T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
LATİN AMERİKA ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

DOMİNİK CUMHURİYETİ
ÜLKE RAPORU

Resmi Adı: Dominik Cumhuriyeti
Yönetim biçimi: Temsili demokrasi ve yönetim şekli yasama, yürütme ve yargıdan
oluşmaktadır.
Başbakan: Danilo Medina
Milli bağımsızlık: 27 Şubat 1844
Resmi dil: İspanyolca
Din: halkın %65’i Katolik, %18’i protestan, %12’si hiçbir dine mensup değil
Toplam nüfus: 9.378.819 (2010)
Başkent: Santo Domingo
Başkent nüfusu: 2.725.301
Coğrafi konum: Karayip Bölgesi
Ulusa verilen isim: Dominikli
Yüzölçümü: 48, 311 km²4
Para birimi: Dominik pesosu (RD$,DOP)
Türkiye ile olan saat farkı: -7

Nüfus yoğunluğu: 204,58 kişi/ km²
Etnik yapısı: Nüfusun %73 melez ırk, %16’sı Kafkas ve %11’i zenci
Telefon kodu: +1-809, 1-829, 1-849

Coğrafya
Dominik Cumhuriyeti’nin coğrafyası dağlar, sıra dağlar ve düzensiz formdaki kuzeybatıgüneybatı yönlü uzanan karstik bölgelerden oluşmaktadır. Bu oluşumlar, adanın maruz
kaldığı çatlaklar, altyapısal kıvrımlarda önemli rol oynayan ve Antillerin oluşmasına sebep
olan üç kıvrım kanadı gibi jeolojik gelişmelere sebebiyet vermektedir.

İklim
Dominik Cumhuriyeti’nin coğrafi koordinatları 17° 30’ ve 19° 56’derece kuzey enlemi ve 68°
19 ve 72° 31 batı boylamları arasında yer aldığından dolayı tropikal bir iklime sahiptir.
Ülkenin yaklaşık %50 sini kapsayan beş sıradağ ve Büyük Antiller’in de (Pico Duarte 3,187
m) içinde bulunduğu üç büyük dağ bulunmaktadır. Ülkenin geri kalan toprağı ise başta Cibao
Vadisi olmak üzere dört büyük vadiden oluşmaktadır. Dominik Cumhuriyeti’nde 9 ekolojik
bölge ve 7 derin deniz ile sığ deniz arasındaki bölgedeki coğrafi oluşumlar, neredeyse tüm
ülkeye yayılmış olan tropikal yağmur ormanları bulunmaktadır. Ülke aynı zamanda 20
jeomorfolojik bölge ve 8 alt bölgeye ayrılmıştır.
Dominik Cumhuriyeti, coğrafi konumundan dolayı coğrafya, alize rüzgarlarının esiş yönü ve
yıl boyu ülkeyi etkisi altına alan atmosferik olayların oluşumu gibi çeşitli coğrafik faktörleri
etkileyen tropikal bir iklime sahiptir.
Sınır komşuları
Dominik Cumhuriyeti’nin batısında aynı adayı paylaştığı Haiti Cumhuriyeti bulunmaktadır.
Dominik ve Haiti Cumhuriyetleri 382,8 kilometrelik bir sınır ile birbirinden ayrılmıştır.

Siyasi Bölünme

Alt bölgeler ve ilçeler
Dominik Cumhuriyeti’nin merkez başkenti Santo Domingo olan 31 ilden oluşmaktadır ve 8
coğrafi bölgeye ayrılır.
Büyüklüğüne göre iller: La Altagracia, Santiago, Azua, La Vega, San Juan de la Maguana.

Ülke ekonomisi
Ülke ekonomisi tarım ürünleri ihracatından fabrikasyon ihracatına geçiş yapmıştır. Ekonomik
büyüme turizm, telekomünikasyon, sevkiyat gibi yeni sektörlerde bir artış göstermektedir.
Vergi oranları:
2012 yılında ülke ekonomisinde, ülke gelirini arttırmak için tasarlanmış olan mali reform
uygulamasıyla ülkenin içinde bulunduğu sermaye açığını azaltmaya yönelik vergilendirme

alanında değişiklikler yapıldı. Geliri arttırma ve vergi kaçakçılığını azaltma, kamu gideri
kalitesini, verimi ve şeffaflığı arttırmayı amaçlayan Milli Kalkınma Stratejisi örnek alındı. Bu
kalkınma programı çerçevesinde Gayrisafi Yurtiçi Hasıla(GSYİH) ‘nın %4 lük kısmı
üniversite öncesi eğitim için tahsis edilmektedir.
Mali reformun amacı, GSYİH’da %2-2.5lik sabit bir artış gerçekleştirmektir.(2011’deki vergi
yükü GSYİH’nın %13.2’ siydi. Bu artış, vergi oranlarındaki %2’lik artış sayesinde
gerçekleşti. Bu vergi oranlarında uygulanan artışlar; kilometre başına araçlardan çıkan
karbondioksitin ücretlendirilmesinde %17’lik bir artış, alkollü içkiler ve tütün mamülleri için
uygulanan tüketim vergisinde artış, (3 yıl içinde %7.5’ten %15’e)eğitim harcamalarındaki
kesintinin ortadan kaldırılması, mülk devirlerine uygulanan verginin %3ten %4.5 oranında
artış, taşınmaz mülkte %1 lik artış ile sağlandı.
Serbest Ticaret Bölgeleri
2012 Ocak-Eylül dönemlerinde Dominik Cumhuriyeti serbest ticaret bölgeleri 2011 yılına
göre toplamda $3,791 milyon ihracat yaparak olumlu iyileşme göstermeye devam etmiştir.
Toplam ithaller bu dönemde %1.9luk bir artış göstermiştir. Serbest ticaret bölgeleri katma
değeri, tekstil imalatının %-2.6 küçülmesi göz önünde tutularak diğer serbet ticaret
bölgelerinin %4.9 ‘luk gelişimi desteklenerek %1.5 artış göstermiştir.
Amerika Birleşik Devletlerindeki mali krizin geride kalması göz önüne alındığında,
Dominiklilerin yaşadığı Avrupa ülkelerinde yaşanan işsizlik durumundan dolayı sevkiyatlarda
%3.9 düşüş görülmektedir. Mevcut transferlerdeki denge 2012 Ocak-Eylül döneminde 60.6
milyon dolar azalmayla sonuçlandı.

Türkiye- Dominik Cumhuriyeti İlişkileri
Dominik Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki tarihi ilişkiler, Osmanlı İmparatorluğu’ndan II.
Dünya Savaşına kadar devam eden göçlerin yaşandığı 19.yy’ın başlarına dayanmaktadır.
Osmanlı pasaportuyla ülkeye giriş yapmalarından dolayı “Turcos” diye adlandırılan
göçmenler, Karayipler ve Latin Amerika’nın çeşitli ülkelerine yerleşmişlerdir. Bu yaşananlar
daha sonra diplomatik ilişkilerin başlangıcı olarak gösterilebilir. 19. yy’ın sonunda Osmanlı
İmparatorluğu bahsi geçen ilişkilerin daha da ilerlemesi için Latin Amerika’nın çeşitli
ülkeleriyle iletişime geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra, Mustafa Kemal
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Soğuk Savaş döneminde Türkiye, arka planda kalmayı sürdürerek diplomatik ilişkilerinde
çekingen bir tutum sergilemiştir. Fakat küreselleşmenin ortaya çıkması, teknolojinin
gelişmesi, uluslararası alandaki politikalarında
diğer dünya ülkeleriyle daha yakın ilişkiler kurmak durumunda kaldı. Böylece Türkiye Latin
Amerika ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 1998 Eylül ayında Dışişleri Bakanlığı
aracılığıyla Latin Amerika’da resmen tanınan elçilikler açıldı.
Bu çerçevede ‘’Latin Amerika Eylem Planları’’ olarak adlandırılan bir program oluşturuldu.
Program Latin Amerika ve Karayipler ülkeleri ile ikili ilişkileri güçlendirmek ve bunu
resmiyet çerçevesinde gerçekleştirmek için tasarlanmıştı. Bu programla beraber üst düzey
politik diyolog, ekonomik ve ticari anlamda ilişkilerin artması gibi Yeni Çağdaş Türkiye için
evrimsel nitelikte gelişmeler başlamıştır.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre Latin Amerika Eylem Planı,
farklı bölgelerdeki başarıları ile her alanda kapsamlı şekilde fayda sağlanan sonuçlara neden
oldu. Plan’ın başlatıldığı 1998 yılında itibaren Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya,
Kosta Rika, Küba, Meksika, Peru, Uruguay, Venezuela gibi ülkelerle ve OEA gibi örgütlele
ekonomi, kültür, teknoloji, enerji, tarım, turizm, sağlık alanlarında birçok ikili anlaşmalar
imzalandığından bahsetmek gerekmektedir.
Aynı şekilde, Türkiye Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Küba, Kosta Rika, Meksika, Peru gibi
ülkelerle politik diyologlar kurmuştur. Türkiye Hükümeti son zamanlarda Kolombiya,
Ekvador ve Peru’da elçilikler açtı. Aynı zamanda Türk Hükümeti Brezilya, Arjantin, Şili,
Kosta Rika, Küba, Meksika, Venezuela gibi ülkelerle Dostluk Dernekleri kurdu.
Bu şekilde Türkiye’nin Latinn Amerika’ya kadar uzanan dış polikası, her bir ülke ile yakın
ilişkiler kurmasını sağladı ve Türkiye 1998 yılında Amerikan Devletleri Örgütü’ne(OEA),
2000 yılında ise Karayip Ülkeleri Topluluğu’na daimi gözlemci olarak kabul edildi.
Bu bağlamda, Türkiye'nin Latin Amerika dış politikası bu ülkelerle birlikte yakın bir ilişki
sürdürmüş 1998 yılında Amerikan Devletleri Örgütü'ne (OEA) kalıcı gözlemci ülke olarak
girmesinin ardından bu ilişkiler güçlenmiştir. Daha sonra 2000 yılında Karayip Devletleri

Birliği'nde (AEC) sürdürülmüştür. Türkiye'nin her iki kurumun finansmanında kuruluşundan
beri katkıda bulunduğuna dikkat çekmek gerekir.
Aynı şekilde, Türkiye bölgesel entegrasyonlar olan Güney Amerika Ortak Pazarı'na
(MERCOSUR), Karayip Ortak Pazarı'na (CARICOM) ve Medeniyetler İttifak'ı gibi diğer
bölgesel örgütlere ilgilisini güncel tutmaktadır.
Dominik Cumhuriyeti ve Türkiye, Küba'da ve eş zamanlı olarak Dominik Cumhuriyeti'nde
diplomatik bir misyon yürütmektedir fakat Karayipler'de ve Orta Amerika ülkeleriyle
yürütülen ilişkiler CAFTA-DR Anlaşması sonrasında Dominik Cumhuriyeti, Türk yetkilileri
tarafından coğrafi konumu, bölgedeki siyasi ve ekonomik önemi ile bir tercih noktası olarak
görülmektedir.
Öyle ki Türkiye’de cumhurbaşkanı, Dominik Büyükelçisi'ne ticari ilişkileri güçlendirecek ve
Karayipler'de bir platformu kurabilecek bir anlaşmanın yapılmasına olan ilgiyi göstermiştir.
Diğer bir önemli anlaşma da Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti'yle imzalanan havayolu
anlaşmasıdır. Mevcut ulusal Türk Hava Yolları Latin Amerika'ya yönelik uçuşlarını artırdı ve
Dominik Cumhuriyetini ‘de turistik bir merkez ve direkt uçuşları artırmayı düşünüyor.
Ayrıca Türkiye birincil amaç olarak Avrupa Birliği'ne girmek için sadece Dominik
Cumhuriyeti'yle değil diğer Orta Amerika ülkeleriyle de ilişkilerini güçlendirmek amacında
yol alıyor.
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arayışında ülke değiştirip Dominik’i tercih
etmelerindeki başarıda öne çıkan bir başka
bileşen daha var; Dominik halkı.

Misafirperverliğin karakterinde getirdiği gülümseme, Dominik halkını her yıl üç milyondan
fazla turisti ağırlayan bir sanayinin en önemli unsurlarından biri haline getiriyor.
Geleneksel yemekleri dışında Dominik Cumhuriyeti uluslarası mutfaklardan birçok çeşit
sunuyor. Örneğin; İtalyan yemekleri, et ve barbekü, Meksika mutfağı, Doğu mutfağı, Fransız
mutfağı, İspanyol mutfağı, İngiliz yemekleri, balık ve deniz ürünleri.
Turistik noktalar başkent Santo Domingo, San Cristobal, Peravia ve 51 tane mağara ile
karşılabilen Azua ile başlar. Santiago de Caballeros ise sanayi ve tarımın öne çıktığı bir
şehirdir. Pedernales, Bahoruco, Independcia ve Baharona ise soğuk, nemli ve kuru, çeşitli
iklimi ile tanınır.
Güneşin rotası rehber olarak alındığında, ışık saçan güzellikteki, balık tutmak için ideal olan
rahat sahilleriyle Barahona bölgesine ulaşılır. Bölgeyi çevreleyen sahiller, ziyaretçilerine
parlak renklerinin cazibesini sunarlar. Yoğun Mavi ve tonları adeta muhteşem bir montaj gibi
birleşir.
Dominik Cumhuriyeti, sahilden sahile zengin bir ulusal park çeşitliliğini de gözler önüne
serer. En çok ziyaret edilen parkı; en çok öne çıkan özellikleri plaj üzümleri ve maun ağacına
benzeyen bahayonda ağaçları olan Parque del Este(Doğu Parkı)’dir. Los Haitises Ulusal Parkı
ise ziyaretçilerine tepeler, geçitler ve vadiler sunarken, Isla Cabritos(Oğlak Adası), Armando
Bermúdez, Cueva de las Maravillas(Harikalar Mağarası), Jaragua, José del Carmen Ramírez
gibi devasa boyutlarda dalga oyukları ile göz kamaştırır.

