
 
 
 
 

NİJERYA ÜLKE RAPORU 
2015 

 
 
 
 
 

 

KARACABEY TİCARET VE SANAYİ ODASI 



  Sayfa 1 / 4 
 

 
 

YÖNETİCİ ÖZETİ 
 

 

 Nijerya ile olan dış ticaretimiz 2008 yılından itibaren üç yıl 800 milyon doların 

üzerinde gerçekleşmiş olmakla beraber daha sonra genel olarak bir azalma 

periyoduna girmiştir.2015 yılında 314 milyon dolarlık ihracatımıza karşılık 190 milyon 

dolarlık ithalatımız söz konusudur. 2015 yılında 124 milyon dolarlık bir dış ticaret 

fazlamız bulunmaktadır. 

 2015 yılı itibarıyla ülkemizden Nijerya’ya gerçekleşen 314 milyon dolarlık 

ihracatımızın yaklaşık %15’ini’ünü demir çelik ürünleri ihracatımız oluşturmuş olup, 

bunu sırasıyla hijyenik havlu ve bebek bezleri, alçı taşı anhidrit ve alçılar, petrol 

yağları, şeker ve  elektrik transformatörleri  takip etmektedir. 

 Nijerya’dan ürünler itibariyle ithalatımız ise  2015 yılında 190  milyon dolar olup, 

ithalatımızda önem arz eden başlıca ürünler,  yağlı tohumlar, petrol gazları,  koyun ve 

kuzuların derileri,  amonyak, kakao  ve  odun kömürüdür. İlk üç ürünün toplam 

ithalatımızdaki payı yaklaşık %95’tir. 

 Bursa ile Nijerya arasındaki ticarete bakıldığında, ihracatımız 2014 yılında 10.6 milyon 

USD olan ihracatımız 2015 yılında %47 oranında azalarak 7.2milyon USD olarak 

gerçekleşmiştir. 

 Bursa’dan Nijerya’ya ihracat yapılan sektörler şunlardır; Otomotiv, Tekstil, 

Konfeksiyon ve Meyve-Sebze Mamulleri. 

 Nijerya, Afrika’nın en kalabalık ülkesi olması, A.B.D için bölgedeki en büyük petrol 

ihracatçısı konumunda bulunması, önemli iş gücü potansiyeli ve doğal kaynaklar 

yönünden zengin olmasına rağmen, yabancı yatırımları çekmede sorunlarla 

karşılaşmaktadır. Yabancı yatırımcıların karşılaştıkları sorunlar; istikrarsız 

makroekonomik politikalar, yetersiz altyapı, bürokrasi, eğitimli iş gücü eksikliği, 

zaman alan ve ticari anlaşmazlıkları çözmede karşılaşılan güçlüklerdir. Suç oranı 

yüksek olup, ülkenin belirli bölümlerinde sosyal ve etnik çatışmalar sürmektedir. 

 Son yıllarda yabancı sermaye girişi azalmış olmakla beraber Nijerya halen Angola ve 

Güney Afrika ile birlikte Sahra altı Afrika bölgesinde en cazip ülkesidir. 
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1) BURSA İLE NİJERYA DIŞ TİCARETİ 

Bursa-Nijerya Dış Ticaret Değerleri $ 

Yıl İhracat   İthalat   Hacim Denge 

2014 7.086.234 35.206 7.121.440 7.051.028 

2015 5.350.092 61.607 5.411.699 5.288.485 

Kaynak; TUİK 

 

2) TÜRKİYE İLE NİJERYA DIŞ TİCARETİ 

Türkiye-Nijerya Dış Ticaret Değerleri milyon $ 

Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge 

2003 66,35 223,32 289,67 -156,97 

2004 80,21 194,40 274,61 -114,19 

2005 98,59 234,27 332,86 -135,68 

2006 83,01 380,21 463,22 -297,20 

2007 133,27 493,97 627,24 -360,70 

2008 280,53 521,92 802,45 -241,39 

2009 257,73 604,68 862,41 -346,95 

2010 250,60 602,56 853,16 -351,96 

2011 394,44 365,55 759,99 28,89 

2012 438,79 113,18 551,97  325,61 

2013 417,59 149,38 566,97 268,21 

2014 439.88          134,42 574,26 305,46 

2015 313,77 189,99 503,87 123,78 

Kaynak; ITC 

2015 yılı itibarıyla ülkemizden Nijerya’ya dörtlü bazda yaklaşık 600 kalem farklı ürünün 
ihracatı gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında Nijerya’ya gerçekleşen 314 milyon dolarlık 
ihracatımızın yaklaşık %15’ini’ünü demir çelik ürünleri ihracatımız oluşturmuş olup, bu ürün 
grubunu sırasıyla hijyenik havlu ve bebek bezleri, alçı taşı anhidrit ve alçılar, petrol yağları, 
şeker ve elektrik transformatörleri takip etmektedir. 
 
Nijerya’dan ürünler itibariyle ithalatımız ise 2015 yılında 190 milyon dolar olup, ithalatımız 
dörtlü bazda 22 kalem üründe gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı itibarıyla Nijerya’dan 
ithalatımızda önem arz eden başlıca ürünler,  yağlı tohumlar, petrol gazları,  koyun ve 
kuzuların derileri,  amonyak, kakao ve odun kömürüdür. İlk üç ürünün toplam ithalatımızdaki 
payı yaklaşık %95’tir. 
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3) GENEL BİLGİLER   

Orta Batı Afrika ülkesi olan Nijerya toplam 923 773 km2 yüzölçümü ve 4037 km kara sınırı ile 
bölgenin en geniş topraklara sahip ülkelerinden birisidir. Kara sınırlarını paylaştığı komşuları 
batıda Benin, doğuda Kamerun ve Çad, Kuzeyde de Nijer’dir. Ülkenin 853 km uzunluğundaki 
deniz kıyıları ise güneyinde yer alan Atlas Okyanusu Gine körfezine açılır.  
 
Nijerya 170 milyon kişi (2012 tahmini) nüfusu ile Afrika kıtasında en kalabalık ülke 
konumunda olup, nüfus iki önemli kentte yoğunlaşmaktadır. Bunlardan başkent Abuja 2 
milyon kişi nüfusu ile ülkenin orta bölgesinde yer alır. Diğer önemli kent Lagos, 10 milyonun 
üzerinde nüfusu ile Nijerya’nın Atlas Okyanusu’na açılan kapısı konumunda olup, şehir 
merkezi Benin sınırlarına yakın bölgede kuruludur. 
 

Nijerya, son dönemde belli başlı üç sorunla mücadele etmektedir. Bunlardan ilki, “Boko 
Haram” isimli terörist örgütün varlığıdır. Devlet başkanı tarafından görevlendirdiği Ekonomi 
Takımı’nın bütçeyi sıkılaştırma adımları çerçevesinde ülkede petrol ürünlerine uygulanan 
sübvansiyonların kaldırılması neticesinde çıkan olaylar ise önemli bir diğer sorundur.  
Nijerya’nın en büyük sorunlarından birisi de petrol üretim bölgesi olan Nijer-deltasındaki son 
beş yıldır yaşanan çatışmalar ve adam kaçırma olaylarıdır. Nijerya ihracatının %90’ının ve 
hükümet gelirlerinin %80’nin dayandığı petrol üretimi, büyük ölçüde Nijer Deltası’nda 
gerçekleşmektedir.   

Nijerya Ulusal İstatistik Kurumu verilerine göre toplam işgücü varlığı 65 milyon civarındadır. 
Resmi istatistiklere göre 2003 yılında %14,8 olan işsizlik oranı 2008 yılında %11,6 olarak 
gerçekleşmiş 2009 yılında da %11,4’e gerilemiştir. Ancak Nijerya’da gerçekte işsizlik 
oranlarının resmi verilerin çok daha üzerinde olduğu bilinmektedir. 

Nijerya’da işsizlik en önemli sosyal ve ekonomik sorunlar arasında yer almaktadır. Ülkenin 
kötü yönetilmesi, savaşlar, askeri yönetimler ülkenin kalkınmasını engellemiş ve işsizlik 
oranını da artırmıştır. Nijerya’da kalkınma için zengin kaynaklar bulunmasına rağmen bugüne 
kadar bu kaynaklardan yeterince istifade edilememiş ve bugün de kaynakların ekonomik 
kullanımında büyük sorunlar söz konusudur. 

Nijerya aynı zamanda önemli bir doğal gaz üreticisidir. Nijerya’nın 2010 yılı itibariyle doğal 
gaz varlığın 5,29 trilyon metre küptür. Bu miktar dünya doğal gaz rezervlerinin %2,68’ine 
denk gelmektedir. Nijerya’nın 2010 yılı doğal gaz üretiminin ise 33,63 milyar metre küp 
olarak gerçekleştiği bu üretimin de dünya üretiminin %1,05’ine denk geldiği belirtilmektedir. 

Nijerya dünya petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı OPEC’in de üyesidir.  

Nijerya petrol ve doğalgaz dışında granit, mermer, kireç taşı, kalay, kömür, demir, kurşun, 
çinko ve altın varlığı bakımından da oldukça zengin bir ülke konumunda olmakla beraber 
maden varlığının önemli bir kısmı henüz ekonomiye kazandırılamamıştır. Ülkede kaya tuzu, 
kaolin, tantalit, bentonit, fosfat, mermer ve uranyum yatakları da bulunmaktadır. 

Petrol ve doğal gaz en önemli enerji kaynaklarıdır. Yurtiçi ihtiyaç ağırlıklı olarak bu kaynaktan 
sağlanmaktadır. Diğer kaynak ise hidro elektriktir. 
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4) DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GÖRÜNÜMÜ 

Nijerya, Afrika’nın en kalabalık ülkesi olması, A.B.D için bölgedeki en büyük petrol ihracatçısı 
konumunda bulunması, önemli iş gücü potansiyeli ve doğal kaynaklar yönünden zengin 
olmasına rağmen, yabancı yatırımları çekmede sorunlarla karşılaşmaktadır. Yabancı 
yatırımcıların karşılaştıkları sorunlar; istikrarsız makroekonomik politikalar, yetersiz altyapı, 
bürokrasi, eğitimli iş gücü eksikliği, zaman alan ve ticari anlaşmazlıkları çözmede karşılaşılan 
güçlüklerdir. Suç oranı yüksek olup, ülkenin belirli bölümlerinde sosyal ve etnik çatışmalar 
sürmektedir. 
 
Nijerya’da başarılı olan yatırımcılar bu ülkedeki karmaşık iş hayatını anlayabilen firmalardır. 
Nijeryalı iş ortağının seçimi de yatırımlar için önemlidir. 
 

5) İŞADAMLARININ PAZARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR  

Resmi ve özel kuruluşlar, pazartesi ve cuma günleri olmak üzere, saat 8.00 ile 16.00 arasında 
faaliyet göstermektedirler. Öğle tatili saat 13.00–14.00 arası 1 saat sürmektedir. Posta 
sisteminin yavaş, telefon ve faks sisteminin güvenilir olmaması nedeniyle iş randevuları şahsi 
olarak veya mesaj yoluyla temin edilmektedir. Nijeryalılarda dakiklik söz konusu değildir. 
Önemli dokümanlar ve yazışmalar DHL gibi bilinen, güvenilir kuryeler aracılığıyla 
gönderilmelidir. İş görüşmelerinde iyi giyinilmelidir. İş unvanları kullanılmalıdır. Nijerya'da 
önemli iş görüşmeleri yüz yüze yapılmalıdır. İngilizce yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Nijerya kökenli bir şahıs veya firmadan bir bilgi talebi, iş önerisi, temas kurma talebi 
alındığında, Nijeryalı muhataptan alınan belgenin bir sureti de iletilmek suretiyle, aşağıda 
adresi bulunan Nijerya'daki Türkiye Büyükelçiliği'nden teyit ve bilgi istenmesinin yararlı 
olacağı düşünülmektedir.  

Nijerya’daki sağlık hizmetleri yetersizdir. Teşhis ve tedavi ekipmanı genellikle bakımsız olup, 
çoğu ilacı temin etmek mümkün değildir. Taklit ilaç kullanımı yaygındır.   

Ülkenin değişik bölgelerinde etnik ve dini nedenler başta olmak üzere, toplumsal huzursuzluk 
ve şiddete dayalı olaylar meydana gelebilmektedir. En çok petrol üretilen bölge olmasına 
rağmen, Nijer-Delta bölgesinde terör ve adi suç eylemleri ve kabileler arası çatışmalar 
yaygındır. Port Harcourt, Warri ve Delta Bölgesi’ndeki diğer kentlerde bulunan yabancılar suç 
örgütlerinin temel hedefidir. 
 
 

6) TEMSİLCİLİKLERİMİZ 

T.C. ABUJA BÜYÜKELÇİLİĞİ 

Plot 333, Diplomatic Drive  +90 312 218 62 14 

Central Business District  +234 803 648 89 81 

Abuja/Nigeria    +234 807 49 49 503 

web: http://abuja.emb.mfa.gov.tr   e-mail:embassy.abuja@mfa.gov.tr  

 

Kaynaklar; Ekonomi Bakanlığı, TUİK ve UİB 

http://abuja.emb.mfa.gov.tr/

