
 

 

  



 

 

1/ GENEL BİLGİLER 

Resmi Adı Gana Cumhuriyeti 

Yönetim Şekli  Anayasal Demokrasi 

Nüfus 29 milyon (2018 tahmini) 

Dil İngilizce(resmi dil), Twi, Ewe, Fante,Ga, Hausa 

Din Hıristiyanlık %63, İslamiyet %16, Yerel inançlar %21 

Başkent Akra 

Yüzölçümü 238.537 km2 

Başlıca Şehirler 

  

  

  

Akra (2,280Milyon) 
Kumasi (1,766 Milyon) 

Sekondi-Takoradi (454 bin) 

Tamale (428 bin) 

Para Birimi Gana Cedisi 

(1 ABD Doları eşittir 5,16 Gana Cedisi / 22 mayıs) 

 

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 birlikte ülkede ekonomik 

istikrar ve demokrasi dönemi başlamıştır. Bugün Afrika standartlarında Gana diğer ülkeler için politik 

ve ekonomik anlamda model ülke olarak görülmektedir 

 Bölgesel eğilimler 

 Gana 10 bölgeye bölünmüş olup, herbir bölgenin  başkenti bulunmaktadır. Herbir bölge bir bölge 

bakanı ve ekibince yönetilmektedir. Ayrıca bu bölgeler de merkezi hükümetçe mali yönden 

desteklenen meclislerce yönetilen ilçelere bölünmüştür. Gana’da 110 ilçe bulunmakta olup, herbir 

ilçenin başında merkezi yönetimce atanan bir yönetici bulunmaktadır.  



 

 Ülke gayrıresmi olarak  kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmış bir görüntü arz etmektedir. Kuzey üç 

bölge olup, bu bölgeler Kuzey, Kuzeydoğu ve kuzeybatıdır. Güney ise Ashanti, Brong-Ahafo, Orta 

bölge, Doğu, Greater Accra, Volta ve Batı olmak üzere yedi bölgedir. Koloni döneminden beri 

kalkınma program ve projeleri açısından güney daha avantajlı konumda olmuştur. Doğal kaynaklarda 

güneyde yoğunlaşmıştır. Ayrıca tarım açısından güney daha uygun bir iklime sahiptir. Hükümetin 

kuzeyde sürdürdüğü projelere rağmen iki bölge arasındaki gelişme farkı büyüktür. Bu durum 

kuzeyden güneye göçe neden olmakta,  nüfus yoğunluğu güneyde  artmaktadır. 

Nüfus 

 Gana’nın nüfusu 2018 yılında tahminen 29 milyon olup, 2023 yılında  ise tahminen 33 milyona 

ulaşması beklenmektedir.. Ülkenin nüfus artış hızı son yıllarda giderek yavaşlamaktadır. Bunda 

doğum oranlarının düşüşü ve özellikle  AIDS’e  ve diğer bulaşıcı hastalıklara bağlı yüksek ölüm 

oranları rol oynamaktadır. Ülkede HIV/AIDS ile yaşamını sürdüren, yaşları 15-49 arasında değişen 

350.000 kişinin var olduğu tahmin edilmektedir. Ancak, Gana’da AIDS problemi pek çok Afrika 

ülkesinde yaşanmakta olan kriz boyutuna ulaşmamıştır. (Güney Afrika Cum.’deki AIDS’li sayısı 5 

milyon 300 bin iken, Gana’da 350.000’dir.) Ülkenin sağlık bütçesinin yaklaşık %15’i HIV/AIDS 

sorununa ayrılmaktadır. 

 Ashanti, Gana’da nüfusun en yoğun olduğu bölgedir. Nüfusun %19,1’i bu bölgede yaşamakta, bu 

bölgeyi %15,4 ile Büyük Akra bölgesi takip etmektedir. En fazla nüfusa sahip etnik grup, nüfusun 

%49,1’ini oluşturan Akan’lardır. Akan’ları Mole-Dagbon (%16,5) ve Ewe (%12,7) etnik grupları takip 

etmektedir.  Nüfusun %63’ü Hıristiyan, %16’sı ise Müslüman’dır. Diğer yandan nüfusun %21’i ise 

yerel Afrika inanışlarını sürdürmeye devam etmektedir. Ülkedeki işgücünün yaklaşık 10 milyon 

olduğu tahmin edilmektedir. Toplam işgücünün %50,4’ü erkek, %49,6’sı kadındır.  

Eğitim 

Gana’da eğitim düzeyinin yükseltilmesi için önemli çabalar göze çarpmaktadır. Spor ve Eğitim 

Bakanlığı verilerine göre Gana’da ilkokula gitme oranı %91,1’e yükselmiştir. Son yıllarda özellikle 

kız çocuklarının okullu olma oranında büyük artışlar gerçekleşmiştir. İlkokula gitme oranının 

yüksekliğinde devletçe verilen bursların ve diğer teşviklerin önemli etkisi olmuştur. Müslümanların 

yoğun olduğu Kuzey Gana’da  kız çocuklarını okula göndermede halen bir çekingenlik söz konusudur. 

Ülkede okur yazarlık oranı %60’ın üzerine çıkmış olup, erkeklerin %68’i, kadınların ise %52’si okur 

yazardır. 

Devletin ana amaçlarından birisi her isteyenin girebileceği bir yüksek öğrenim düzeyinin 

sağlanmasıdır. Ülkede hem kamu üniversiteleri hem de özel üniversiteler bulunmakta ve en kısa 

sürede üniversite sayısının artırılmasına çalışılmaktadır. 



 

 Coğrafi Yapı 

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. 

2/ GANA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ  

2.1. TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 
  
  

 

2016 2017 2018 2019 

        

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Milyar Cedi 167.353 204.61 243.005 284.096 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Milyar Dolar 42.788 47.015 51.815 57.229 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Milyar Dolar, Satın Alma Gücü 
Paritesine Göre 121.29 134.025 145.768 160.184 

Kalkınma Hızı % 3.7 8.4 6.3 7.6 

Kişi Başına GSYİH, Satın Alma Gücü Paritesine Göre, Dolar 1,552 1,663 1,787 1,924 

Toplam Yatırımların GSYİH'daki Payı,(%) 14.5 13.6 13.8 14.7 

Ortalama Yıllık Enflasyon % 17.5 12.4 9.5 8 



 

Nüfus, Milyon Kişi 27.573 28.278 29.001 29.742 

Kamu Gelirlerinin GSYİH'ya Oranı, % 17.2 17.5 17.6 17.8 

Kamu Harcamalarının GSYİH'ya Oranı, % 26.1 22.582 23.579 21.661 

Genel Bütçe Dengesi, Milyar Dolar -2.86 -2.131 -2.103 -2.287 

Bütçe Dengesinin GSYİH'ya Oranı, % -6.685 -4.533 -4.059 -3.997 

Kaynak  : www.imf.org 

 

2.2. GENEL EKONOMİK DURUM  

 

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. 

2017 yılı itibarıyla GSYİH’sı 47,0 milyar dolar olarak gerçekleşen ve 2018 yılında da 51,8 milyar 

dolara yükseleceği tahmin edilen  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. 

GSYİH 2011 yılında  %14,4 gibi rekor düzeyde gerçekleşmiş, 2017 yılında  yaklaşık %8,4’luk bir 

büyüme göstermiş, 2018 yılında ise %6,3 oranında yükseldiği tahmin edilmektedir. 

 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 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. 

 Gana’da tarım sektöründeki sağlıklı gelişmenin devam etmesi, altın madeni üretiminin önemli ölçüde 

artması petrol üretimi ve hizmetler sektöründe beklenen olumlu gelişmelerin devam etmesi neticesinde 

önümüzdeki yıllarda %5’in üzerinde büyüme hızının 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 110 bin varil civarında olduğu bildirilmektedir. 

Beş yıl içerisinde de günlük petrol üretiminin 250 bin varilin üzerine çıkması beklenmektedir. Ülkeden 

2011 yılının Ocak ayından itibaren petrol ihracatı da başlamış bulunmaktadır. 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 

Gana’da son dönemlerde uygulanan ekonomi politikaları başlıca kamu harcamalarının rantabıl 

kullanımı, kamu gelirlerinin artırılması, iş ve yatırım imkanlarının artırılması, kredi kullanım 

imkanlarının 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. Gana’da 

işsizlik oranı resmi verilere göre %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. 

2.3. EKONOMİK ENTEGRASYONLARA ÜYELİK 



 

Afrika Birliği (AU)  

 Afrika Birliği,  Afrika Birlik Organizasyonu’nun yerini almış,  merkezi Adis Ababa’da olan bir 

kuruluş olup, 2001 yılı Mayıs ayında üye ülkelerin 2/3’ünün kurucu yasayı onaylaması ile 2002 

yılında kurulmuştur. AU, AB’ni model almış olup parlamento, merkez bankası, tek para birimi, adalet 

divanı ve yatırım bankası gibi hedefleri bulunmaktadır. Afrika Birliği bünyesinde İlk gerçekleştirilen 

kurum Pan Afrika parlamentosudur.  AU ayrıca ortak savunma ile ortak dış ve haberleşme 

politikalarını öngörmektedir. Günlük politikalar ise AB’de olduğu gibi AU Komisyonunca 

yürütülmektedir. Ancak kuruluşun önündeki en büyük engel  kurumsal oluşumların önemli miktarda 

mali  kaynağa ihtiyaç göstermesidir.  

 Kuruluş BM Güvenlik Konseyi gibi Barış ve Güvenlik Konseyi oluşturmuştur. Konseyden üye 

ülkelerdeki soykırım, yönetimin yasal olmayan şekilde değiştirilmesi ve toplu insan hakları 

ihlallerinde askeri müdahalelerde bulunulması isteği mevcuttur.   

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu –ECOWAS 

Topluluk 1975 yılında 15 Batı Afrika ülkesinin katılımı ile oluşmuştur. Bu ülkeler, Benin, Burkina 

Faso, Fildişi Sahili, Gambia, Gana, Gine, Gine Bissau, Liberya, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, 

Senegal, Sierra Leone, ve Togo’dur. Topluluğun temel amacı işgücü ve malların Batı Afrika’da 

serbestçe dolaşacağı gümrük birliği oluşturmasıdır.  120 üyeli parlamento ve merkezi Abuja ‘da olan 

Adalet Divanı bulunmaktadır.   

1994 yılında ECOWAS’ın sekiz üyesi (Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine Bissau, Mali, Nijer 

ve Senegal) gümrük birliği amacıyla aynı para birimi kullanımına gitmişlerdir. Diğer altı üye de 

(Gambiya, Gana, Gine, Liberya, Nijerya ve Sierra Leone) Aralık 2000 tarihinde bölgede ikinci bir para 

birliği yaratmak amacıyla anlaşma imzalamışlardır. Parasal Birliğe ilk adım olarak, ileride Batı Afrika 

Merkez Bankası’nı oluşturacak olan Batı Afrika Para Enstitüsü kurulmuştur.  

Kuruluş içerisinde ekonomik entegrasyon , mali kaynak eksikliği, ülkeler arası güvensizlik, bölgedeki 

politik istikrarsızlıklar nedeniyle çok sınırlı olabilmiştir. Ekonomik entegrasyonun sağlanmasında 

ayrıca yetersiz alt yapı ve ECOWAS’a üye ülkelerin ekonomilerinde çeşitliliğin olmaması da etkili 

olmuştur. 

Diğer taraftan, ECOWAS ekonomik nedenlerle oluşturulmasına rağmen bölgesel güvenlik konularında 

daha etkin çalışmaktadır.1990 yılında Liberyadaki iç savaşı sonuçlandırmak üzere yapılan anlaşmayı 

desteklemek amacıyla ateşkes izleme grubu (Ecomog) oluşturulmuş ve bu  grup 1997 yılında Sierra 

Leone’de, 1998 yılında ise Gine Bissau’da iç barışı sağlamak üzere müdahalelerde bulunmuştur. 

ECOWAS barış gücünü Benin, Burkina Faso, Gambiya ve Liberya da konuşlandırarak bölgesel 

tansiyonu önlemeyi ve kontrol altına almayı planlamaktadır.  



 

 Cotonou Konvansiyonu 

 2000 yılı Haziran ayında, 77 tane Afrika, Karayip ve Pasifik ülkesi  (ACP ülkeleri), Avrupa Birliği ile 

tercihli ticari ve yardım bağlarını öneren yeni bir anlaşma imzalamıştır. Cotonou Konvansiyonu, 1975, 

1979 ve 1984 yıllarında imzalanan anlaşmaları geçersiz kılan ve 1989 yılında imzalanan Lomé IV’ün 

yerine yürürlüğe girmiştir. Lomé Kongresiyle aynı olmasına rağmen, Cotonou’nun güçlü bir siyasi 

yönü vardır. İnsan haklarına saygı, demokratik prensipler ve hukukun üstünlüğü kuralları Lomé IV ‘ün 

temel unsurlarıdır. Cotonou anlaşmasıyla birlikte ise ACP ülkeleri, iyi yönetimleri destekleyeceklerini, 

yolsuzluklara karşı savaşacaklarını ve Avrupa Birliği’ne yasal olmayan göçü önlemeye çalışacaklarını 

kabul etmiştir.  

Önceki anlaşmalarla, dört tarım ürünü- sığır eti, şeker, muz ve rom(içki)-  sıkı tarife kotasına tabi 

olurken, tarımsal veya sanayi ACP ürünleri Avrupa Birliği’ne gümrüksüz olarak girmeye başlamıştır. 

Cotonou Konvansiyonu ile ortaya konan anlaşma, Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarına uygun 

olmadığı için, bölgesel serbest ticaret anlaşmalarının imzalanması gerekmektedir. Anlaşmalar ile 

ülkeler iç pazarlarını giderek artan biçimde AB ürünlerine açmaktadır. 2000-2008 döneminde eski 

tercihli sistemin geçerli olacağı bir geçiş dönemi öngörülmüştür. 33 Afrika ülkesi en az gelişmiş ülke 

statüsü ile AB’nin GSP sistemine girme seçeneğine  sahiptir. 

 2003 yılında Cancun’da DTÖ ile ACP Ülkeleri karşılıklı işbirliği alanında bir anlaşma 

imzalamışlardır. Avrupa Kalkınma Fonu  (EDF), ACP ülkelerine yapılan Avrupa yardımlarının ana 

kaynağı olmaya devam edecektir. Yeni konvansiyonla yardımlar yeniden gruplandırılmış olup ya uzun 

dönemli gelişme programları desteklenecek ya da özel sektöre kredi sağlanacak veya risk  finanse 

edilecektir. 

 Cotonou Kongresi 2003 yılı Nisan ayında 15 Avrupa Birliği üyesi ülke ve 76 ACP ülkesinin (Somali 

dışında) katılımıyla yürürlüğe girmiştir. Bir ay sonra ise ACP temsilcileri, EDF fonlarının zamanında 

ve etkin uygulanmasını öngören Brüksel Anlaşması’nı imzalamıştır. 

2.4. GANA’NIN DIŞ TİCARETİ 

Gana’nın dış ticareti diğer bir çok Afrika ülkesinde olduğu gibi genel olarak büyük açık vermektedir. 

Gana’nın 2017 yılına ait dış ticaret verileri ithalatta aralarında BAE Fildişi sahilleri, Vietnam, Burkina 

Faso gibi önemli ithal kaynaklarının olduğu 30 civarında ülkenin verilerinin eksik olduğu(yaklaşık 1 

milyar dolarlık ithalatın eksik olduğu düşünülmektedir) miror verileri içermekte, ihracatta ise  Mali, 

BAE, Belarus, Fildişi sahilleri, Nijer, Vietnam ve Burkina fasonun da aralarında bulunduğu ve 

yaklaşık 1,5- 2 milyar dolarlık ihracat verilerinin eksik olduğu miror verileri içermektedir. Uluslararası 

Ticaret Merkezinin verilerine göre Gana’nın ihracatı 2012 yılına kadar gittikçe artış göstermiş, daha 

sonraki yıllarda ise 2016 yılına kadar düşme göstermiştir.. İthalatı ise 2014 yılında 15,6 milyar dolarla 



 

maksimum düzeyine ulaşmış 2016 yılına kadar da azalma göstermiştir.  Gana’nın dış ticaret açığı 

genel olarak 2 milyar doların üzerinde gerçekleşmektedir.. 

 Gana’nın Yıllar İtibarı ile Dış Ticaretinin Görünümü (milyon $)* 

    *:Gana’nın 2017 yılı dış ticaret istatistikleri henüz kesin olarak yayınlanmamış olup, eksik veriler 

içermektedir. 

  2010 2014 2015           2016 2017 

İhracat 8.057.141 13.342.682 11.061.897 10.655.796 11.369.371 

İthalat 5.233.390 15.608.797 14.057.686 11.361.004 13.656.364 

Hacim 13.290.531 28.951.479 25.119.583 22.016.800 25.025.735 

Denge -2.823.751 -2.266.115 -2.985.789 -705.208 -2.286.993 

      Kaynak: ITC, Trademap, 

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 yaklaşık 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 petrol ihracatı 2,9 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde de petrol ihracatının 5-6 milyar dolara ulaşması 

beklenmektedir. Ülkede petrol arama faaliyetleri devam etmekte olup ülkede keşfedilmemiş petrol 

yataklarının bulunduğu tahmin edilmektedir.  

Gana’nın dış ticaret politikasının ana hedefi ürünlerinin uluslararası rekabet gücünü artırarak daha 

fazla ürün ihracatı gerçekleştirmektir. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS’ın 

tarifelerin azaltılması ve harmonizasyonu ile tarife dışı engellerin azaltılması yönündeki kararlarının 

Gana’nın dış ticaretine olumlu katkılar sağlaması beklenmektedir. 

Gana çok taraflı, bölgesel ve serbest ticaret anlaşmaları yönünde de önemli mesafeler katetmiştir. 

Avrupa Birliği ile 2007 yılında geçici ortaklık anlaşması imzalamış olan Gana, bu anlaşma sayesinde 

AB ile ticareti engelleyen faktörlerin önemli bir kısmını ortadan kaldırmış, Gana menşeili ürünlere 

ticari rekabet edilebilirlik konusunda önemli kazanımlar sağlanmıştır. 

Gana’nın İhracatı 

Özellikle son yıllarda dış ticareti büyük bir açık veren Gana’nın ihracatı büyük ölçüde Altın, ham 

petrol ve petrol yağları, kakao ve kakao ürünleri, kereste, madenler, su ürünleri ve sert kabuklu 

meyveler gibi belli başlı ürün ve ürün grubuna bağımlıdır. ürünlere bağımlıdır. Bu bağımlılık, 



 

sözkonusu temel ürünlerin üretimlerindeki ve dünya fiyatlarındaki dalgalanmalara göre, ihracat 

gelirlerinin değişken olması sonucunu doğurmaktadır. 

Uluslararası Ticaret Merkezinin(ITC) geçici verilerine göre Gana’nın toplam ihracatı 2016 yılında 

10,7  milyar dolar, 2017 yılının geçici ve eksik verilerine göre de 11,4 milyar doların üzerindedir. 

Gana’nın ihracatında en önemli kalemler altın, kakao ürünleri, petrol, manganez, su ürünleri ve 

tropikal meyvelerdir. Bu ürünlerin toplam ihracattaki payı %80’in üzerindedir. 

Gana’nın İthalatı 

ITC verilerine göre Gana’nın 2014 yılında toplam ithalatı 15,6 milyar dolarla maksimum düzeyine 

ulaşmış 2016 yılında ise 11,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Ülkenin ithalat düzeyini özellikle iç talep ve imalat sanayi ürünlerinin uluslararası fiyatları 

belirlemektedir. Aynı zamanda kur politikalarının ve döviz rezervlerinin de ithalat üzerinde büyük 

etkisi bulunmaktadır. Örneğin, 2000’li yılların başında Cedi’nin önemli ölçüde değer kazanması ile 

ithalat ciddi düşüş göstermiş, bu dönemden sonra ise ithalat talebi güçlü bir artış göstermiştir.  

Petrol Gana’nın toplam ithalatında önemli bir yer tutmakta iken ülkede petrol bulunması ve üretime 

başlanması nedeniyle ülkenin petrol ithalatı oldukça azalmıştır.. Ancak 2017 yılının geçici 

verilerine  1 milyar dolar gibi oldukça yüksek bir tutarda işlenmiş petrol ithal edilmiştir. 2015 yılının 

geçici verilerine göre de Gana’nın en önemli ithal kalemleri petrol dışında işlenmemiş altın, binek 

otomobiller, telefonlar, motorlu taşıtlar  ve palm yağıdır. 

Türkiye-Gana İkili Ticareti 

Türkiye ile Gana arasındaki dış ticarete ilişkin istatistiki veriler aşağıda yer almaktadır. 2010 yılı 

itibariyle 96,5 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatımıza karşılık 194,4 milyon dolarlık ithalatımız 

söz konusu iken 2016 yılında ihracatımız 298 milyon dolara ithalatımız ise 180 milyon dolarla 

maksimum değerlerine yükselmiştir. 2017 yılında ise ihracatımız 225 milyon dolara ithalatımız ise 

128 milyon dolara gerilemiştir. 2017 yılında gana ile ikili dış ticaretimiz 96,5 milyon dolar fazla 

vermiştir. Gana ile olan dış ticaretimiz son 10 yıllık dönem içerisinde 2007 ve 2008 yılları dışında 

genel olarak ülkemiz aleyhine açık vermiş 2014 yılından sonra ise dört yıl sürekli artı vermiştir. 

Önümüzdeki yıllarda Gana ile dış ticaretimizin artış göstermesi beklenmektedir. 

Türkiye Gana Dış Ticaretinin Yıllar İtibariyle Gelişimi (1000$) 

YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2000 12.796 27.958 40.754 -15.162 



 

2001 17.736 35.578 53.314 -17.842 

2002 22.658 39.224 61.882 -16.566 

2003 36.867 95.208 132.075 -58.341 

2004 31.779 80.601 112.380 -48.822 

2005 31.601 73.207 104.809 -41.606 

2006 32.965 57.468 90.434 -24.502 

2007 84.126 41.060 125.187 43.065 

2008 100.386 46.453 146.839 53.933 

2009 72.851 102.095 174.946 -29.244 

2010 96.477 194.358 290.835 -97.881 

2011 220.442 292.273 512.715 -71.831 

2012 223.502 303.476 526.978 -79.974 

2013 180.112 202.209 382.321 -22.097 

2014 175.355 157.925 333.279 17.430 

2015 230.603 168.907 399.510 61.696 

2016 298.475 180.478 478.953 117.996 

2017 224.520 128.019 352.539 96.501 

Kaynak: TUİK 

2.4. DIŞ TİCARET DÜZENLEMELERİ 

Gana gümrüklerinde mal sınıflandırması Harmonize Sisteme göre yapılmaktadır. İthal vergileri her yıl 

değişmekte ve değer, ağırlık ve hacme göre hesaplanmaktadır. Gana’ya ithal edilen mallar ithalat 

vergisi, katma değer vergisi, özel vergi, ve ithalat özel tüketim vergisine tabidir. 

İthalat vergileri çeşitli mallar için aşağıdaki oranlar üzerinden tahsil edilmektedir. 

%0 vergi : Tarım ve sanayi makinaları, eğitim materyali ve güneş enerjisi pil, levha ve panelleri. 

% 0.5 ECOWAS vergisi: ECOWAS’a üye olmayan ülkelerden gelen tüm mallara. 

%0.5 EDIF vergisi: Tüm ithal mallarda. 

%5 vergi: 82, 84, 85. fasıllar, 8703’te yer alan silindir kapasitesi 1900 cc’yi aşmayan motorlu taşıtlar, 

8701, 8702, 8716 daki ticari araçlar, kereste ve diğer doğal kaynak üretiminde kullanılan materyaller. 

%10 vergi: ham maddeler, bilgisayar yazılımı, ses kaydı için kullanılmamış materyal. 

%20 vergi: Diğer tüm mallar. Bu oran satandart gümrük vergisidir. 



 

İthalatta uygulanan katma değer vergisi %12.5’dir. Ayrıca, Ulusal sağlık sigortası programı 

kapsamında 1 Ağustos 2004 tarihinden itibaren %2.5 oranında ek sağlık sigortası vergisi 

uygulamasına başlanılmıştır. Ek vergiden muaf mal ve hizmetler: sağlık hizmetleri, engellilere mahsus 

ürünler, su, sivrisineklere karşı kullanılan malzemeler, balıkçılık aletleri, tuz, eğitim materyali, 

elektrik, acil yardım malzemeleri ve temel gıda maddeleri ile tarımsal ürünlerdir. 

İthalat vergileri hakkında detaylı bilgi aşağıdaki web sitesinden sağlanabilmektedir: 

http:/www.cepsghana.org  

Tüm mallar ithalat vergisine tabi olmakla birlikte yasa, hükümet, imtiyazlı kişi, organizasyon ve 

kuruluşlar için istisnalar tanımıştır. 

Nisan 2000’de Gana hükümeti advalorem vergi hesaplamasında değerleme yöntemini Brussels 

Definition of Value (BDV) sisteminden Custom Valuation Code (CVC)‘a dönüştürmüştür. Yükleme 

öncesi denetim kaldırılmış olup, ithal partisinin Gana Limanlarına varışta denetime tabi tutulması 

uygulamasına geçilmiştir. Gana’ya ithalatta denetim yetkisine haiz dört şirket, Gateway Services 

Limited, BIVAC International, Ghana Link Network Services ve Inspection and Control Services’tir. 

Gana’ya ithali yasak ürünler ise uyuşturucu maddeler, zehirli atıklar, civalı tıbbi sabun, kontamine 

mallar, uyarı içermeyen sigaralar, toprak, taklit para ve yerel yasalarca yasaklanmış ürünlerdir. 

Gana’dan altın ihracatı yasal olarak sadece Değerli Madenler Pazarlama Şirketi (PMMC) kanalıyla 

yapılabilmektedir.  

Geçici Kabul  

Gana yasalarına göre üç ay içerisinde aynen veya işlenmiş olarak ihraç edilmek kaydıyla ülkeye giren 

ürünler gümrük vergisiz olarak ülkeye sokulabilmektedir. Eğer ürünler geçici kabul ile getirilip ülkede 

satılmak istenirse gümrük bilgilendirilmeli ve satış öncesi vergiler tamamen ödenmelidir. Ticari 

gösteriler için gelen mal ve örnekler de üç ay içerisinde tekrar ihraç edilmelidir.  

Standartlar 

Gana Standardizasyon Kuruluşu – GSB, Gana’ya ithal edilen malların kalitesini garanti etmenin 

yanısıra, standart geliştiren ve standartları yürürlüğe koyan bir kuruluştur. GSB halihazırda 160 

standardı yürürlüğe koymuş ve 300’ün üzerindeki yabancı standardı da sertifikaya 

bağlamıştır.  İmalatçı ve ithalatçının GSB’ye kayıt olması gerekmektedir. GSB ISO 9000 standardını 

Gana için henüz kabul etmemiştir. Ancak firmaları bu konuda desteklemektedir.  



 

Gıda ve İlaç İdaresi (FDB) ise,  gıda, ilaç,  kozmetik ve kamu sağlığını ilgilendiren diğer ürünleri 

onaylamaktadır. Bu görev GSB ile FDB arasında zaman zaman yetki çatışması doğurmaktadır. 

Tüm ürünlerin GSB tarafından sertifikalandırılması zorunludur. Sertifikalandırmada Gana dışında 

yetki verilen bir kuruluş bulunmamaktadır. GSB tarafından hazırlanan standartlar resmi gazetede 

yayınlanmaktadır. GSB aynı zamanda ticaretteki teknik engellere ilişkin başvuru merciidir. 

1992 yılında uygulamaya konan etiketleme kurallarına göre ithal edilen veya Gana’da üretilen 

malların üzerinde aşağıdaki bilgiler İngilizce olarak yer almalıdır.  

-Malın adı 

-Net ağırlığı veya bileşenlerin net miktarı 

-Ürün bileşenlerinin kompozisyonu  

-Üretim tarihi ve  son kullanım tarihi 

-Ürünün lot veya parti numarası 

-Üreticinin veya acentanın adı ve adresi 

-Kullanım talimatı ile depolama, boşaltma vs.için özel talimatlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3/ GANA’NIN İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALATI 

3.1. Ürün Grupları Bazında İklimlendirme Sektörü İthalatı (1000 $) 

Gana’nın İklimlendirme Sektörü ithalatı, 2017 yılında yaklaşık 420 milyon ABD Doları olarak 

gerçekleşmiştir.  

Ülke sektör ithalatının yarısını tesisat sistem ve elemanları ürün grubunda gerçekleştirmektedir. Bunu 

sırasıyla havalandırma, klima, soğutma, ısıtma ve yalıtım ürünleri izlemektedir.  

          Gana'nın Dünya'dan İthalatı Gana'nın Türkiye'den 
İthalatı 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

ISITMA 74.827 45.350 25.403 956 301 463 

SOĞUTMA 21.730 27.024 31.775 3.929 221 1.789 

HAVALANDIRMA 188.914 152.607 74.406 1.510 1.214 2.732 

KLIMA 28.913 45.064 37.926 530 1.510 649 

TESİSAT 351.108 293.191 244.766 5.775 2.453 9.184 

YALITIM 4.725 4.046 5.605 473 191 434 

TOPLAM 670.217 567.282 419.881 12.217 5.589 14.788 

                                                                                                                    Kaynak: Trade Map 

3.2. Gana’nın Isıtma Sistem ve Elemanları İthalatı (1000$) 

Gana’ya, 2018 yılında yaklaşık 25 milyon dolarlık Isıtma Sistem ve Elemanları ithalatı 

gerçekleştirmiştir. Bu ürün grubunun ithalatının yarıya yakınını (%47) “Diğer buhar üreten kazanlar 

(karma kazanlar dahil)” oluşturmaktadır.   

Bunu su buharı üreten su borulu kazanlar <45 ton/saat ve Elektrikli su ısıtıcılar, daldırma suretiyle 

ısıtıcı cihazlar takip etmektedir.  

GTİP NO GTİP AÇIKLAMASI 2016 2017 2018 

'840219 Diğer buhar üreten kazanlar (karma kazanlar dahil) 3.666 8.696 12.014 

'840212 Su buharı üreten su borulu kazanlar <45 ton/saat 1.496 257 3.286 

'851610 Elektrikli su ısıtıcılar, daldırma suretiyle ısıtıcı cihazlar 2.404 1.827 1.777 

'841690 Brülörlerin-mekanik kömür taşıyıcılarının aksam-
parçaları 

186 101 1.093 

'841919 Diğer elektriksiz anında/depolu su ısıtıcıları 788 284 1.033 

'841620 Diğer yakıt brülörleri-karma brülörler dahil 601 310 846 

'840290 Buhar kazanı aksam, parçaları 15.125 887 831 

'841780 Sanayi-laboratuvarlara mahsus diğer fırınlar-elektriksiz 210 10.132 725 

'840220 Kızgın su kazanları 8 122 603 

'841939 Diğer kurutucular 462 5.671 585 

'841610 Akaryakıt brülörleri 55 156 543 



 

'840310 Merkezi ısıtma kazanları 38.665 413 365 

'840490 Buhar ve ısıtma kazanları için yardımcı cihazların 
aksam ve parçaları 

77 181 316 

'732219 Demir/çelikten radyatör, aksam ve parçaları 47 156 280 

'841932 Ağaç, kağıt hamuru, kağıt/kartonlar için kurutucular 3 141 247 

'851629 Herhangi bir mahalli ısıtan diğer elektrikli cihazlar 262 385 198 

'840390 Merkezi ısıtma kazanlarının aksam-parçaları 119 61 159 

'732190 Demir/çelikten soba vb, ev işleri için benzer cihaz 
aksam ve parçaları 

213 171 141 

'840410 Buhar kazanları için yardımcı cihazlar 1.548 13.325 97 

'841931 Tarım ürünleri için kurutucular 131 483 70 

'732181 Demir/çelikten diğer cihazlar (gaz yakıtlı/hem gaz hem 
diğer yakıtlı) 

82 158 58 

'840420 Buhar güç üniteleri için kondansörler 5.265 1.229 35 

'732211 Dökme demirden radyatör, aksam ve parçaları 3 2 32 

'732290 Demir/çelik sıcak hava jeneratör, distribütörleri aksam-
parça. 

88 80 27 

'732189 Demir/çelikten soba vb; diğerleri (katı yakıtlı cihazlar 
dahil) 

66 98 23 

'851621 Depolu ısıtıcı radyatörler 3.140 18 16 

'841911 Gazla çalışan elektriksiz anında su ısıtıcılar 117 6 3 

Toplam Isıtma 74.827 45.350 25.403 

 

Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere Gana Isıtma Sistem ve Elemanları İthalatını en çok Fransa’dan 

karşılarken bunu  İngiltere ve Vietnam izlemektedir. Türkiye %1,8’lik payla 11.sıradadır. 

Sıra İhracatçılar 2016 2017 2018 

1 Fransa 133 198 7.716 

2 İngiltere 354 286 3.431 

3 Vietnam 0 2.144 3.001 

4 Çin 4.720 21.214 1.734 

5 Hindistan 462 505 1.580 

6 Güney Kore 18 61 1.173 

7 Endonezya 1.711 2 1.125 

8 İtalya 1.038 16.958 1.000 

9 Güney Afrika 1.110 418 987 

10 Japonya 2 20 533 

11 Türkiye 956 301 463 

12 Norveç 16 4 423 

13 Belçika 279 215 387 

14 Almanya 1.761 231 326 

15 Senegal 0 0 274 

16 Hollanda 14.073 45 230 

17 Avustralya 117 215 224 

18 ABD 890 448 159 

19 Singapur 24 16 152 

20 BAE 154 195 136 



 

Diğer Ülkeler 47.009 1.874 349 

Isıtma Toplam 74.827 45.350 25.403 

 

3.3. Gana’nın Soğutma Sistem ve Elemanları İthalatı 

Gana, 2017 yılında yaklaşık 32 milyon dolarlık Soğutma Sistem ve Elemanları ithalatı 

gerçekleştirmiştir. Bu ürün grubunda en çok  “Pastörize, kondanse etme vb. işler için cihaz, tertibat” 

ürününde ithalat gerçekleştirmektedir. Bunu sırasıyla “Hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus 

makineler” ve ”Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazların aksam-parçaları” takip 

etmektedir. 

GTİP 
NO 

GTİP AÇIKLAMASI 2016 2017 2018 

'841989 Pastörize, kondanse etme vb. işler için cihaz, tertibat 4.754 4.267 5.977 

'841960 Hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makineler 211 809 5.411 

'841990 Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazların 
aksam-parçaları 

755 1.142 5.352 

'841950 Isı değiştiriciler (eşanjörler) 2.844 7.544 4.847 

'841869 Isı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar 5.187 6.676 3.972 

'841850 Vitrin, tezgah vb. tipi soğutucu-dondurucular 5.423 3.850 3.383 

'290339 Diğer asiklik hidrokarbonların 
florlanmış/bromlanmış/iyodlanmış türevleri 

325 432 1.343 

'841899 Soğutucu/dondurucu-ısı pompalarına ait aksam-parçalar 1.555 1.299 905 

'382478 Perflorokarbon (PFCs)/hidroflorokarbon (HFCs) içeren, 
fakat kloroflorokarbon/hidrokloroflorokarbon (HCFCs) 
içermeyen 

99 191 310 

'290371 Klorodiflorometan 154 110 101 

'841891 Soğutucu/dondurucu cihazlara mahsus mobilyalar 171 113 88 

'841861 Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören 
kompresörlü ünite 

53 525 61 

'290379 Diğer iki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik 
hidrokarbonların halojelenmiş diğer türevleri 

2 60 15 

'290373 Diklorofloroetanlar 196 6 10 

'290372 Diklorotrifloroetanlar 1 0 0 

Toplam Soğutma 21.730 27.024 31.775 

 

Soğutma sistem ve elemanlarında ABD’nin 11 milyon dolar ihracat ile ilk sırayı aldığı görülmektedir. 

Bunu Güney Afrika, İtalya, ABD ve Türkiye takip etmektedir.   

Sıra İhracatçılar 2016 2017 2018 

1 Çin 2.615 4.666 11.447 

2 Güney Afrika 1.151 7.397 3.671 

3 İtalya 4.099 1.399 2.865 

4 ABD 2.251 509 2.163 

5 Türkiye 3.929 221 1.789 



 

6 Mauritius 427 1 1.317 

7 Fransa 617 978 1.138 

8 Yunanistan 26 15 1.040 

9 İngiltere 419 2.244 1.030 

10 Belçika 896 1.908 809 

11 Hindistan 676 1.643 740 

12 Almanya 345 1.232 710 

13 Danimarka 915 1.400 362 

14 Güney Kore 124 280 327 

15 İrlanda 62 61 302 

16 İsveç 41 207 218 

17 Brezilya 84 215 203 

18 Hollanda 349 543 192 

19 Avustralya 22 168 183 

20 BAE 261 179 157 

Diğer Ülkeler 2.421 1.758 1.112 

Soğutma Toplam 21.730 27.024 31.775 

 

3.4. Gana’nın Klima Sistem ve Elemanları İthalatı 

Gana, 2017 yılında yaklaşık 38 milyon dolarlık Klima Sistem ve Elemanları ithalatı gerçekleştirmiştir. 

Bu ürün grubunun ithalatında ilk sırayı “Pencere/duvar tipi klimalar (tek bir gövde halinde)” alırken 

bunu sırasıyla “Hava, gaz pompası, kompresörü, vantilatör vb. aksamı, parçaları” ile “Klima 

cihazlarının aksam-parçaları takip etmektedir. 

GTİP 
NO 

GTİP AÇIKLAMASI 2016 2017 2018 

'841510 Pencere/duvar tipi klimalar (tek bir gövde halinde) 15.174 29.446 21.268 

'841490 Hava, gaz pompası, kompresörü, vantilatör vb. 
aksamı, parçaları 

4.316 4.852 6.985 

'841590 Klima cihazlarının aksam-parçaları 2.741 5.846 3.621 

'841582 Soğutma tertibatı bulunan diğer klima cihazları 1.791 986 2.141 

'841430 Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler 2.347 1.721 1.553 

'841581 Bir soğutucu ünite ve soğutma/ısıtma çevrimli 
klimalar 

1.140 451 1.200 

'847960 Havayı nemlendiren soğutucular 1.200 1.574 797 

'841520 Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden 
klimalar 

204 188 361 

Toplam Klima 28.913 45.064 37.926 

Gana Klima sistem ve elemanları ithalatında %43’lük payla ihtiyacını Çin’den karşılamaktadır. Bunu 

Hollanda, Hindistan, Güney Afrika ve Belçika takip etmektedir. Türkiye %1,7’lik payla 12. Sıradadır. 

     

Sıra İhracatçılar 2016 2017 2018 

1 Çin 11.016 25.473 16.523 



 

2 Hollanda 831 1.209 2.963 

3 Hindistan 1.039 902 2.527 

4 Güney Afrika 1.217 1.103 2.348 

5 Belçika 1.146 1.479 1.274 

6 Malezya 582 559 1.251 

7 ABD 2.758 2.092 1.114 

8 Tayland 152 702 1.088 

9 BAE 816 1.004 1.015 

10 İtalya 735 2.271 874 

11 İrlanda 326 153 746 

12 Türkiye 530 1.510 649 

13 Hong Kong 602 476 628 

14 Lübnan 280 170 568 

15 Fransa 640 217 529 

16 Almanya 1.593 1.423 512 

17 İngiltere 1.172 661 505 

18 Avustralya 407 209 388 

19 Singapur 129 271 367 

20 İsrail  128 20 307 

Diğer Ülkeler 2.814 3.160 1.750 

Klima Toplam 28.913 45.064 37.926 

 

3.5 Gana’nın Havalandırma Sistem ve Elemanları İthalatı 

Gana, 2017 yılında yaklaşık 25 milyon dolarlık Havalandırma Sistem ve Elemanları ithalatı 

gerçekleştirmiştir. Bu ürün grubunun ithalatında ilk sırayı 22 milyon dolarlık ithalat ile “Diğer amaçlar 

için kullanılan komresör, vantilatör, aspiratör” alırken bunu sırasıyla “Vantilatörler-aspiratörler-

güç=<125w, elektrik motorlu” ve “Diğer motorlar için hava filtreleri” takip etmektedir. 

GTİP 
NO 

GTİP AÇIKLAMASI 2016 2017 2018 

'841480 Diğer amaçlar için kullanılan komresör, vantilatör, 
aspiratör 

23.774 14.858 22.361 

'841451 Vantilatörler-aspiratörler-güç=<125w, elektrik 
motorlu 

15.934 20.301 15.214 

'842139 Diğer motorlar için hava filtreleri 4.839 5.579 12.908 

'842199 Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçaları 7.297 6.574 10.968 

'841459 Diğer vantilatörler-aspiratörler 4.502 5.980 6.621 

'841582 Soğutma tertibatı bulunan diğer klima cihazları 1.791 986 2.141 

'841581 Bir soğutucu ünite ve soğutma/ısıtma çevrimli 
klimalar 

1.140 451 1.200 

'841583 Soğutma tertibatı bulunmayan diğer klima 
cihazları 

2.407 1.095 1.060 

'830710 Demir/çelikten eğilip bükülebilen borular 126.845 96.373 994 

'830790 Diğer adi metallerden eğilip bükülebilen borular 131 177 483 

'841460 Aspiratörlü davlumbazlar; en büyük yatay kenarı 254 233 456 



 

<= 120 cm. 

Toplam Havalandırma 188.914 152.607 74.406 

 

Gana’nın Havalandırma sistem ve elemanları ithalatında Belçika  birinci sıradayken bunu Çin ve 

Hindistan takip etmektedir. 

Sıra İhracatçılar 2016 2017 2018 

1 Belçika 4.123 5.002 12.897 

2 Çin 14.973 18.711 12.215 

3 Hindistan 5.238 6.698 7.822 

4 İtalya 1.109 1.993 6.729 

5 BAE 1.144 1.274 5.086 

6 Yunanistan 6 47 3.678 

7 Güney Afrika 1.216 2.119 3.065 

8 ABD 5.563 78.291 2.791 

9 Türkiye 1.510 1.214 2.732 

10 İngiltere 15.155 1.997 2.539 

11 Almanya 2.295 2.064 1.930 

12 Hollanda 1.173 1.986 1.520 

13 Avustralya 1.037 2.582 1.465 

14 Güney Kore 184 236 1.116 

15 Fransa 128.752 1.207 1.088 

16 Moritanya 0 0 1.078 

17 İspanya 106 304 1.001 

18 Singapur 322 956 572 

19 Tayvan 422 694 509 

20 İrlanda 71 289 476 

Diğer Ülkeler 4.515 24.943 4.097 

Havalandırma Toplam 188.914 152.607 74.406 

 

3.6. Gana’nın Tesisat Sistem ve Elemanları İthalatı 

Gana 2017 yılında yaklaşık 245 milyon dolarlık Tesisat Sistem ve Elemanları ithalatı 

gerçekleştirmiştir. Bu ürün grubunun ithalatında ilk sırayı 84 milyon dolarlık ithalat ile “Diğer 

muslukçu eşyası” alırken bunu sırasıyla “Demir/çelikten diğer boru bağlantı parçaları” ve “Diğer 

pompalar” takip etmektedir.  

GTİP 
NO 

GTİP AÇIKLAMASI 2016 2017 2018 

'848180 Diğer muslukçu eşyası 60.826 40.259 84.272 

'730799 Demir/çelikten diğer boru bağlantı parçaları 12.375 15.061 20.404 

'841381 Diğer pompalar 16.862 19.411 17.881 

'841391 Pompaların aksam-parçaları 14.266 12.764 17.314 



 

'401693 Vulkanize kauçuktan conta, rondela ve diğer eşya 20.720 18.773 14.522 

'841370 Diğer santrifüjlü pompalar 4.872 7.757 11.574 

'842121 Suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar 10.612 6.095 10.786 

'902620 Basınç ölçen/kontrol eden cihazlar 4.970 3.232 6.407 

'842129 Diğer sıvı filtre/arıtma cihazları 6.145 6.288 5.820 

'902610 Sıvıların akışını ve seviyesini ölçen, kontrol eden 
aletler 

29.520 18.338 5.389 

'841990 Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için 
cihazların aksam-parçaları 

755 1.142 5.352 

'391740 Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları 3.840 3.429 4.915 

'391739 Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten 5.354 2.347 4.914 

'730650 Alaşımlı çelikten daire kesitli, dikişli tüp, borular 1.235 3.851 4.730 

'848130 Çek valflar (klapeler, subaplar) 8.953 2.749 4.413 

'848140 Emniyet/bırakma valfları 3.684 10.148 4.367 

'848120 Yağlı hidrolik/pnömatik transmisyon valfları 2.577 10.242 3.587 

'392113 Poliüretanlardan gözenekli levha, yaprak, pelikül, 
lamlar 

1.275 1.870 3.308 

'848110 Basınç düşürücü valflar 3.893 2.847 3.047 

'391731 Tüpler, borular, hortumlar (esnek)kırılma basıncı >= 
27,6 MPA 

2.047 1.194 2.726 

'400911 Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; 
(takviyesiz/birleşmemiş) donanımsız 

1.940 1.894 1.573 

'902690 Sıvı-gazların değişken özelliklerini ölçen alet parçaları 767 1.608 1.391 

'391721 Tüpler, borular, hortumlar (sert) etilen polimerlerinden 2.365 881 1.340 

'830710 Demir/çelikten eğilip bükülebilen borular 126.845 96.373 994 

'841410 Vakum pompaları 864 428 815 

'760820 Aluminyum alaşımlarından ince ve kalın borular 256 287 743 

'902519 Termometre ve pirometreler (diğer hallerde) 711 713 534 

'741110 Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boru 724 308 389 

'741220 Bakır alaşımlarından ince, kalın boru bağlantı parçaları 
(rakor, dirsek vb) 

198 213 315 

'903210 Termostatlar 310 375 310 

'741129 Diğer bakır alaşımlarından ince ve kalın borular 254 157 293 

'760900 Aluminyum boru bağlantı parçaları 629 390 155 

'741210 Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boru bağlantı 
parçaları (rakor, dirsek vb) 

98 561 66 

'392111 Stiren polimerlerinden levha, yaprak, film, folye ve şerit 
(gözenekli) 

241 365 41 

'902511 Termometre ve pirometreler (sıvılı olanlar) 57 33 41 

'903220 Manostatlar (basınç kontrol cihazları) 68 808 38 

Toplam Tesisat 351.108 293.191 244.766 

 

Gana’nın Tesisat sistem ve elemanları ithalatında Belçika’yı sırasıyla İngiltere, ABD, Çin, Güney 

Afrika takip etmektedir. 

Sıra İhracatçılar 2016 2017 2018 

1 Belçika 12.519 16.484 43.272 



 

2 İngiltere 44.267 28.436 28.593 

3 ABD 42.703 102.327 27.392 

4 Çin 20.197 24.709 24.846 

5 Güney Afrika 13.475 18.254 18.846 

6 İtalya 6.479 11.163 12.031 

7 Hollanda 7.720 10.538 11.226 

8 Türkiye 5.775 2.453 9.184 

9 Avustralya 5.109 7.139 7.753 

10 Hindistan 4.250 5.780 7.391 

11 BAE 5.129 6.188 5.918 

12 Almanya 5.149 6.772 5.203 

13 Fransa 129.042 3.291 5.087 

14 Norveç 18.001 7.136 3.298 

15 Uruguay 452 0 2.942 

16 Singapur 2.691 3.014 2.862 

17 Kanada 2.271 911 2.393 

18 Danimarka 2.071 22.581 2.334 

19 Yunanistan 62 307 1.986 

20 Japonya 2.169 951 1.684 

Diğer Ülkeler 21.577 14.757 20.525 

Tesisat Toplam 351.108 293.191 244.766 

 

3.7. Gana’nın Yalıtım Sistem ve Elemanları İthalatı 

Gana, 2017 yılında yaklaşık 3,2 milyon dolarlık Yalıtım ürünleri ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu ürün 

grubunun ithalatında ilk sırayı “Gözenekli kauçuktan; levha, tabaka ve şeritler” almaktadır. Kolombiya 

yalıtım sistem ve elemanları grubunda en çok Çin, Türkiye ve İspanya’dan ithalat yapmaktadır. 

GTİP 
NO 

GTİP AÇIKLAMASI 2016 2017 2018 

'400811 Gözenekli kauçuktan; levha, tabaka ve şeritler 1.723 1.769 3.153 

'680610 Cüruf, kaya yünü vb. mineral yünler, karışımları (kütük, 
levha vb. halinde) 

546 487 733 

'701990 Diğer cam lifi, cam yününden mamuller 1.305 823 719 

'680790 Asfalttan/benzeri maddeden eşya (diğer) 635 372 490 

'701939 Camdan örtüler, şilteler, panolar; dokunmamış 
mensucattan eşya 

458 347 397 

'400819 Gözenekli kauçuktan çubuk ve profiller 58 248 113 

Toplam Yalıtım 4.725 4.046 5.605 

 

Sıra İhracatçılar 2016 2017 2018 

1 Çin 1.675 1.944 3.250 

2 Türkiye 473 191 434 

3 İspanya 126 270 377 



 

4 Güney 
Afrika 

185 331 210 

5 ABD 950 72 186 

6 Kanada 149 113 133 

7 İtalya 61 180 133 

8 BAE 14 31 94 

9 İngiltere 43 35 93 

10 Portekiz 4 14 88 

11 Almanya 147 105 81 

12 Kuveyt 26 165 74 

13 Nijerya 0 2 60 

14 Hollanda 291 15 49 

15 Singapur 10 99 46 

16 Hindistan 62 21 44 

17 Avustralya 21 25 43 

18 Tayland 13 73 43 

19 Slovakya 71 16 32 

20 Finlandiya 43 37 27 

Diğer Ülkeler 361 307 108 

Klima Toplam 4.725 4.046 5.605 

 

4/ GANA’NIN DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER 

Aşağıdaki tablo güncel Gana ve Türkiye arasındaki vergi oranlarıını göstermektedir. 2018’de 

Türkiye’nin Ganaa’ya iklimlendirme ürün grubunda ithal ettiği ilk 20 ürün etiketini içermektedir. 

 GTİP ÜRÜN ETİKETİ VERGİ 
ORANI 

'841370 Diğer santrifüjlü pompalar %5 

'848180 Diğer muslukçu eşyası %10 

'842121 Suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar %5 

'902620 Basınç ölçen/kontrol eden cihazlar %5 

'841950 Isı değiştiriciler (eşanjörler) %5 

'290339 Diğer asiklik hidrokarbonların florlanmış/bromlanmış/iyodlanmış türevleri %5 

'842199 Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçaları %5 

'730799 Demir/çelikten diğer boru bağlantı parçaları %20 

'841480 Diğer amaçlar için kullanılan komresör, vantilatör, aspiratör %5 - %20 

'841459 Diğer vantilatörler-aspiratörler %20 

'848190 Musluklar, valflar vb. cihazların aksam, parçaları %10 

'848140 Emniyet/bırakma valfları %10 

'842139 Diğer motorlar için hava filtreleri %5 

'902610 Sıvıların akışını ve seviyesini ölçen, kontrol eden aletler %0 

'841581 Bir soğutucu ünite ve soğutma/ısıtma çevrimli klimalar %20 

'680610 Cüruf, kaya yünü vb. mineral yünler, karışımları (kütük, levha vb. halinde) %10 

'848110 Basınç düşürücü valflar %10 



 

'842129 Diğer sıvı filtre/arıtma cihazları %5 

'841490 Hava, gaz pompası, kompresörü, vantilatör vb. aksamı, parçaları %0 - %10 

'732219 Demir/çelikten radyatör, aksam ve parçaları %20 

 

5/ PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER  

Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları 

Gana’da fikri mülkiyet haklarının korunması yönünde yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Gana Dünya 

Fikri Mülkiyet Hakları Örgütünün (WIPO) üyesidir. WTO TRIPS anlaşmasını uygulamak için adımlar 

atılmakta olup, Gana parlamentosu kopyalama yasası hariç tüm TRIPS düzenlemelerini kabul etmiştir. 

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme 

Gana'da yerel ürünler ambalajlı olarak piyasaya sürüldüğü gibi dökme olarakda piyasaya 

sürülebilmektedir. Ancak ülkeye ithal edilen ürünlerin ambalajlı olarak piyasaya sürülmesi esastır. 

1992 yılında uygulamaya konan etiketleme kurallarına göre ithal edilen veya Gana’da üretilen 

malların üzerinde aşağıdaki bilgiler İngilizce olarak yer almalıdır. 

-Malın adı 

-Net ağırlığı veya bileşenlerin net miktarı 

-Ürün bileşenlerinin kompozisyonu  

-Üretim tarihi ve son kullanım tarihi 

-Ürünün lot veya parti numarası 

-Üreticinin veya acentanın adı ve adresi 

-Kullanım talimatı ile depolama, boşaltma vs.için özel talimatlar.  

Anlaşmazlıkların Çözümü 

Yabancı yatırımlar yasası, diğer yollar ile çözülemeyen anlaşmazlıklar konusunda Birleşmiş Milletler 

Uluslararası Ticaret Yasası Komisyonu kurallarına dayalı tahkim veya ülkeler arasındaki karşılıklı 

anlaşmalara atıfta bulunmaktadır. Yabancı yargı kararlarının Gana’da tanınması karşılıklılık esasına 

dayalıdır. Gana anlaşmazlıkların çözümü konusunda Newyork Konvansiyonunu imzalamıştır. 

5/ İŞ ADAMLARININ PAZARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler 



 

Gana’nın resmi dili İngilizcedir. İş yazışmalarında İngilizce kullanılmaktadır. Şehirde yaşayan 

Ganalılar da İngilizce konuşmaktadırlar. Ülkede kartvizit kullanımı yaygındır. Ganalı işadamları iş 

saatlerinde takım elbise giymekte, çok azı geleneksel kıyafetlerini giymektedirler. İş kadınları ise 

genel olarak iş saatlerinde de geleneksel kıyafetlidirler 

Pasaport ve Vize İşlemleri 

Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport Hamilleri vizeye tabidir. 

Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri 

Resmi tatiller 

Yeni Yıl 1 Ocak 

Bağımsızlık Günü 6 Mart 

Good Friday 25 Mart 

Paskalya Yortusu 28 Mart 

İşçi Günü 1 Mayıs 

Afrika Birliği Günü 25 Mayıs 

Republic Day 1 Temmuz 

Eid al-Fitr 3 Kasım 

Çiftçiler Günü 2 Aralık 

Boxing Day 26 Aralık 

 

Sağlık 

Gana’ya girmek için uluslararası sağlık sertifikasında sarı humma aşısının olduğunun belgelemesi 

gerekmektedir. Sıtma aşısı ile tetanos, menenjit, ve hepatit B aşılarının yaptırılması ise önemle tavsiye 

edilmektedir.. Ayrıca, daha ayrıntılı bilgi için http://www.cdc.gov/travel/wafrica.htm. web adresinin 

incelenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Sözkonusu aşıların Gana’ya giriş yapılmadan en az 

on gün önceden yaptırılması gerekmektedir. 

 

Hukuki Yapı 

Gana’da firmaların ticari veya yatırım işine girişmelerinde herhangi bir yere para bloke etme 

zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu yüzden özellikle bu ülkeye ihracatta firmaların özellikle ilk ihracat 

deneyimlerinde, ödemelerin garantisi için, deneyimli ve geçmişi bulunan firmalarla iş yapmaları 

önerilmektedir. 



 

Gana’da İş Kurma 

Gana Yatırım Geliştirme Merkezi (GIPC) yatırımlarda ve iş kurulmasında sorumlu tek yetkili kamu 

kuruluşudur. Yabancı firmalar ekonomik, ticari ve yatırımla ilgili her türlü konuda bu kuruluştan bilgi 

temin edebilirler (www.gipc.org.gh). 

Yabancı firmaların Gana’da iş kurmaları serbest olup, GIPC’den uygunluk ön izni alınmadan iş 

kurabilmektedirler. Gana’da iş kuracak olan firmalarımız iş kurma konusundaki aşamalar ve 

yükümlülükler konusunda GIPC’nin web sitesinde detaylı bilgilere ulaşabilirler. 
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