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DOMİNİK CUMHURİYETİ

Dominik Cumhuriyeti, refah seviyesi yüksek ve siyasi

Başkent: Santa Domingo

hayatı istikrarlı bir ülkedir. Karayipler bölgesinin en
büyük ekonomisine ve 2. büyük nüfus ve

Yüzölçümü: 48.511 km2

yüzölçümüne sahip olan Dominik Cumhuriyeti, BM
ve belli başlı bölgesel örgütlerine üyedir.

Nüfus: 10.088.000 (2016-IMF)
Resmi dil: İspanyolca

Dominik Cumhuriyeti, 2004 yılında beş Orta Amerika

Siyasi sistem: Dominik Cumhuriyeti

ülkesiyle (Kosta Rika, El Salvador, Guatemala,

Para birimi: Dominik Pesosu (DOP)

olan Serbest Ticaret Anlaşması’na (CAFTA) katılmış ve

Honduras ve Nikaragua) ABD arasında imzalanmış

Etnik Gruplar
%73 Melez
%16 Beyaz
%11 Siyahi

anlaşmanın ismi CAFTA-DR olmuştur.

Politik ve makroekonomik istikrar mevcuttur. Genç,
çok dil bilen, yetenekli kalifiye elemanları vardır.
Gelişmiş telekomünikasyon ve altyapı imkanı var.

DOMİNİK EKONOMİK VERİLERİ

Sorumsuz operasyon yürüten serbest bölgeleri

GSYİH: 172.58 Milyar ABD Doları (2017-IMF)

muafiyet ve yabancı yatırımcıları teşvikleri bulunu-

(tekstil, medikal ürunleri, teknoloji) var. Vergi

Kişi Başı GSYİH: 16.970 ABD Doları (2017-IMF)
Asgari Ücret: 170 ABD Doları (Aylık)

yor. Stratejik coğrafik pozisyona sahip Dominik
Cumhuriyeti’nin ABD, AB, Orta Amerika ve Karayipler
ile ortak ekonomik işbirlikleri mevcut.

Enflasyon Oranı: %3
Dominik Cumhuriyeti’nin Üyesi Olduğu Önemli
İşsizlik Oranı: % 5,5 (2017-IMF)

Uluslararası Kuruluşlar:

Toplam İhracatı: 8,7 Milyar ABD Doları

CARICOM, CELAC, FAO, Petrocaribe, Pasifik İttifakı,
WTO, UN, SICA, LAIA, IBRD, IFC

Toplam İthalatı: 15.6 milyar ABD Doları
Ana ticaret ortakları:
ABD, Haiti, Kanada, Hindistan, İsviçre, Çin,
Meksika, Brezilya, Birleşik Krallık
Dominik Cumhuriyeti ekonomik büyüme oranı
itibariyle, Latin Amerika ülkeleri arasında en iyi
performans gösteren ülkelerden biridir.

DOMİNİK CUMHURİYETİ
Dominik Cumhuriyeti Ekonomisi
Ülke GSYİH’sının yaklaşık %5,5’ini tarım oluşturmaktadır. Adanın yaklaşık %30’u tarıma elverişlidir.
Önemli tarımsal ürünler pirinç, şekerkamışı, muz,
kahve, pamuk, kakao ve tütündür. Sanayi sektörü
ülke GSYİH’sının yaklaşık %33,4’ünü oluşturmaktadır.
Ülke GSYİH’sının yaklaşık %61,1’ini hizmetler sektörü
oluşturmaktadır.
Ülke ekonomisi ABD ile oldukça ilişkilidir. Ülkeye
gelen turistlerin ve yabancı doğrudan yatırımların
pekçoğu ABD’den gelmektedir. Ayrıca ABD’de
çalışmakta olan Dominikli işçilerin ülkeye gönderdiği
dövizler ülke ekonomisinde oldukça önemlidir.
Giderek yaşlanan bir nüfusu olmasına karşın,
nüfusun üçte birinden fazlası 20 yaşın altındadır.
İşgücünün %12,2’si tarım sektöründe, %10,1’i sanayi
sektöründe, %77,7’si ise hizmetler sektöründe
istihdam edilmektedir.

DOMİNİK CUMHURİYETİ

Dominik Cumhuriyeti, dünyada en çok ithalat

Dominik Cumhuriyeti’nin dünyadan ithal ettiği

yapan 61. ülkedir. İthal edilen başlıca ürünler rafine

ürünler:

petrol, araba, iletişim araçlarıdır.

petrol ve türevleri; otomobil ve motorlu taşıtlar;
kıymetli metaller; mısır; pamuk; ilaçlar; buğday ve
mahlut; otomatik bilgi işlem makineleri; süt,
krema; demir çelik; diğer plastik ürünler

İlaç, kozmetik ve cilt bakım ürünleri gibi ecza
ürünleri hariç olmak üzere pek çok üründe, ithalat
lisansı gerekmemektedir. Pek çok tarım/gıda
ürünü, ilaçlar ve tarımsal kimyasalların ithalatı için

ticaret ortakları:

Ganadera) alması gerekmektedir.

ABD, Çin, Meksika, Brezilya, İspanya

Ülkeye Doğrudan Yabancı Yatırım

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti İkili Ticari

Ülkeye 2016 yılında 2,5 milyar dolar doğrudan
yabancı yatırım girişi yapılmıştır.

(2017 yılı ilk 10 ay verileri)

Özellikle 1990’ların sonunda başlayan özelleştirme

Türkiye’nin Dominik Cumhuriyeti’ne İhracatı:

hareketleri, söz konusu sektörlerde (elektrik,

54,8 Milyon ABD Doları

ilgisini cezbetmiştir. Dominik Cumhuriyeti’ne
yapılan doğrudan yabancı yatırımlar en çok sanayi,
madencilik, turizm ve gayrimenkul sektörlerinde

Çok gelişmiş bir sanayiye sahip olmayan Dominik

yoğunlaşmıştır.

Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği ihracatın %18’ini

Yatırımlarda öncelikli alanlar tıbbi cihazlar,
telekomünikasyon, otel ve restoran gereçleri,
yenilenebilir enerjidir (güneş enerjisi, rüzgâr

işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın oluşturmuştur.
Petrol yağları, petrol gazları, motorlu taşıtlar, ilaçlar,
plastikten eşya, telefon cihazları, mısır ve kıymetli

enerjisi) olmuştur.

12,5 Milyon ABD Doları
Ticaret Hacmi: 67,3 Milyon ABD Doları
Türkiye’nin Dominik Cumhuriyeti’ne ihraç ettiği
ürünler:
çimento; demir çelik ve demir çelik türevi ürünler;
tuvalet kağıdı, havlu vb. kağıtlar; çikolata ve kakao
içeren diğer gıda müstahzarları; elektrik
akümülatörleri; kakao içermeyen şeker mamulleri

Dominik Cumhuriyeti’nin dünyaya ihraç ettiği
ürünler:

Türkiye’nin Dominik Cumhuriyeti’nden ithal ettiği
ürünler:

Dominik Cumhuriyeti’nin en çok ihracat yaptığı ülke

altın; tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve
cihazları; tütün ve tütün ürünleri; elektrik
devreleri; muz; ayakkabı; kıymetli metaller; plastik
eşyalar; hurma, incir, avokado ve guava armudu,
mango; petrol gazları ve türevleri; gümüş
Dominik Cumhuriyeti’nin ihracatında en önemli

Pamuk ithalatında dünyada 18. sıradadır.

Türkiye’nin Dominik Cumhuriyeti’nden İthalatı:

ti’nin ithal ettiği önemli ürünlerdir.

ABD’dir. 2016 yılında ihracatın %53,5’i ABD’ye

sıralamasında 18. sıradadır.

İlişkileri

metallerden mücevherci eşyası Dominik Cumhuriye-

gerçekleştirilmiştir. ABD’den sonra en çok ihracat
yapılan ülkeler sırasıyla, Kanada, Hindistan, İsviçre,
Birleşik Krallık, Belçika, Almanya, Hollanda, Fransa,
Meksika ve Çin’dir. Türkiye Dominik Cumhuriyeti’nin ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 37. sırada
yer almaktadır.

Tütün ve tütün ürünlerinin ihracatında dünya

Dominik Cumhuriyeti’nin ithalatında en önemli

ithalatçının özel ithalat izni (Promocion Agricola y

havalimanı yönetimi, şeker) yabancı yatırımların

Dominik Cumhuriyeti Sıralamalar

tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte
kullanılan alet ve cihazlar; eczacı eşyaları, hayvan
postları ve derileri, odun kömürü, ağaçlar, tütün,
sigara ve purolar, elektrik devresi teçhizatı,
ayakkabı, plastik eşya, hazır giyim

ticaret ortakları:

İki Ülke Arasındaki Önemli Anlaşmalar:

ABD, Haiti, Kanada, Hindistan, İsviçre

Hava Ulaştırma ve Ekonomik İşbirliği, Turizm
Alanında İşbirliği

Dıș Ekonomik İlișkiler Kurulu
RIVER PLAZA Büyükdere Cad. Bahar Sok.
No: 13/9-10 34394 Levent/İSTANBUL
Telefon : (90) (212) 339 50 00 (pbx)
Faks : (90) (212) 270 30 92
E-Posta : info@deik.org.tr

