TARMAKBİR URGE Projesi
Güney Afrika Pazarlama Etkinliği (13-17 Mayıs 2018)
Bilgilendirme Notu - 28 Mayıs 2018, Genel Sekreterlik, Ankara

1. GİRİŞ
TARMAKBİR Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları
Birliği’nin Ağustos 2015 döneminde başladığı URGE
Projesi kapsamında 6. yurt dışı pazarlama etkinliği Güney
Afrika’ya düzenlenmiştir. 8 firmanın katılımıyla 13 - 17
Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenen etkinlik, ülkenin
Johannesburg ve Bothaville şehirlerini kapsamıştır.
Etkinliğe katılan firmalar toprak işleme, ilaçlama, hasat,
hayvancılık, tarım makineleri için güç iletim şaftları,
römorklar ve de yedek parçalar üzerine imalat
gerçekleştirmektedir.
Güney Afrika geniş coğrafyası, tarıma elverişli toprakları
ve de profesyonel olarak tarımla ilgilenen bir nüfusun
varlığı sayesinde tarım makinelerinin yoğun olarak
kullanıldığı bir ülkedir. Buna ek olarak, ülkede sanayi
üretimi gelişmemiş seviyede olduğundan tarım
makineleri gibi ürünler ağırlıkla yurt dışından ithal
edilmektedir. 2017 yılında Güney Afrika, 365 milyon USD
seviyesinde tarım ekipmanı (traktör hariç diğer bütün
tarım makineleri) ve de 275 milyon USD seviyesinde
traktör ithal etmiştir. Bu ürünlerin neredeyse
tamamında ise ithalatı ihracatından fazla, bazı ürünlerde
ise net ithalatçı pozisyonundadır. Spesifik bazı ürünler
hariç Güney Afrika’ya yapılan tarım makineleri
ihracatında yüksek gümrük vergileri de söz konusu
değildir.
Ülkemiz tarım makine ürünleri yüksek seviyelerde
olmasa da hâlihazırda Güney Afrika pazarında
kendilerine yer bulmaktadır. Öte yandan, yukarıda bahsedilen sebepler doğrultusunda bu ülkeye
ihracatımızın arttırılması da son derece mümkündür. Bu nedenle de URGE projemiz kapsamında
Güney Afrika’ya ticaret heyeti etkinliği düzenlenmiştir.

2. GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİK
Etkinliğe toprak işleme, ilaçlama, hasat, hayvancılık, tarım makineleri için güç iletim şaftları,
römorklar ve de yedek parçalar üzerine imalat gerçekleştiren 8 Tarmakbir üyesi firma katılmıştır.
Firma katılımcıları firma yöneticilerinden ve yurt dışı satış sorumlularından oluşmuştur. Tarmakbir de
URGE Proje Koordinatörü ile temsil edilmiş olup Heyet toplam 11 kişiden oluşmuştur.
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Heyet kapsamında Güney Afrikalı tarım makine ithalatçıları ile
iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi, tarım derneklerinin ziyaret
edilerek ülke tarımı ve tarım makineleri pazar olanakları
hakkında bilgi alınması ve de ticaret örgütleri ile bir araya
gelinerek
ülkedeki
ticaret
koşullarının
öğrenilmesi
amaçlanmıştır.
Ayrıca, pazara giriş
stratejilerinin belirlenmesi amacıyla ülkenin en büyük tarım
makineleri fuarı olan
NAMPO’nun ziyaret
edilerek
ülkede
satılan
makine
tipleri, fiyatlar ve
rakip
firmalar
hakkında fikir sahibi
olunması hedeflenmiştir. Etkinliğin merkezi olarak ise Güney
Afrika’nın ticaret başkentlerinden Johannesburg seçilmiştir.
Etkinlik programında ilk gün tarım makine ithalatçı firmalarıyla
iş görüşmelerine ve de Büyükelçimiz Sn. Elif Çomoğlu ÜLGEN’in
ziyaretine, ikinci gün tarım derneği Grain SA ile görüşmeye ve
NAMPO Fuarı ziyaretine, üçüncü gün ise Güney Afrika’nın
önemli bir ticaret örgütü olan Black Business Council
görüşmesine ayrılmıştır.

Heyet programımız kapsamında 8 firmamız Johannesburg’da ve NAMPO’da 50’den fazla Güney
Afrikalı ithalatçı firma ile
görüşme şansı bulmuşlardır.
Bazı firmalarımız yaptıkları
görüşmelerin
büyük
olasılıkla bayilik anlaşması ve
satışla sonuçlanacağını, bazı
firmalarımız ise önümüzdeki
yakın dönem için satış
yönünde olumlu adımlar
atıldığını belirtmişlerdir.
Büyükelçimiz Sn. ÜLGEN ile
yaptığımız görüşme ise,
ülkedeki
genel
sosyal,
kültürel ve ticari şartları
anlamamızda ve de Güney Afrikalıların Türkiye’ye bakışlarını öğrenmemizde fayda sağlamıştır. Ticaret
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Müşavirimiz Sn. KARAKURT ise gerek ülkenin ticaret şartlarıyla ilgili detaylar aktarılması ve gerekse
kurumlarla olan görüşmelerimizin organizasyonunda bizlere destek sunmuştur.
Tarımsal
üreticileri
temsil
eden ve
aynı
zamanda
NAMPO
Fuarı’nın
da
organizatörü olan Grain SA ile yapılan görüşme özellikle ülkedeki tarım koşulları ve tarım makineleri
pazar olanaklarını değerlendirebilmemiz açısından faydalı geçmiştir.
NAMPO’nun
ziyaret
edilmesi
ise
hem ithalatçı
firmalarla
görüşülmesi,
hem
Güney
Afrika tarım
üreticilerinin
görülmesi,
hem de pazara sunulan makine tiplerinin, fiyatların ve rakip
markaların analiz edilebilmesi açısından faydalı olmuştur. Böylelikle firmalarımız pazara giriş
stratejilerini oluştururken burada edindikleri somut izlenimleri de kullanabileceklerdir.
Son gün görüşülen Black Business Council (BBC) ise ülkede birçok alt sektörde faaliyet gösteren üye
firmalardan oluşan söz sahibi bir ticaret
örgütüdür
ve
aralarında
tarım
üreticileri
de
bulunmaktadır.
Kendileriyle yapılan görüşmede hem
ülkedeki ticaret şartları, hem tarım
koşulları ve tarım potansiyeli, hem de
gerçekleştirilmesi planlanan toprak
reformu ve olası sonuçları hakkında
bilgi alınmıştır.
BBC tarafımıza Güney Afrika ile
çalışılmaya başlanmasının Mozambik ve Zimbabwe gibi ülke pazarlarına girilmesi açısından da faydalı
olacağını belirtilmiştir.
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3. SONUÇ
Gerçekleştirilen Güney Afrika etkinliği genel olarak faydalı geçmiştir. İş görüşmesi yapılan 50’nin
üzerinde ithalatçı firmanın en azından bir kısmı ile bayilik anlaşması kurulması ve satış yapılması
ihtimali mevcuttur. Ülkenin önemli bir tarım üreticisi derneği ve en büyük tarım makineleri fuarının
organizatörü ile de tanışılmış ve iyi bir iletişim kurulmuştur. Ülke pazarında tercih edilen tarım
makineleri ve fiyatları da yerinde görülebilmiştir. Bundan sonraki süreçte heyete katılan
firmalarımızca yapılan görüşmelerin takibi ve somut faydaya dönüştürülmesi çalışmaları
yürütülecektir.
URGE Projesi kapsamında önümüzdeki dönemde İngiltere ve Romanya’ya da ticaret heyetleri
düzenlenmesi planlanmaktadır.

Baran Cihat ERİŞ
TARMAKBİR Dış İlişkiler Sorumlusu ve
URGE Proje Koordinatörü

- SON -
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