranlarda vergi ve harç talep edilmesidir. Bu durum 
Sudan'da faaliyette olan firmalarımızı ciddi sıkıntılara sokmaktadır. Bu husus, 6-10 Nisan 
2009 tarihlerinde Hartum’da gerçekleştirilen Türkiye-Sudan KEK XI. Dönem Toplantısı 
esnasında her düzeyde gündeme getirilerek, bu harçların azaltılmaması ve Türkiye’den işçi 
getirilmesine ilişkin bürokrasinin bir düzene sokulmaması halinde mevcut yatırım sahibi 
firmaların ciddi sıkıntı yaşayacağı ve firmalarımızın Sudan pazarına olan ilgisinin azalacağı 
dile getirilmiştir. 

Diğer taraftan, Sudan’da çalışan vasıfsız bir Türk işçisinin maliyeti 1500-2000 ABD Dolarını 
bulmaktadır. Halbuki, Sudanlı bir vasıfsız işçinin maliyeti 150-200 ABD Doları civarındadır. 
Dolayısıyla, Sudanlı bir işçinin istihdam edilmesi daha az maliyetli olmasına rağmen, 
firmalarımız çalıştırdıkları Sudanlı işçilerden verim alamadıkları veya kalifiye Sudanlı işçi 
bulamadıkları için bu maliyetlere katlanarak Türk işçi istihdam etmeyi tercih etmektedirler. 
Bu itibarla, Türk işçi istihdam edilmesi hususunun zorunluluktan kaynaklandığını, mezkur 
KEK Toplantısında Sudan tarafına aktarılmıştır. 

Sonuç olarak, yukarıda dile getirilen sorunlarla Sudan’da faaliyet gösteren firmalarımızın bir 
çoğu karşılaşmaktadır. Sudan ile ülkemiz arasında var olan ve her geçen gün kuvvetlenerek 
devam eden ticari ve ekonomik ilişkilerin zayıflatılmamasını teminen, bu sorunların çözümü 
konusunda bir orta yol bulunması gerektiği öngörülmektedir. Zira, Sudan’a yatırım yapmak 
isteyen Türk firmalarımız, bu ülkede yatırımı olan Türk firmalarının yaşadıkları tecrübelerden 
hareketle yatırım kararlarını şekillendirmekte olup sorunların çözülmemesi halinde özellikle 
müteahhitlik sektörünün bu durumdan olumsuz etkileneceği aşikardır. 
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Düzenli Gemi Seferlerinin Olmayışı 

Sudan ile Türkiye arasındaki mal taşımacılığı deniz yolu ile yapılmaktadır. Ancak, Sudan ve 
Körfez Ülkelerine direkt ve düzenli gemi seferlerinin olmaması ihracatımızı zorlaştırmaktadır. 
Diğer taraftan, gemi taşımacılığında navlun ücretlerimizin yüksek olduğu gözlenmektedir. 
Örneğin, Port-Sudan’a getirilen bir konteyner malın navlun ücreti hacme ve ağırlığa bağlı 
olarak 2.800-3.300 ABD Doları arasında değişmekte iken Çin’den aynı limana bir konteyner 
mal 1.200 ABD Doları bedel ile getirilebilmektedir. Dolayısıyla, bu durum ülkemiz 
ürünlerinin Sudan pazarındaki rekabet gücünü son derece azaltmaktadır. 

Suudi Arabistan’ın kara sınırı olmayan komşu ülkelerine taşıma yapmak isteyen araç 
sürücülerine transit vize vermemesi, ülkemizden Sudan’a karayolu taşımalarının etkin olarak 
yapılamamasına yol açmaktadır. Bu durum Sudan’a taşımacılık yapan firmalarımızı deniz 
yolu ulaşımını kullanmaya sevk etmektedir. Türkiye’den Sudan’a doğrudan sefer ve düzenli 
hat olmadığından Yunanistan, İtalya ve Mısır’da birkaç limana uğrayan gemiler Türkiye’den 
Port Sudan’a 25 gün gibi sürelerde ulaşabilmekte ve navlun ücreti yüksek olmaktadır. 

Port Sudan Limanının yetersizliği nedeniyle mal indirme işlemleri malın cinsine ve ambalaj 
durumuna göre (konteyner yada dökme) birkaç gün ile 1-2 hafta sürebilmektedir. Eşyaların 
depolarda bekleme sürelerinin uzaması büyük miktarlarda demoraj ücretlerinin ödenmesini 
durumunu beraberinde getirebilmektedir. 

Port Sudan Limanındaki indirme işlemlerinin uzun sürmesinin yanında gümrük işlemleri de 
uzun süreler almaktadır. Port Sudan – Hartum arası 1200 km olup eşyanın nakliyesi 3 gün 
sürmektedir. Özellikle gıda maddesi ihracatı söz konusu olduğunda, ürünün günlerce liman, 
gümrük ve nakliye sırasında yüksek sıcaklığa maruz kalabileceği ve beklenmedik masraflara 
maruz kalınabileceği hususu önem arz etmektedir. 

5.1.7. Genel Değerlendirme ve Öngörüler 

Sudan, kısa ve orta vadede planlanan özellikle tarım ve enerji sektörleri ile sınai alandaki 
çeşitli altyapı projelerinin gerçekleştirilmesi için girişimcilere önemli iş fırsatları sunmaktadır. 

Uzun yıllar boyunca iç savaşın yaşandığı ülkede 9 Temmuz 2011 tarihinde, ülke nüfusunun 
%20’sini barındıran Güney Sudan Kuzey’den ayrılmış ve dünyanın yeni, Afrika’nın 54. ülkesi 
olarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Sudan, Güney’in ayrılması ile birlikte petrol rezervlerinin 
% 75’ini kaybetmiş ve ekonomik sıkıntı içine girmiştir. Sudan ve Güney Sudan petrol gelirleri 
konusunda anlaşmayı 2012 yılının Eylül ayında sağlamışlardır. Anlaşmaya göre rafineri, boru 
hattı ve liman gibi altyapılara sahip bulunan Kuzey tarafı, Güney Sudan petrollerinin 
geçişinden önemli döviz getirisi sağlayacaktır. 

Ülkemiz açısından Sudan, liman imkanları ve gelişme potansiyeli ile Doğu Afrika ülkelerine 
bir giriş kapısı konumundadır. Doğu ve Güney Afrika Ülkeleri Ortak Pazarı COMESA 
(Common Market for Eastern and Southern Africa) üyesi ülkelere (Angola, Burundi, 
Komoros, Eritre, Etyopya, Kenya, Lesotho, Madagaskar, Malavi, Mauritius, Mozambik, 
Namibya, Ruanda, Sudan, Swaziland, Tanzanya, Uganda, Zaire, Zambiya, Zimbabwe) girişte 
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Sudan’ın üs ülke olarak kullanılması fayda sağlayacaktır. Bu üye ülkeler arasındaki mevcut 
gümrük muafiyetlerinin de Sudan’da yatırım yapan ya da yapacak olan yabancı şirketlere 
ileride büyük avantajlar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Sudan müteahhitlik pazarı da ülkemiz açısından önemli bir potansiyel pazar niteliğindedir. 
Özellikle 1999 yılından itibaren petrol çıkarılmaya ve ihraç edilmeye başlanması ile Sudan 
Hükümetince son derece zayıf olan altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar 
başlatılmıştır. Bu kapsamda ülkede başta yol, köprü, konut, baraj, elektrifikasyon projeleri 
olmak üzere, birçok proje mevcuttur. 

Sudan’da bulunan karayolları ve demiryolları ağı oldukça zayıftır. Ülkedeki ekonomik 
kaynakların bir yerden bir yere transfer edilmesi ve katma değer yaratılması için nakliye ön 
plana çıkacaktır. Bu durum yeni kara ve demiryollarının inşa edilmesi ve gerekli ekipmanların 
ve bu yollarda gidecek vasıtaların ve yan sanayisinin ithalini gündeme getirmektedir. 

Sudan hükümeti bölgesel kalkınma ve refahın yayılması hususunda nüfusun en çok istihdam 
edildiği tarım alanlarında üretim artışlarını da amaçlamaktadır. Şu anda Sudan’da oldukça 
önemli oranda toprak işlenememekte ve işlenen topraklar ise basit alet ve ekipmanlar yolu ile 
verimlilikten uzak bir şekilde değerlendirilmektedir. Ülkemizde gelişmiş halde bulunan tarım 
makinaları ve aletleri, zirai ilaçlar, gübre gibi sektörler önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. 

Sudan oldukça önemli sulanabilir tarım arazilerine sahiptir. Özellikle pamuk üretimi 
önemlidir. Buna paralel ülkede ufak bir tekstil sanayi mevcuttur. Ülkemizdeki atıl tesis ve 
makinelerin bu ülkeye aktarılarak Sudan’ın düşük maliyetli işgücünden de yararlanarak bu 
alanda yatırım imkanları mevcuttur. Bu üretim yalnızca Sudan iç pazarına değil tüm 
COMESA pazarına hitap edebilecektir. Sudan Hükümeti pamuk yetiştirilebilecek arazileri 
yabancı şirketlere tahsis etmektedir. Bu çerçevede, ülkemiz firmalarının Sudan’da pamuk 
yetiştirilmesi konusunda yatırım yapabileceği düşünülmektedir. 

Sudan’da canlı hayvan kaynakları oldukça boldur. Türkiye’deki deri sanayimizin ham deri ve 
kösele ihtiyacını karşılamak için Sudan’daki böylesi bir kaynağı değerlendirmesi bu 
sektörümüz için üretim maliyetlerini düşürücü bir unsur olacaktır. Bunun yanı sıra, Sudan’da 
et işleme konusu oldukça zayıf ve et maliyetleri oldukça düşüktür. Yine, gıda ürünlerinin 
işlenmesi konularında Sudan’da ciddi bir yatırım bulunmamaktadır. Gıda ve et işleme 
konusunda yapılacak yatırımlar oldukça iyi fırsatlar oluşturacaktır. 

Sudan, büyümeye başlayan ekonomik ve ticari faaliyetlerini idame ettirmek için birçok mala 
ve yatırımlara ihtiyaç duymaktadır. Ülkede bu malların üretimi ve sanayisi olmadığından 
ötürü ilk süreçte bu talebini doğal olarak ithalat yolu ile karşılamaya gitmektedir. 

5.1.8. Sudan’da Düzenlenen Önemli Fuarlar 

Milli Katılımda Devlet Desteği Olan Fuarlar 

27. Hartum Uluslararası Fuarı (Hartum - Ocak/Her Yıl) Genel ticaret 

Web Sitesi : http://www.forumfuar.com 
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Bireysel Katılımda Devlet Desteği Olan Fuarlar 

Interbuild (Hartum - Aralık/Her Yıl) İnşaat, inşaat makineleri ve teknolojileri  

Web Sitesi : http://www.expertexpo.com.tr/ 

 

Sudan Electricx (Hartum - Eylül/Her Yıl) Elektrik, enerji  

Web Sitesi : http://www.egytec.com 

Sudanbuild (Hartum - Ekim/Her Yıl) 

İnşaat makineleri ve teknolojileri  Web Sitesi : http://www.forumfuar.com 

Sudanese Interbuıld-Sudan Projex 2012 (Hartum - Aralık/Her Yıl) İnşaat 

Web Sitesi : http://www.agd-exhibitions.net 
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ALTINCI BÖLÜM  

KONYA İLE TİCARET  

6.1.  KONYA İLE TİCARETİ 
 

6.1.1. Konya’nın 2012 Yılında Sudan’a Yapmış Olduğu İhracat Kalemleri: 
 

S.NO. TARIFE4_ADI DOLAR

1 
Hasat ve harman, çim biçme makinaları ile yumurta ve tarım 
ürünlerini büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makinalar 

2.994.331

2 
Toprağı hazırlamaya, işlemeye, ekmeye, ormancılıkta kullanılan 
makina ve cihazlar; çimen, spor sahaları için silindirler

2.362.165

3 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) 2.150.413
4 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 1.858.527

5 
Yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline 
mahsus makina ve cihazlar

1.359.234

6 
Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan 
diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları

750.362

7 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 212.973

8 
Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, 
nipel, dirsek, flanşlar, vb.)

185.287

9 
Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı 
elevatörleri

182.309

10 
Sıvı veya tozları püskürtmeye, dağıtmaya mahsus mekanik cihaz, 
yangın söndürme cihazları, yangın ve kum püskürtme mak.

180.736

11 
Bulaşık, şişe vb yıkama ve kurutma makinaları, şişe, kutu çuval 
vb doldurma, etiketleme makinaları, ambalaj vb makinalar

147.355

12 
Tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif etme 
ayıklama ve öğütmeye mahsus makina ve cihazlar

126.950

13 
Transmisyon milleri, kranklar; yatak kovanları ve mil yatakları; 
dişliler ve  sistemleri;vidalar;dişli kutuları volan vb

108.438

14 
Diğer makinaların aksam ve parçaları (elektrik konnektörleri, 
izolatörler, bobinler, kontaklar vb aksam-parçalar hariç)

99.107

15 Makarnalar ve kuskus 72.863
16 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 62.664

17 
Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki 
motorların aksam ve parçaları

46.184

18 
Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu 
cihazlar ve ısı pompaları 

42.000



SUDAN 
ÜLKE RAPORU 

KTO Dış Ticaret Servisi                                                                                                         28 

19 
Plastiklerden banyo küveti, duş, eviye, lavabo, bide, alafranga 
tuvalet, kapaklar ve oturaklar, su depoları vb.

27.007

20 
Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, 
fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar

23.976

21 
Diğer maddeler ile birleştirilmiş metal tabakalardan contalar, 
takım veya grup halinde contalar, mekanik salmastralar

22.477

22 Her nevi rulmanlar 20.923

23 
Diğer aydınlatma cihazları, ışıklı panolar, ışıklı tabelaları ve 
benzer eşya ve bu eşyanın aksam ve parçaları

19.289

24 
Metalleri dövme,çekiçleme,kalıpta dövme,kesme, taslak çıkartma, 
şatafatlama, karbürleri işlemeye mahsus takım tezgahları

18.952

25 
Diğer ateşli silahlar (spor için av tüfekleri ve diğer tüfekler, işaret 
fişeği, ok silahları, hayvan için sürgülü silah)

18.396

26 
Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar (bağlantı 
elemanlarıyla birlikte olsun olmasın)

17.590

27 El aletlerinin veya makineli aletlerin değişebilir parçaları 14.203

28 
Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya 
arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar

13.809

29 Cam aynalar 8.046

30 
Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için 
musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar

5.852

31 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya 5.781
32 Demir veya çelikten zincirler ve aksamı 5.400
33 Forkliftler; kaldırma ve elleşleme tertibatı olan diğer yük arabaları 4.818
34 Plastikten diğer eşya 4.511

35 
Toprak, maden, cevher kazıma, taşıma, ayırma, seçme makinaları, 
kazık varyoşları, kar küreyici ve püskürtücü, vb makine

4.416

36 
MotorIu taşıtIar, bisiklet, motosikletIerde için aydınIatma veya 
işaret cihazIarı, cam siliciler vb tertibat

3.700

37 Vulkanize kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları 3.100

38 
Demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar, tirfonlar, perçin 
çivileri, pimler, kamalar, rondelalar vb eşya

3.096

39 Diğer motorIar ve kuvvet hasıI eden makinalar 3.044

40 
Ağaç, mantar,kemik,sert kauçuk, sert plastik maddeler vb sert 
maddeleri işl. mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama vb)

2.283

41 Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar 1.531

42 
kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik 
cihazlar 

1.000

 

6.1.2. Konya’nın 2012 Yılında Sudan’dan Yapmış Olduğu İthalat Kalemleri: 

S.NO. TARIFE4_ADI DOLAR
1 Odun kömürü 57.219 
 

6.1.3. Türkiye’nin Sudan’a ve Konya’nın Sudan’a Yıllara Göre İthalat / İhracat 
Rakamları 



SUDAN 
ÜLKE RAPORU 
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Türkiye- Sudan Rakamları 

Türkiye 2011 2012 2013 
İhracat 193.986.626 279.611.767 268.734.750
İthalat 8.289.348 11.171.417 26.330.095
 

Konya-Sudan Rakamları 

    

Konya 2011 2012 2013 
İhracat 8.646.098 13.511.000 11.590.069

İthalat 20.837 57.219 410.611
 

6.1.4. Odamız Verilerine Göre Sudan’a İhracat Yapan Başlıca Firmalar: 

2013 odamız kayıtlarına göre yaklaşık 34 firma ihracat yaptığı tespit edilmiştir. 


