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GENEL BĠLGĠ  
 

Resmi adı: Nijerya Federal Cumhuriyeti 

Yönetim Şekli Federal Cumhuriyet 

Devlet Başkanı Goodluck Jonathan 

Yüzölçümü 923,773 km² 

Nüfusu 143,3 milyon 

Konuşulan Diller İngilizce(resmi) Hausa, Ibo, Yoruba 

Başkenti Abuja 

Para Birimi Naira (NGN) 

Zaman Dilimi GMT+1 

Kur:  1 USD = 150,88 NGN 

 
 
1960 yılında bağımsızlık kazanan Nijerya’nın Devlet ve Hükümet Başkanlığı’nı 2010 
yılında Başkan Umaru Yar’Auda’nın vefatının ardından görevi devralan Goodluck 
Jonathan yürütmeye başlamıştır. Senato, Temmuz 2010’da, 2011 yılı başlarında 
başkanlık seçimi yapılması kararı almış; Nisan 2011’de gerçekleşen seçimlerde 
Jonathan oyların %59’unu kazanmıştır. 
 

   
 

 
Nijerya Ülke Bülteni 

Aralık - 2011  
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Seçimlerden sonra Nijerya’nın Kuzeyinde ayaklanmalar baş göstermiş, çıkan olaylar 
sonucunda en az 500 kişi hayatını kaybederken binlerce insan yerlerini terk etmek 
zorunda kalmıştır. Olaylar esas olarak Nijerya’nın son başkanı Umaru Yar’Auda’nın 
görev süresinin bitiminden önce vefat ederek çoğunluğu Müslüman olan Kuzeylilerin 
bir sonraki başkanın yine Kuzeyden bir isim olması gerektiğini düşünmesinden 
kaynaklanmaktadır. 
 
Siyasi belirsizliğin petrolün üretildiği Nijer deltası bölgesinde barış girişimlerini 
engelleme ihtimali mevcuttur. Nijerya genelinde toplumsal huzursuzluğun artacağı 
öngörülmektedir. Yüksek yoksulluk düzeyleri, etnik ve dini bölünmelerle birleştiğinde 
periyodik şiddet olaylarının patlak vermesine yol açabilecektir. 
 

 

GENEL EKONOMĠK DURUM 
 
 

TEMEL EKONOMĠK GÖSTERGELER 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 

GSYIH(milyar$) 122,2 145,4 165,9 214,5 195,5 221,2 243,6 

BÜYÜME (%) 6,5 6,0 6,4 6,0 6,7* 7,9 5,9 

GSYIH  (Sektörel dağılım %) 

Tarım 7,1 7,4 7,2 6,3 5,9 5,2 5,5 

Başlıca Tarım Ürünleri 

Kakao, fıstık, palmiye yağı, mısır, pirinç, süpürge 
darısı (sorgum), darı, tapyoka, hint yer elması, 
kauçuk; küçük ve büyük baş hayvan, balık, 
kereste 

Sanayi 1,7 -2,5 -2,2 -3,4 0,6 4,3 2,2 

Başlıca Sanayi Ürünleri 

Ham petrol, kömür, kalay, kolumbit, palmiye yağı, 
fıstık, pamuk, kauçuk, ağaç, artık ve deriler, 
tekstil, çimento ve diğer inşaat malzemeleri, gıda 
ürünleri, ayakkabı, kimyasallar, gübre, baskı, 
seramik, çelik 

Hizmetler  10,6 12,1 12,5 12,2 11,1 10,5 8,0 

KĠġĠ BAġI 
GSYIH ($) 1.779* 1.908* 2.046* 2.386* 2.503* 2.673 2.821 

ENFLASYON 
(ort %) 17,9 8,2 5,4 11,6 11,5 13,7 11,5 

DIġ TĠCARET  

İhracat (milyar$) 55,2 56,9 66,0 83,5 59,3  78 81 

İhracatında Başlıca Ürünler Petrol ve petrol ürünleri % 95, kakao, kauçuk 

İhracatında Başlıca Ülkeler 
ABD %34, Hindistan %9,8, Brezilya %9, İspanya 
%6,8, Fransa %4,5 

İthalat (milyar$) 26 21,9 28,2 36,9 29,04  34,8 39,2 

İthalatında Başlıca Ürünler 
Makineler, kimyasallar, ulaştırma teçhizatı,  
mamul ürünler, gıda ve canlı hayvan 

İthalatında Başlıca Ülkeler 
ÇHC %13,9, ABD %9,3,  Hollanda %8,6, İngiltere 
% 4,9, Fransa % 4,4 

DIġ BORÇ 
(milyar $) 22,03 7,6 8,6 11,2 10,1 11,2 11,4 

 

Kaynak : EIU Ülke Raporu, IMF World Economic Outlook 
* EIU tahmini rakamları 
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Afrika’nın üçüncü büyük ekonomisi olan Nijerya aynı zamanda Afrika Kıtası’nda 
ABD’ye en çok petrol ihraç eden ülke konumundadır. Bununla birlikte pazarın satın 
alma gücünün zayıflığı 140 milyon nüfuslu ülkenin büyük pazar potansiyelini ortadan 
kaldırmaktadır. Ülke, petrolü ve zengin doğal gaz rezervleri ile dikkat çeken 
özelliklere sahiptir. Nijerya Afrika’nın en büyük petrol ve ikinci büyük doğalgaz 
üreticisidir. Nijerya, dünyada 15. en büyük petrol üretici ve en büyük 5. petrol 
ihracatçısı konumundadır. Son dönemlere kadar Nijerya’dan petrol ithalatında başı 
çeken ABD’nin yerini ise artık Çin almış durumdadır.  
 
Petrol sanayi GSYIH’nin yaklaşık %60’ını, toplam ihracatın da %90’ını 
oluşturmaktadır. Genel fakirlik ve sınai kaynak eksikliği Nijerya ekonomisinin en 
önemli sıkıntıları arasında yer almaktadır. 2003-2007 yılları arasında hükümet 
yoksullukla mücadele ve ekonomik eşitlik için stratejik önemde bir dizi ekonomik 
reformu uygulamaya koymuş olmakla birlikte yolsuzluk söz konusu çabaların 
başarıya ulaşması önünde en önemli engel olmuştur. 
 
Ülkenin ekonomik büyümesinde uluslararası piyasalardaki petrol fiyatlarındaki 
dalgalanmalar oldukça etkilidir. Nijerya ekonomisi özellikle 1970’lerde dünyada 
yaşanan petrol ile ilgili krizlerden oldukça etkilenmiştir. 1980’lerin sonuna doğru 
yapılan ekonomik reformlar ülkenin GSYİH’sinde artış sağlamıştır. Bu bağlamda 
daha önceki geleneksel bakış açısına kıyasla atılan reformist adımlar 1988 yılından 
itibaren ülkede özelleştirme sürecinin başlamasını da sağlamıştır. Ancak özelleştirme 
sürecinin gerçek anlamda 2005 yılından itibaren hızlandığı söylenebilir.  
 
 
BAġLICA SEKTÖRLER 
 
 
 Tarım  
 
Tarımsal üretimde Nijerya dünya genelinde 25., Afrika’da ise 1. sıradadır. Tarım 
sektörü GSYIH’nin yaklaşık %26’sını, toplam istihdamın ise 2/3’ünü oluşturmaktadır. 
Nijerya eskiden olduğu gibi büyük bir kakao, yerfıstığı, kauçuk ve palm yağı 
ihracatçısı değildir. 25 yıl önce yıllık üretim miktarı 300.000 ton olan kakao üretimi şu 
anda yıllık 180.000 ton civarında sabitlenmiştir. Eskiden kümes hayvancılığında 
Afrika’nın en büyük üreticilerinden biri olan Nijerya’da yıllık 40 milyonluk kanatlı 
üretimi 18 milyona düşmüş durumdadır. İthalat kısıtlamaları kümes hayvancılığı ve 
diğer sektörlerde gerekli pek çok gıda işleme girdilerini bulmayı zorlaştırmaktadır.   
 
Başlıca tarım ürünleri manyok, mısır, kakao, millet, palm yapı, yer fıstığı, pirinç, 
kauçuk, darı ve yamdır.  
 
Nijerya tarım sektörü, eski yöntemler dayanmaktan kaynaklanan düşük verimlilik 
sıkıntısı yaşamaktadır. Tarımsal üretimdeki artış Nijerya’nın nüfus artış hızına 
yetişememekte bu nedenle de geçmişte tarım ihracatçısı olan ülke ithalat yapmak 
zorunda kalmaktadır. 
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 Enerji 
 
Nijerya’nın kanıtlanmış petrol rezervlerinin 37,5 milyar varil (dünyada 10. Sırada), 
doğal gaz rezervlerinin ise 5.246 trilyon m³ (dünyada 8. Sırada) olduğu tahmin 
edilmektedir.  
 
OPEC üyesi olan Nijerya’nın 2009 yılı ham petrol üretimi tahmini günde 2,2 milyon 
varil iken, toplam petrol ihracatının %40’ını gerçekleştirdiği ABD Nijerya’nın en büyük 
petrol alıcısıdır. Nijerya’nın petrol ihracatı günde 2,3 milyon varildir. 
 
Doğalgaz üretimi yıllık 32,82 milyar m³ olan Nijerya yıllık 20,55 milyar m³ ile dünya 
genelinde doğalgaz ihracatında 11. sırada yer almaktadır. 
 
 Ġmalat Sanayi 
 
Nijerya sanayi üretiminde Afrika’da üçüncü sırada yer almaktadır. 
 
1970’li yıllarda yaşanan petrol patlaması Nijerya’nın güçlü tarımsal üretim ve hafif 
imalat sanayisini göz ardı ederek ham petrol üretim ve ihracatına bağımlı hale 
gelmesine yol açmıştır.  Petrol ve doğalgaz ihracatı toplam ihracat gelirlerinin %95’ini 
oluşturmaktadır. 
 
Naira’nın aşırı değerlenmesinden ötürü ucuz tüketim malları ithalatı ile kısmen 
düzensiz elektrik ve yakıt tedarikinden ötürü yüksek yerli üretim maliyetleri ile 
birleştiğinden sınai üretimde kapasite kullanım oranının %30’un altında olmasına yol 
açmaktadır. Görece düşük emek maliyetleri Nijerya’daki pek çok fabrikanın 
kapanmasına engel olmaktadır. Farmasötik ve tekstil üreticileri başta olmak üzere 
yerli üreticiler, geleneksel bölge pazarlarında rekabet etme yeteneklerini kaybetmiş 
durumdadır. Bununla birlikte bazı üreticilerin rekabet gücünü artırmaya başladıkları 
yönünde sinyaller alınmaya başlanmıştır.  
 
 UlaĢtırma  
 
Nijerya’nın kamu sektörü hakimiyetindeki ulaşım altyapısı ekonomik gelişme 
önündeki en büyük engellerden biridir.  
 
Lagos, Port Harcourt ve Calabar başlıca limanlarıdır. Nakliyeciler açısından dok 
ücretleri dünyadaki en yüksek ücretler arasında yer almaktadır. 
 
Toplam 80.500 km uzunluğundaki karayollarının 15.000 km’si asfaltlanmış olmakla 
birlikte çoğu kötü durumdadır.  
 
Hükümet tarafından uygulanmaya konulan Nijerya’ya giren tüm ürünlerde %100 
destinasyon denetimi ithalatçılar tarafından malın gümrükten çekilmesinde 
gecikmelere yola açmakta, limanlar söz konusu denetimleri gerçekleştirecek uygun 
imkanlara sahip olmadığından yeni bir yolsuzluk kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. 
 
Şu anda Nijerya’nın dört havaalanı (Lago, Kano, Port Harcourt, Abuja) uluslararası 
uçuş kabul etmektedir. Kamu şirketi olan Nijerya Havayolları Aralık 2002’de 
faaliyetlerini durdurmuş, Virgin Nigeria Havayolları 2005 yılında faaliyete başlamıştır. 
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Çok sayıda yerli özel taşıyıcı şirket bulunmakta olup Nijerya’nın havayolu hizmetleri 
genellikle güvenilir kabul edilmektedir. 
  
YATIRIM ORTAMI 
 
 Yatırım Mevzuatı 
 
Federal Hükümet 1995 yılında, yabancı portföy yatırımlarının serbest akışını 
engelleyen 1962 tarihli Kambiyo Kontrol Yasası ile 1989 tarihli Nijerya Şirketleri 
Geliştirme Yasasını lağvetmiş, ardından 16 sayılı Nijerya Yatırım Teşvik Komisyonu 
kararnamesi ile 17 sayılı Kambiyo kararnamesini yürürlüğe koymuştur. 
 
Söz konusu yeni yasalar yatırımları yabancı yatırımcılara açık hale getirmiş ve pazarı 
daha rekabetçi kılmıştır. 
 
1995 tarih ve 16 sayılı Nijerya Yatırım Teşvik Komisyonu Kararnamesi %100 yabancı 
sermayeyle şirket kuruluşuna ve sermaye ile kar payının hiçbir kısıtlama olmaksızın 
yurt dışına transferine izin vermektedir. 
 
1999 yılında askeri diktatörlüğün son ermesiyle Nijerya hükümeti yatırımları artırmaya 
yönelik bir dizi teşvik uygulamaya başlamıştır. Bu teşvikler aşağıdaki gibidir: 
 

 Ġmalat Sanayii 
o Vergiler: Ekonomik olarak dezavantajlı bölgelerde  yeni kurulan ve 

hükümet tarafından ülke ekonomisi ve kamu yararına uygun kabul 
edilen işletmeler için 5 ila 7 yıl arası vergi tatili uygulanmaktadır. Ayrıca 
yerli hammaddenin geliştirilmesi, yerel katma değer katılması, emek 
yoğun işleme içeren ve ihracata yönelik faaliyetler içeren şirketler de 
ilave kolaylıklara hak kazanmaktadır. 

o Ar&Ge Faaliyetleri için Vergi Ġndirimi: Nijerya’da gerçekleştirilmek 
kaydıyla Ar&Ge harcamalarının %120’si vergiden düşülebilmektedir. 

o Yerli Hammadde Kullanımı: Tarımsal faaliyetlerde %80, mühendislikte 
%65, kimyasallarda %60 ve petro kimyada %70 oranında minimum yerli 
hammadde kullanımında %30 vergi indirimi sağlanmaktadır. 

o Emek Yoğun Üretim: 100 kişi çalıştıran şirketlere beş yıl için %6 
oranında vergi indirimi sağlanmakta olup bu oran ilave her yüz kişi için 
1 puan artmaktadır. 

o Yerel Katma Değer: İthal edilen bazı mamul ürünleri girdi olarak 
kullanıldığı mühendislik sektörleri başta olmak üzere beş yıl için %10 
vergi indirimi uygulanmaktadır. 

o Ġhracata Yönelik Sanayiler: Ürünlerinin en az %6’sını ihraç eden 
şirketlere yönelik olarak beş yıl için %10 vergi indirimi uygulanmaktadır. 

o Ekonomik Olarak Dezavantajlı Bölgelerde Yatırım: Yedi yıl için 
%100 vergi tatili uygulanmaktadır. 

o Yatırım Vergi Ġndirimi: 1 milyonun altında cirosu olan şirketlere imalata 
yönelik olmaları halinde ilk beş yıl için %20 oranında vergi 
uygulanmakta olup cirosu 100 milyonun altında olan imalat sanayindeki 
şirketlerin kar payları ilk beş yıl için vergiden muaftır.  
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 Petrol ve Doğalgaz Sanayii: 
o Petrol Kar Vergisi (PPT) altında uygulanan vergi oranı kurumlar 

vergisiyle aynı oranda olup %30’dur. 
o İlk dört yıl için yıllık %20, beşinci yılda %19 sermaye muafiyeti. 
o %5 yatırım vergi kredisi. 
o On shore %7, offshore %5 lisans ücreti.  
o Petrol ve doğalgaz serbest bölgelerinde sermaye ve karın %100 

serbest transferi, kambiyo denetiminin bulunmaması, serbest bölgelere 
ithal edilen mallara sevkiyat öncesi kontrol uygulanmaması; yurt dışına 
çıkarma kotası uygulanmaması, başlangıç vergi tatil periyotlarının 3 
yıldan 5 yıla uzatılması ve 2 yıl için daha yenilenebilir olması, yatırım 
sermaye muafiyetinin %5’den %15’e çıkarılması gibi kolaylıklar 
sağlanmaktadır. 

  

 Tarım, Katı Madenler, Turizm Ve Enerji Sektörleri: 
o Tarım: Tarımla ilgili sektörlerde sermaye muafiyeti %100 uygulanmakta 

olup tarımla ilgili tesis ve ekipmanlarda %50’ye kadar artırılmış sermaye 
muafiyetleri uygulanabilmektedir. 

o Katı Madenler: 3 yıldan 5 yıla kadar vergi tatili, yatırımın büyüklüğüne 
ve projenin stratejik niteliğine bağlı olarak ertelenmiş lisans ücreti 
ödemesi, madencilik şirketlerinde %100 yabancı sermaye imkanı 
sağlanmaktadır. 

o Turizm: Turizm sektöründe vergi tatilleri, turizmle ilgili ekipmanlarda 
gümrük vergisi muafiyeti, 5 yıl içinde yeni otel, konferans merkezi vb. 
inşasında veya genişletilmesinde kullanılmak üzere yedek akçeye 
ayrılmak kaydıyla oteller tarafından turistlerden elde edilen gelirlerde 
%25 vergi muafiyeti uygulanmaktadır. 

o Enerji: 5-7 yıla kadar vergi tatili.  
 
 

 

DIġ TĠCARET 
 
 

Nijerya Dış Ticareti 
(Milyar Dolar) 

 

 2008 2009 2010* 2011* 

İhracat 53,5 59,3 78 81 

İthalat 36,9 29,04 34,8 39,2 

Hacim 90,4 88,34 112,8 120,2 

Denge 16,6 30,26 43,2 41,8 
 Kaynak: Economic Intelligence Unit  
 *EIU tahmini. 

 

 

Nijerya’nın 2009 yılında yaklaşık 60 milyar dolar tutarındaki ihracatının %95’i petrol 
ve petrol ürünlerine dayanmakta olup ABD, Brezilya ve İspanya ana ticaret 
partnerleridir. 
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2009 yılına ilişkin ticaret verilerine göre Nijerya’nın ihracatı küresel durgunluk 
süresince düşüş göstermiş olmakla birlikte hidrokarbon sektöründe 2010 yılı boyunca 
yaşanacak üretim ve fiyat artışı ihracatı artırıcı etkide bulunmuştur. 2010 yılında 
ticaret fazlası görülmesi beklenmektedir. Ancak artacak ithalatla birlikte söz konusu 
fazlanın 2011 yılında azalacağı da tahminler arasındadır.  

Nijerya’nın ihracatında en büyük paya %34 ile ABD sahipken onu %9,8 ile Hindistan, 
%9 ile Brezilya, %6,8 ile İspanya ve %4,5 ile Fransa takip etmektedir. 
 
Nijerya’nın ithalatında ise Çin %13,9 ile ilk sırada yer alırken ardından %9,3 ile ABD, 
%8,6 ile Hollanda, %4,9 ile İngiltere ve %4,4 ile Fransa gelmektedir. 
 
 

TÜRKĠYE – NĠJERYA  ĠKĠLĠ EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠLĠġKĠLERĠ 
 

ANLAġMA VE PROTOKOLLER 

 

AnlaĢma Ġmza Tarihi 

Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması 22.10.1986 

Denizcilik Anlaşması 08.10.1996 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 08.10.1996 

Ticaret Anlaşması 08.10.1996 

II. Dönem KEK Toplantısı Protokolu 08.10.1996 

III. Dönem KEK Toplantısı Protokolu 14.06.2001 

 

 
TĠCARĠ ĠLĠġKĠLER 

 
TÜRKĠYE – NĠJERYA ĠKĠLĠ TĠCARETĠ (1000$) 

 
 

 Ġthalat Ġhracat Hacim Denge 

2001 228.200 69.023 297.222 -  159.177 

2002 181.760 62.511 244.272 -119.249 

2003 223.315 66.347 289.662 -156.968 

2004 194.397 80.213 274.610 -114.185 

2005 234.272 98.558 332.830 -135.714 

2006 380.207 83.009 463.216 -297.198 

2007 493.967 133.269 627.236 -360.698 

2008 521.916 280.527 802.443 -241.388 

2009 604.675 257.717 862.392 -346.958 

2010 602.557 250.602 853.159 -351.955 

2010/10 174.747 200.596 375.343 -25.849 

2011/10 282.723 287.545 570.268 -4.822 

 
       Kaynak: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu 
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2010 yılı itibariyle Türkiye’nin Nijerya’ya ihracatı 250 milyon dolar olarak 
gerçekleşirken Nijerya’dan ithalatı 602 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Demir ve 
çelik ürünleri, kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento, kazanlar, demir ve çelikten 
eşya, elektrikli makine ve cihazlar, örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları, kauçuk 
ve kauçuktan eşya, plastik ve plastikten eşya ile motorlu araçlar ihracatımızdaki 
başlıca maddeleri oluştururken doğal gaz, yağlı tohumlar, ham post ve deriler ile 
kakao ithalatımızdaki başlıca maddelerdir.  
 
Otomotiv ana sanayi, radyo ve TV’ye mahsus cihazlar, kaydedici cihazlar, monitör, 
projektörler, aksam ve parçaları, demir çelikten inşaat aksamı, profiller, çubuklar, 
yassı madde mamulleri, maden ve inşaat makineleri, elektrik jeneratörleri, 
konvertörleri ve transformatörleri, pompa ve kompresörler, plastik ve metal borular, 
otomotiv yan sanayi, alüminyum sac, levha ve şerit, beyaz eşya ve klimalar, telefon 
ve telefon aparatları, musluk ve vanalar, ilaç, petrol yağları, tarım makineleri ve 
traktörleri ile maya, meyve suları, dondurulmuş balık, fındık, şekerli ve çikolatalı 
mamuller, salça Nijerya’ya ihraç potansiyelimiz olan ürünleri oluşturmaktadır. 

 
Fasıl Bazında Türkiye’nin Nijerya’ya Ġhracatı (1000 $) 

FASIL ADI 2009 2010 

Demir ve çelik 55.829 48.091 

Elektrikli makine ve cihazlar, aksam ver parçaları 15.607 42.884 

Kazan: makine ve cihazlar, aletler ve parçaları 31.219 31.926 

Tuz, kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento 38.788 19.870 

Demir veya çelikten eşya 19.486 17.580 

Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları 10.216 13.118 

Plastik ve plastikten mamul eşya 9.512 9.537 

Kağıt ve karton:kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya 
 

6.371 7.250 

Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer 9.427 7.026 

Kauçuk ve kauçuktan eşya 9.652 5.757 

İnorganik kimyasal müstahsallar,organik,inorganik bileşikler 
 

177 4.930 

Diğer 51.433 42.633 

Toplam 257.717 250.602 

 
          Kaynak: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu 
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Fasıl Bazında Türkiye’nin Nijerya’dan Ġthalatı (1000 $) 
 

FASIL ADI 2009 2010 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları 552.475 509.265 

Yağlı tohum ve meyveler, sanayi bitkileri, saman ve hayvan 
yemi 

41.317 68.254 

Ham postlar, deriler ve köseleler 5.159 12.780 

Kakao ve kakao müstahzarları 1.374 7.666 

Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 1.998 1.378 

Diğer 2.352 3.214 

Toplam 604.675 602.557 

 
           Kaynak: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu 
 
 

 
MÜTEAHHĠTLĠK VE MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠ 

 
 
Türk müteahhitlerin Nijerya’da üstlendikleri projelerin toplam bedeli 442 milyon dolar 
civarındadır. Bunların içinde Ekşioğulları isimli Türk firmasının 2002 yılında üstlendiği 
128 milyon dolar tutarındaki Kaduna Çevre Yolu Projesi en önemlilerinden biridir. 
 
 

TÜRK-NĠJERYA Ġġ KONSEYĠ  

 

 
 

 DEİK/Türk-Afrika İş Konseyleri tarafından 26 Ağustos 2010 tarihinde, İstanbul’da, 
TOBB Plaza’da Abuja’ya yeni atanan Türk Büyükelçisi Sn. Ali Rıfat Köksal ile bir 
tanışma toplantısı düzenlendi. Türk-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Sn. 
Tamer Taşkın’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya katılan DEİK üyesi firmalar 
Nijerya’daki faaliyetleri ve karşılaştıkları sorunlar hakkında Sn. Büyükelçiye bilgi 
verdi. DEİK ve Türk-Afrika İş Konseylerinin Afrika’daki faaliyetleri ile kurulma 
aşamasında olan Türk-Nijerya İş Konseyine ilişkin Büyükelçiye yapılan sözlü 
bilgilendirmenin ardından Büyükelçiye DEİK’in Afrika’daki faaliyetleri ve Nijerya 
hakkında bir Bilgi Notu takdim edildi. 

 

 Nijerya Cumhurbaşkanı Sayın Goodluck Jonathan’ın 1-3 Şubat 2011 tarihlerinde 
beraberinde işdamı heyetiyle gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti vesilesiyle 2 Şubat 

 

 

 
 

 

 

Türk-Nijerya İş Konseyi (2011) 

Muhatap Kuruluş : - 

Türk Tarafı Kurucu Başkanı :Hakan Özel 

Firma ve Unvanı :Armada Gemi Acenteliği Uls. Taş. Ltd. 

Ortağı 
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2011 tarihinde İstanbul’da bulunan NACCIMA (Nijerya Ticaret, Sanayi, Madenler ve 
Tarım Odaları Birliği) Başkanı Dr. Herbert Ademola Ajayi ile 2 Şubat 2011 tarihinde 
İstanbul’da DEİK ile NACCIMA arasında İş Konseyi Kurulmasına ilişkin Mutabakat 
Zaptı DEİK adına Türk-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Sayın Tamer 
Taşkın tarafından imzalanmıştır. 

 
 

NĠJERYA ĠLE TĠCARĠ VE EKONOMĠK ĠLĠġKĠLERDE YAġANAN SORUNLAR  

 

 İki ülke arasında imzalanmış bulunan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi ikili yatırım ilişkilerinin gelişmesi 
açısından önem taşımaktadır. 

 

 Nijerya’da uygulanan yüksek gümrük vergileri, kaliteli ve uygun fiyatlı Türk 
mallarının rekabet avantajını kaybetmesine yol açmaktadır. İki ülke arasında 
Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanması ticari ilişkilere önemli bir ivme 
kazandıracaktır. 

 

 Nijerya’nın önemli bir ticaret merkezi olan Lagos’da Türk Ticaret Müşavirliği’nin 
açılması ihtiyacı hissedilmektedir. 

 
 

 İki ülke arasında doğrudan bankacılık ilişkilerinin tesis edilmesi ticari ve 
ekonomik ilişkilerin gelişmesi açısından önem taşımaktadır. 

 

T.C. ABUJA BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ 
Adres: NO: 5, AMAZON STREET (MINISTER'S HILL) MAITAMA, ABUJA-NIGERIA 
Telefon: 00 234 8036488981 
E-mail: embassy.abuja@mfa.gov.tr 
Web adresi: http://abuja.be.mfa.gov.tr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TOBB Plaza Talatpaşa cad. No:3 Kat:5 34394 Gültepe Levent İstanbul 

Telefon:  0 212 339 50 00 (pbx) Faks:  0 212 270 30 92 
         0 212 270 41 90 (pbx)        E-mail: info@deik.org.tr   

Web: www.deik.org.tr  

Yönetim Kurulu Başkanı: M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

İcra Kurulu Başkanı:  Rona Yırcalı 

Genel Sekreter:  Bahri Can Çalıcıoğlu 

 
 

TOBB, AHD, AMPD, ASKON, GİSBİR, GYİAD, GYODER, İKV, MOSDER, MÜSİAD, TBB, TEPAV, TESK TİM, TKBB, TMB, 

TSPAKB,  TSRSB, TURAB, TÜGİAD, TUGİK, TÜMSİAD, TÜRKONFED, TÜROFED, TÜRSAB, TÜSİAD, TYD, UFRAD, UND, 

YASED 

mailto:embassy.abuja@mfa.gov.tr
http://abuja.be.mfa.gov.tr/
mailto:info@deik.org.tr

