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BİRİNCİ BÖLÜM 

KENYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1. ÜLKE KİMLİĞİ 

 

Resmi Adı : Kenya Cumhuriyeti 

Yönetim Biçimi : Başkanlık Tipi Cumhuriyet 

Başkent:  : Nairobi 

Cumhurbaşkanı    : Uhuru Kenyatta 

Başbakan : Raila Odinga 

Nüfusu : 45.846.000  

Yüzölçümü : 569.259 km²  

Resmi Dil : İngilizce 

Etnik Yapı : Kikuyu %22, Luhya %14, Luo %13, Kalenjin %12, Kamba %11, 

 Kisii %6, Meru %6, diğer Afrikalılar %15, Afrikalılar (Asyalılar, 

 Avrupalı ve Araplar) %1 

Dini Yapı : Protestanlar %38, Roma Katolikleri %28, yerel inançlar 2%6, 

 Müslümanlar %7, diğer %1 

İdari bölümler : 7 eyalet ve 1 bölge; Merkez, Kıyı, Doğu, Nairobi Bölgesi Kuzey 

 Doğu, Nyanza, Uçurum Vadisi, Batı 

Para Birimi : Kenya Shillingi (KES) 
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1.2. GENEL BİLGİLER 

1.2.1. Coğrafi Konum 

  
Kenya; kuzeyde Etiyopya, kuzeybatıda Sudan, batıda Uganda, güneyde Tanzanya ve 
kuzeydoğuda Somali ile komşudur. Komşu ülkeler ile sınır uzunlukları; Etiyopya 861 km, 
Somali 682 km, Sudan 232 km, Tanzanya 769 km ve Uganda 933 km şeklindedir. 
Doğusundan Hint Okyanusu ile denize çıkışı vardır. 

İklim, rakıma bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte, kıyı kesimleri sıcak ve rutubetli, 
20°C-32°C arasında iken, deniz seviyesinden yükselen bölgelerde sıcaklık düşmektedir. 
Kuzey kesimi kurak olan ülkenin diğer bölgeleri ortalamanın üzerinde yağış alır. 

1.2.2. Siyasi ve İdari Yapı 

Bağımsızlığını 12 Aralık 1963 yılında İngilizlerden alan Kenya, cumhuriyet ile 
yönetilmektedir. Parlamentoda seçimle gelen 188 milletvekilinin yanı sıra 12 adet 
Cumhurbaşkanı tarafından atanan kontenjan milletvekilliği bulunmaktadır. 

27 Aralık 2002 seçimlerinde 24 yıldır ülkeyi yöneten Daniel Arap MOI dönemi Mwai 
KIBAKI’nın seçilmesi ile son bulmuştur. Aralık 2007’de yapılan seçimler sonrası ise Kenya 
Mwai KIBAKI yeniden Devlet Başkanı olarak seçilmiş olmakla birlikte başlıca rakibi Raila 
Odinga ile koalisyon hükümeti kurmuş ve Odinga da Başbakan olarak yönetimde yer almıştır. 

Ülkede son seçimler Mart 2013’de gerçekleşmiştir. Seçimlerin ardından 2010 yılında 
gerçekleştirilen referandum ile kabul edilen yeni anayasanın tedrici olarak hayata geçirilmesi 
ve böylelikle ülkede daha istikrarlı bir siyasi hayatın hüküm sürmesi beklenmektedir. 

Bölgede siyasi açıdan istikrarlı bir Kenya hükümetinin bulunmasının bölgenin yerel iş 
dünyası, ulaşım ağı ve dünya ticareti ile bütünleşmesinde başlıca rol oynayacağı kanaati 
hakimdir. Kenya’nın askeri konuda ABD ile yakınlığının yanı sıra yine uluslararası 
platformda bölgede önemli konumda olan Çin, Hindistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti ile 
ilişkilerini de iyi seviyede tutma gayretinde olacağı beklenmektedir. Kenya’nın komşusu 
Somali’de yaşanan gerginlikler ise Kenya için güvenlik riskleri oluşturmaya devam 
etmektedir. 

1.2.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Yakın geçmişe kadar Kenya nüfusu dünyada en fazla artan ülkelerden birisi olmakla birlikte 
artış oranı; 2007-2011 yılları arasında %2,6’a düşmüştür. 2012-2016 yılları arasında ise nüfus 
artış oranının %2,7 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Aile planlaması kampanyaları başarılı olmakla birlikte 1999 yılında ulusal felaket olarak ilan 
edilen HIV/AIDS de önemli etki yapmıştır. Kenya Sahra Altı Afrika’da hastalıkla savaşta en 
başarılı ülkelerden biri olmuştur. EIU verilerine göre Kenya’nın nüfusu, 2011 yılında 41,6 
milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamın 2016 yılında 47,6 milyon kişiye çıkacağı 
tahmin edilmektedir.  
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Kenya’nın nüfusu büyük ölçüde merkezde ve tarım bakımından daha verimli alanları 
kapsayan batı bölgelerde yoğunlaşmıştır. Bir liman kenti olan Mombasa, Doğu Afrika’nın en 
önemli liman-şehirlerinden birisidir. 

Kenya’da çok çeşitli kabileler mevcut olup, bunların en önemlileri şunlardır: Kikuyu (%17,2), 
Luhya (%13,8), Luo (10,5), Kalenjin (%12,9) ve Kamba (%10,1). 

Kenya’da gelir dağılımında büyük farklılıklar görülmektedir. Nüfusun %20’sini oluşturan en 
zengin kesim ulusal gelirden %49,1 oranında pay alırken, yine nüfusun %20’sini oluşturan en 
fakir kesim ise ulusal gelirden ancak %6 oranında pay almaktadır. 

Toplam nüfusun %80’i Hıristiyanlardan oluşmakta olup, %10’u Müslüman olarak ülkede 
yaşamını sürdürmektedir. Nüfusun %10’u ise çeşitli yerel inanışlara sahiptir. 

Kenya’da çalışabilir yaştaki işgücü 2011 yılında 22,8 milyon kişidir. Ancak mevcut işgücü 
18,4 milyon kişidir. İstihdamın yaklaşık %75’i tarım sektöründe ve %25’i de sanayi ve 
hizmetler sektöründe yer almaktadır.  

Ülkede kişi başına milli gelir oldukça düşük seviyededir ve gelir dağılımında büyük 
farklılıklar bulunmaktadır. Ülke nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının altında yaşamını 
sürdürmektedir. 

1.2.3. Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Kenya’nın maden kaynakları sınırlı olmakla birlikte, zengin bir tarımsal alt yapıya ve turizm 
için önemli olan vahşi yaşam alanlarına sahiptir. Ancak ülke son otuz yıldır ormanlarının 
azalması, toprak erozyonu ve endüstriyel kirlenme sorunları ile karşı karşıyadır. Önümüzdeki 
yıllarda en önemli problemlerden biri su kaynaklarındaki azalma olacaktır.  

Ormanların aşırı kullanımı ülkenin kereste kaynaklarını son otuz yılda yarı yarıya azaltmıştır. 
Mevcut arazilerin tarıma ve diğer ekonomik faaliyetlere tahsis edilmesi ülkenin geniş 
biyolojik çeşitliliğini azaltmaktadır. 

Su kaynakları da aşırı kullanım nedeniyle her geçen gün azalmaktadır. Ormanlar bakımından 
zengin durumda bulunan Kenya, 35 binden fazla hayvan türüne de ev sahipliği yapmaktadır. 
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1.3. GENEL EKONOMİK DURUM 

1.3.1. Ekonomik Yapı 

 2012 2013 2014 
GSYH (ABD $) 50.410.164.014 54.930.813.988 60.936.509.778 

GSYH büyümesi (yıllık %) 4,55 5,68 5,32 

Brüt sermaye oluşumu ( GSYİH'nin %) 21,513 20,108 21,373 

Enflasyon ---- ---- 6.6 

 

Kenya Doğu Afrika’daki en büyük ekonomidir. Kenya bölge içi rekabet ile karşı karşıyadır, 
bu rekabet son yıllarda önemli ölçüde ekonomik büyüme gösteren Uganda ile piyasa 
ekonomisi yolunda ekonomik reformlara imza atan Tanzanya’dan kaynaklanmaktadır. Doğu 
Afrika Topluluğu (EAC) üyesi bu üç ülke 1 Ocak 2005 tarihli gümrük birliği sonucunda 
birbirlerine her geçen gün daha da bağımlı hale gelmektedir. 

Tarım sektörü 2011 yılı tahminlerine göre GSYİH’nın %24,5’ini oluşturmaktadır. Tarım 
doğrudan ve dolaylı olarak istihdamı sağlamaktadır. Kenya’nın verimli tarım alanları ülkenin 
orta ve batı kısmında yer almaktadır. Hayvancılık ise ülkenin yarı kurak kuzey ve doğu 
bölgelerinde yoğunlaşmıştır. 

Ülkede 2011 yılı verilerine göre GSYİH içinde sanayinin payı %14,9 ve hizmetlerin payı ise 
%66,1 şeklindedir. Ülkenin ekonomik yapısında hizmetlerin payının diğer bölge ülkelere 
kıyasla yüksek olmasında, diğer Afrika ülkelerinin tersine doğal zenginlikleri arasında 
madenlerden ziyade verimli toprakların bulunması ve turizm sektörünün canlı olması önemli 
rol oynamaktadır. Hizmetler sektöründe iletişim, bankacılık ve turizm sektörleri ön plana 
çıkmaktadır. Ticaret ve taşımacılık da yine hizmetler sektörüne katkı sağlayan önemli alt 
sektörlerdir. 

Sanayileşme ülkenin önemli hedeflerinden birisi olmakla birlikte, bağımsızlığın 
kazanılmasından bu güne dek bu alanda önemli bir ilerleme sağlanamamıştır. Enerji ve su 
sektörlerinin GSYİH’daki payı %4, madencilik sektörünün GSYİH’daki payı ise %0,5 
oranındadır. Sanayi sektörü üç büyük kent olan Nairobi, Mombasa ve Kisumu’da 
yoğunlaşmıştır. İmalat sanayinde değirmencilik, bira üretimi, süt ve şeker rafinasyonu gibi 
gıda işleme sanayi ön plandadır. Kenya Mombasa’da rafineri yoluyla petrol ürünleri 
üretmekte olup, önemli bir çimento üretim kapasitesine de sahiptir.  

 

 

 

1.3.2. Ekonomi Politikaları 

Sürekli olmayan reformlar ve borç veren ülkelerle kesintili ilişkiler, 1990’lar ve sonrasında 
ekonomik performansın potansiyelin altında kalmasına neden olmuştur. Yatırım eksikliği ve 
hızlı çıkar sağlama ve düzensizlik eğilimi fiziksel altyapıyı zayıflatmıştır. İstihdamı yüksek 
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kamu kesimi de hazineyi tüketmiştir. Yoksulluk artmış, kişi başına gelir düşmüş ve 
HIV/AIDS bir sağlık problemi olarak ortaya çıkmıştır. Nüfusun %56’lık kısmı günde 1 $’ın 
altında gelir ile yaşamaktadır.  

Hükümet yoksulluğu önleme ve kalkınmayı sağlamak amacıyla köklü reformlara önem 
vermektedir. IMF ise hükümetin bu amaca yönelik programlarını desteklemek için mali 
destek sağlamıştır. Söz konusu destek hükümetin inandırıcılığı ve yatırım güvenini olumlu 
yönde etkilemiştir. Aynı zamanda Dünya Bankası ve AB’den yeni fon girişine imkan 
sağlamıştır. 

Borçların yeniden yapılandırılması konusunda Paris Kulübü ile görüşmelere yol açmıştır. 
Ancak IMF anlaşması özelleştirme, çıkar sağlama ve rüşvetle mücadele, yapısal reformlar ve 
hükümetin karşılamaya çalıştığı performans kriterleri gibi çok sayıda koşulu içermektedir. 
Borç veren ülkelerin tereddütlerine rağmen, özellikle Dünya Bankası tarafından projelere mali 
katkı sağlanmasında ilerleme bulunmaktadır. 

Yolsuzluğu önleme konusunda hükümetçe bazı yasal düzenlemeler yapılmasına rağmen, 
sorun devam etmektedir. Fakat gelişmelere bağlı olarak International Transparency (IT) 
uluslararası yolsuzluklar endeksinde “vahim ve geniş çaplı” ülke kategorisinden çıkararak, 
“yüksek yolsuzlukların olduğu ülke kategorisinde sınıflandırılmaktadır. 

Mali konsolidasyon reform programının temel öğesidir. Vergi tabanının genişletilmesi ve 
gelir idaresinin vergi toplama kapasitesinin arttırılması ile faiz ödemeleri ve ücretler 
kalemindeki harcamaların azaltılması yoluyla gelirlerin arttırılması amaçlanmaktadır. 
Harcamalar sosyal hizmetlere yönlendirilmektedir. 

Özel sektörün işleyişini engelleyen düzenlemelerin gözden geçirilmesi öngörülmüştür. 
Rekabet yasaları da gözden geçirilecektir. Özel sektör tarafından KDV iadelerindeki gecikme, 
yetersiz altyapı ve yüksek enerji maliyeti rekabet önünde engel olarak tanımlanmaktadır. 

Memur ücretleri harcama kalemi içinde önemli bir yer tutmaktadır. GSYİH’nın yaklaşık 
%8’ini oluşturmaktadır. Bu harcama kaleminde indirim planlanmaktadır. Reform 
programında özelleştirme gelirlerinde artış öngörülmektedir. Kenya Havayollarının 
özelleştirmesini müteakiben süreç yavaşlamış bulunmaktadır. 

Para politikaları konusunda kontrol yetkisi ağırlıklı olarak Merkez Bankası’ndadır. Merkez 
Bankasının amacı kur istikrarını ve düşük enflasyonu sağlamaktır. 

1.3.3. Ekonomik Performans 

GSYİH 2012 yılında bir önceki yıla göre %19,7 oranında artış göstererek 41,4 milyar dolar 
seviyesine yükselmiştir. 2013 ve 2014 yıllarında ülke ekonomisinin sırasıyla %4,8 ve %5,1 
oranında büyümesi beklenmektedir. 2012 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilen faiz 
kesintilerinin, 2013 yılı büyümesinde olumlu etki yaratacağı düşünülmektedir. Bununla 
beraber, 2013 seçimlerinin yaratacağı belirsizlik ortamı ve en önemli ticaret ortağı olan AB 
ülkelerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar ülke ekonomisi için risk faktörü olarak 
görülmektedir. 
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Enflasyon, 2011 yılında yaşanan %18,9 oranından sonra, 2012 yıl sonunda ülkede son yıllarda 
yaşanan en düşük düzeye gerilemiştir. 2012 yılında enflasyon oranı %3,2 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu sonuçta 2012 yılında gerçekleşen bol yağışın gıda fiyatlarını kontrol 
altında tutması ve döviz kurunda çok fazla bir değişiklik yaşanmamış olmasının etkisi 
büyüktür. İstikrarlı küresel ürün fiyatları, ülkedeki altyapı yatırımlarının sağladığı verimlilik 
artışı ve hükümetin düzenleyici reformlarının da etkisiyle önümüzdeki yıllarda da enflasyon 
oranının makul seviyelerde gerçekleşeceği öngörülmektedir.  

Devam eden IMF desteği ve sağlıklı döviz rezervleri Kenya Şilini’nin Amerikan Doları 
karşısında yüksek oranda düşmesini engellemektedir. Bununla beraber, uygulanmakta olan 
gevşek para politikası ve seçimler sebebiyle oluşan belirsizlik ortamı sebebiyle 2013 yılının 
ikinci altı ayında Kenya Şilini’nin Amerikan Doları karşısında küçük oranda değer 
kaybedeceği tahmin edilmektedir. 

2012’de GSYİH’nın %9,6’sı oranında gerçekleşen cari açığın, 2013 yılında daralacağı ve 
GSYİH’nın %8,3’ü oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Çay ve kesme çiçek 
ihracatından elde edilen gelirin düzenli olarak artacağı ve turizm gelirlerinin geçmiş yılların 
üzerinde bir artış göstereceği düşünülmektedir. Bununla beraber, Kenya’nın dış borca ve 
yabancı yatırıma bağımlılığı önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. 

1.3.4. Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler 

2012 yılında bir önceki yıla göre %19,7 oranında artış göstererek 41,4 milyar dolar seviyesine 

yükselen GSYİH’nın 2013 yılında 42,9 milyar dolara, 2014 yılında ise 44,3 milyar dolara 

yükseleceği tahmin edilmektedir. 2014 yılında büyüme oranının 2010 yılı seviyesini 

yakalayarak, 2015-2016 yıllarında yaşanan en yüksek seviyeye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Kenya’nın bölgesel bir merkez olması ve Doğu Afrika Topluluğu birleşme sürecinin 

Kenya’nın 2011-2020 yılları arasında GSYİH’sının %5,6 ve 2021-2030 yılları arasında %6,7 

büyümesine katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Özellikle ulaşım ve enerji alanında yapılacak 

altyapı yatırımları, ekonominin daha da serbestleşmesi amacıyla yapılacak reformlar, 

yönetimin ve kamu organlarının daha verimli çalışması ile sözkonusu büyüme oranlarına 

ulaşılabileceği tahmin edilmektedir. Uzun vadeli projeksiyonlara ilişkin temel riskler yönetim 

becerisinin zayıf kalması ve iklim değişikliğinin yaratabileceği kuraklıktır. 

Enflasyon oranı 2012 yılında %3,2 olarak gerçekleşmiştir. 2013 ve 2014 yılları enflasyon 

oranı beklentileri ise sırasıyla %5,9 ve %6,2’dir. 2014-2017 yıllarında ise enflasyon oranının 

%4,8 ile %6 arasında değişeceği tahmin edilmektedir. 
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Cari açığın 2014-17 yılları arasında azalacağı tahmin edilmekle birlikte, mevcut açık 

sebebiyle ülkenin gerek dış yardımlar, gerekse yabancı yatırımlar yoluyla dış kaynaklara olan 

bağımlılığının süreceği görülmektedir. 

Dışa açık ve dünya standartlarında küçük olan Kenya ekonomisinde turizm, tarım ürünleri 

ihracatı ve yurtdışında çalışan işçi gelirleri önemli bir yer tuttuğundan, ülke ekonomisi dış 

şoklara açık bir yapı sergilemektedir.  

Kenya’daki tüketici pazarının büyümesi, Asya’dan artan talep ve bölgesel entegrasyonun ülke 

ekonomisini olumlu yönde etkilemesi beklenmekte olup, yabancı kaynakların ülke 

ekonomisine girişinde uluslararası gelişmeler ve yerel politikaların önemini koruyacağı 

düşünülmektedir. Uzun vadede tek bir Afrika Ortak Pazarının kurulmasının ise ülke 

ekonomisine olumlu katkı sağlayacağına inanılmaktadır. 

Kenya - Ekonomik Göstergeler Projeksiyonu 

  2009 a 2010 a 2011 a 2012 a 2013 b 2014 c

GSYİH (milyar $) 30,6 32,1 34,6 41,4 42,9 44,3
GSYİH Büyümesi (%) 2,7 5,8 4,4 4,1 4,8 5,1
Enflasyon (% yıl sonu) 5,3 4,5 18,9 3,2 a 5,9 6,2
Nüfus (milyon) 39,5 40,5 41,6 42,7 43,9 45,1
İhracat (milyon $) 4.502 5.225 5.787b 5.917 6.526 7.089
İthalat (milyon $) 9.490 11.528 13.833b 14.387 14.818 15.263
Cari Denge (milyon$) -1.689 -2.512 -5.521b -3.990 -3.550 -3.122
Kenya - Ekonomik Göstergeler Projeksiyonu 
a: gerçekleşen b: tahmin c: beklenti Kaynak: EIU-Country forecast 2013 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SEKTÖRLER 

2.1. SEKTÖRLER 

2.1.1. Tarım ve Hayvancılık 

Tarım sektörü iş gücünün yaklaşık % 80’ini istihdam etmektedir. Gıda üretimi iklimsel 
koşullara göre yıldan yıla farklılık göstermektedir. Ülke aralıklı olarak kuraklık ve sel 
baskınlarına maruz kalmakta ve gıda ihtiyacı bu duruma göre değişmektedir. Ancak, verimli 
yıllarda bile Kenya temel hububat ürünlerinde kendi kendine yetebilen bir ülke değildir. 
Ülkenin bu sorunu çözememesinde mısıra olan aşırı bağımlılık ve kuraklığa dayanıklı olan 
darı gibi ürünlere yönelinmemesi etkili olmaktadır. 

Kenya, dünyanın en büyük siyah çay ihracatçısıdır. Ülke ihracatının en önemli kalemi olan 
çay üretimi dengeli yağmura ihtiyaç gösteren ve hava koşullarına bağlı bir üretimdir. 

Çay sektöründe piyasa serbestleşmiş ve Kenya Çay Geliştirme İdaresi özelleştirilmiş olmakla 
birlikte, sektör yetersiz altyapı ile kurumsal ve idari yapının yetersizliğinden kaynaklanan 
sorunlardan zarar görmektedir. 

Çiftçilik ve sığır yetiştiriciliği Kenya’da halen önemli bir ekonomik faaliyettir. Çiftçilik ve 
sığır yetiştiriciliği, ormancılık ve balıkçılık ile birlikte ücret karşılığı istihdamın yaklaşık 
%18’ini oluşturmaktadır.  

Diğer taraftan, sektör tarım ürünleri işleme ve geniş kayıt dışı sektör için iş imkanları 
sağlamaktadır. Ülkede üretilen ürünlerin %50’si üreticinin kendi ihtiyacını karşıladığından 
ticarete konu olmamaktadır. Bahçecilik ürünleri ve çay Kenya’nın önde gelen ihraç 
ürünleridir. 

Bahçecilik ürünleri ihracatında da hızlı bir artış görülmekte olup, ihracat kesme çiçek, meyve 
ve sebze ağırlıklı olarak özellikle Avrupa piyasalarına yapılmaktadır. Kenya Avrupa’nın en 
önemli kesme çiçek tedarikçisi durumundadır. Söz konusu sektörde görülen ihracat artışı 
yabancı yatırımcıları da içeren özel sektör tarafından gerçekleştirilmiştir. Kesme çiçek 
alanında İsrail ve Hollanda firmalarının yatırımları bulunmaktadır. 

Türkiye’nin Antalya bölgesinde yer alan Türk-Alman ortaklı Floranya şirketi, 2008 yılında 
Kenya’nın Nevaşa Gölü kenarında 400 bin dönüm üzerine 40 bin dönümlük sera inşa ederek 
Kentalya firmasını hayata geçirmiştir. Söz konusu firma AB ve ABD’ye önemli miktarda 
kesme çiçek ihracatı gerçekleştirmektedir. 

Kenya’da kahve 120.000 tonluk üretim seviyesi ile 1980’lerin ortasında ihracat içerisinde en 
önemli kalemi oluşturmakta iken, sektör son yıllardaki kuraklık, üretim maliyetindeki artış ve 
uluslararası fiyatlardaki düşüşten olumsuz etkilenmiş ve kahve üretimi önemli boyutta 
gerilemiştir. Ülkede kahve genellikle küçük üreticiler tarafından üretilmekle birlikte, sektörde 
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önemli sayıda büyük işletmeler de bulunmaktadır. Hükümet çiftçileri kredilendirmek 
amacıyla kahve geliştirme fonuna kaynak aktarmaya devam etmektedir. 

Kenya dahili talebi karşılayabilecek seviyede şeker üretimi ve rafinasyon kapasitesine sahip 
bulunmamaktadır, bu sebeple iç talep ithalatı gerekli kılmaktadır. Yerli üretimi korumak için 
sert ticari önlemler alınmaktadır. Doğu ve Güney Afrika Ortak pazarının (Comesa) Kenya’ya 
şeker satışları kotaya tabi bulunmaktadır.  

2.1.2. Sanayi 

Kenya, 1 Temmuz 2010 tarihinde aralarında Gümrük Birliğine giden Tanzanya, Uganda, 
Ruanda ve Burundi`nin de üyesi olduğu Doğu Afrika Topluluğu`nun ekonomik olarak en çok 
gelişmiş ve sanayileşmiş ülkesidir. 1 Temmuz 2010 tarihi itibarıyla ortak gümrük tarifesine 
geçilmiş olup, üye ülkeler arasında malların serbest dolaşımı başlamıştır. Kenya aynı zamanda 
Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) üyesi olup, COMESA üyesi ülkelerle tercihli 
ticaret rejimlerinden faydalanmaktadır. 

2011 yılında GSYİH’nın %16’sını teşkil eden sanayi sektörünün (inşaat ve enerji sektörü 
dahil) 2011-2015 döneminde %5 oranında büyümesi öngörülmektedir.  

Kenya Doğu Afrika’nın idare ve dağıtım merkezi olarak hem yerel piyasasına hem de Doğu 
Afrika pazarına üretim yapmaktadır. Kenya’nın uluslararası şirketlerce Doğu Afrika’nın 
merkezi olarak görülmesi Kenya’nın üretim yapısını şekillendiren en temel unsurdur. 

Sektör bağımsızlıktan sonra ithal ikamesine dayalı olarak işlenmiş gıda, içecek, tütün, tekstil, 
petrol ürünleri, elektrikli aletler ve makine, kağıt ve baskı, şeker ve şekerleme alanında 
gelişme göstermiştir. Sanayileşme politikası 1980’lerin sonundan itibaren ithal ikamesinden 
ihracata dayalı sanayileşmeye kaymıştır.  

Mısır ve şeker sanayisinde halen önemli koruma sağlayan tarifede, diğer sanayi ürünleri 
itibarıyla indirime gidilmiştir. Ülkede resmi olmayan sektör içinde küçük ölçekli imalat 
önemli yer tutmaktadır. Küçük ölçekli imalat ev eşyaları, motorlu araç parçaları ile zirai alet 
yapımında yoğunlaşmakta ve hızla büyümektedir. 

İmalat sanayindeki büyüme; taşımacılık altyapısındaki olumsuzluk, pahalı elektrik maliyeti ve 
kötü yönetim neticesinde 1990’lı yıllarda yavaşlama göstermiştir. 2000’li yıllarda ihracattaki 
talep artışı ile birlikte imalat sanayi reel olarak büyümeye başlamıştır. Kenya cam, inşaat 
malzemeleri, tekstil ve giyim sanayilerinde dikkat çekici mühendislik alt yapısına sahiptir. 

Son yıllarda hazır giyim ihracatındaki artış Kenya’nın ABD tarafından AGOA (African 
Growth and Opportunity Act) listesine dahil edilmesinden kaynaklanmaktadır. Hazır giyim 
endüstrisindeki firmaların çoğu yabancı sermayeli olup, İhracat İşleme Bölgelerinde (EPZ) 
yer almaktadır. 2004 yılında AGOA’nın süresinin 2015 yılına kadar uzatılmış olması ve 
Kenya’nın tekstil hammaddesini AGOA’dan yararlanan ülkelerden tedarikine imkan 
tanınması ihracatı daha da arttırmıştır. Ancak sektör Çin ve Uzakdoğu Asya ülkeleri 
rekabetiyle karşı karşıyadır. 
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Kenya meşrubat sanayi açısından, Güney Afrika ve Nijerya’dan sonra Afrika’daki en önemli 
pazar olarak görülmektedir. Halen iç piyasadaki meşrubat sanayisinde en büyük şirket olan 
Coca-Cola gelecek beş yıl içinde Kenya’da önemli miktarda yatırım planlamaktadır. 

Son yıllarda, bölgede Japon otomobilleri ile rekabet edebilmek amacıyla, Çin otomobil 
üreticileri üretimlerini Kenya’ya çevirmiş bulunmaktadırlar. Çinliler bu amaçla Kenya’da yol 
yapımı ve enerji alanlarında birçok yatırım yapmaktadırlar.Fransa’nın imalat sanayisi, beş ana 
bölgede yoğunlaşmış durumdadır. Paris ve çevresi çok çeşitli sanayi dallarının çekim bölgesi 
olurken, kuzeydoğu Fransa (Nord-Pas-des-Calais) demir çelik, çeşitli metal sanayileri ve 
otomotivde öne çıkarken, Lyon bölgesi kimya sektöründe, Toulouse bölgesi havacılık ve uçak 
üretiminde, büyük Paris ve Alsace bölgeleri de KOBİ düzeyinde çok çeşitli hizmet ve üretim 
dallarında öne çıkmaktadır.  

2.1.3. İnşaat  

Kenya’da inşaat sektöründe küresel mali krize rağmen son yıllarda altyapı projelerinin 
başlatılması ile konut sektörüne artan talep reel olarak büyümektedir. Orta vadede büyümenin 
daha da artacağı tahmin edilmektedir.  

Vizyon 2030 hedeflerine ulaşılması doğrultusunda, yazlık konaklama bölgeleri, serbest ticaret 
limanı, ihtisas sanayi bölgeleri, toptan-perakende satış merkezleri ve iş dünyasının dışarıdan 
temin ihtiyacını karşılayacak show amaçlı parklar ile bunların yol ve enerji bağlantıları inşa 
edilmesi planlanmaktadır. 

Kenya’da özellikle son yıllarda inşaatlarda görülen artış hız kesmeden devam etmektedir. 
Kenya ekonomisi altyapı projeleri için dış kredilere ve yardımlara bağımlıdır. Bu itibarla, 
müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımız için yeni yolların yapımı, mevcut yolların 
iyileştirilmesi, köprü yapımı, toplu sosyal konutların inşası, tarım alanlarında sulama 
kanalları, baraj yapımı gibi birçok alanda yatırım imkanları bulunmaktadır. 

Kenya’da alt yapıya sahip, gelişmiş bir inşaat sanayi mevcuttur. Bununla beraber, kaliteli 
mühendislik, inşaat ve mimari tasarım hizmetlerine ulaşmak da mümkündür. Yolların ve 
köprülerin durumlarının iyileştirilmesi ve yeniden inşa edilmelerine ilişkin çeşitli destek 
fonları ve programlar yürürlüktedir. Nüfusun artışı ile düşük maliyetli prefabrik bina, mesken, 
ticaret merkezleri ve sınai yapıların inşasında da yatırım imkanları olduğu bilinmektedir. 
Ayrıca, gecekondu bölgelerinin durumlarının iyileştirilmesi, düşük ve orta gelirli kesimin 
bütçesine uygun evler yapılması, inşaat malzemelerinin imal edilmesi alanlarında da yatırım 
fırsatları bulunmaktadır. 

Ülkenin önemli tarımsal ve sanayi bölgelerine hizmet eden kırsal, tali yolların inşası ve 
mevcut olanların iyileştirilmesi, istihdam ve kalkınmanın desteklenmesi bakımından önem arz 
etmektedir. 

Kenya’nın kuzey komşuları Sudan ve Etiyopya ile ulaşım, nakliye bağlantılarının 
geliştirilmesi gündemdedir. Bu sayede, bu ülkelere Kenya ürünlerinin pazarlanabilmesi 
mümkündür. Havaalanlarının iyileştirilmesi, Lamu’da yeni bir liman yapılması, Kenya-
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Uganda petrol boru hattının uzatılması, rüzgar/güneş enerjisi tesisleri ile petrol dağıtım, 
depolama ve işleme tesislerinin inşası da gündemde olan diğer projelerdir. 

2.1.4.Enerji  

Kenya’nın ekonomik gelişimi üzerindeki en büyük engellerden biri elektrik arzındaki 
yetersizliktir. Halihazırda elektrik, ağırlıklı olarak hidroelektrik santrallerinden elde 
edilmektedir. Özellikle kurak dönemlerde hidroelektrik üretimi için yeterli derecede yağış 
alınamaması petrol bazlı elektrik üretimine yönlenilmesine yol açarak elektriği girdi olarak 
kullanan tüm sektörleri fiyat artışından ötürü olumsuz yönde etkilemektedir. 

Kenya’da enerji tüketimi yıllık yaklaşık %7 civarında artış göstermekte ve üretim de bu artışa 
paralel seyretmektedir. Kenya’da elektrik üretim sektörü oldukça verimsiz olup, sadece güç 
iletimindeki kayıplar %18 oranına ulaşmaktadır. 

2011 yılında hidroelektrik üretimi 3.183 m. kwh, termal elektrik üretimi 2.959 m. kwh, 
jeotermal üretim 1.444 m. kwh olmak üzere toplam üretim 7.586 m. kwh olmuştur. 
Önümüzdeki beş yıllık yeni kapasite artışına jeotermal ve rüzgar enerjisinin öncülük etmesi 
beklenmektedir. 

1,1 milyar dolarlık bir yatırımla Olkaria tesislerindeki jeotermal kapasitenin 280 mw 
artırılması planlanmakta olup, çalışmanın 2012 yılı Mart ayında başlaması ve 2013 yılı 
ortalarında tamamlanması öngörülmektedir. Öte yandan General Electric 300 milyon yatırım 
ile Ngong’da 150 mw’lık bir rüzgar enerji tesisi kurmayı planlamaktadır. Yerel ve yabancı 
yatırımcılarca ortaklaşa üstlenilen 850 milyon dolar değerindeki 300 mw. Turkana Gölü 
rüzgar enerjisi tesislerinin yatırım hazırlık çalışmaları devam etmekte olup, 2012 yılı Nisan 
ayı içerisinde Kenya’daki ana elektrik dağıtıcısı Kenya Power ile anlaşma sağlanması 
beklenmektedir. Afrika Kalkınma Bankasının en az 800 milyon dolara mal olması beklenen 
Menengai’deki 400 mw.’lik jeotermal tesisleri için 120 milyon dolarlık krediyi 2011 yılı 
Aralık ayında onaylaması sözkonusu projenin de ilerlemesini sağlamaktadır. Elektrik arzını 
artırmaya yönelik projeler uzun vadede Kenya ekonomisini oldukça olumlu etkileme 
potansiyeline sahiptir. 

Kenya’da henüz hidrokarbon (petrol) kaynakları yoktur ve ihtiyacın tamamı ithalat yoluyla 
karşılanmaktadır. Kenya petrol rafinerisi Mombasa’da bulunmakta ve %50’si kamu payı ve 
kalan %50’si de önemli petrol şirketinin iştirakleri ile faaliyetini sürdürmektedir. Buradan 
temin edilen akaryakıt ülke ihtiyacının yaklaşık %60’ını karşılamaktadır. 

Enerji ihtiyacının karşılanmasında jeotermal güç üretimi yönünde artış eğilimi görülmektedir. 
Kenya’da güç tüketim ihtiyacının bir bölümü Etiyopya’dan ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 
Kenya, Etiyopya ile 300 mw’lik bir kapasitenin Kwh 0,07 Kenya Şilinine satın alınması 
anlaşmasını imzalamıştır. Sözkonusu elektriğin ithal edilmesini sağlamak için 1,000 km. 
uzunluğunda ve 1,2 milyar dolara mal olması beklenen bir yüksek-voltaj bağlantı sisteminin 
kurulması planlanmaktadır. Proje aracılığıyla 2016 yılından itibaren Etiyopya’dan elektrik 
ithalatının yapılabilmesi öngörülmektedir. 
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2.1.5.Bankacılık  

Kenya’nın bankacılık sistemi 1990’larda takipteki alacaklardaki artış ve devlet kontrolü ile 
zayıflamış, IMF destekli mali reforma gidilmiştir. En önemli dört bankadan ikisi Barcylas ve 
Standard Chartered yabancı bankaların şubeleri olup, karlılık oranları oldukça yüksektir. 
Diğer önemli iki banka ise devlet bankası olan Kenya Ticaret Bankası (KCB) ve Kenya 
Ulusal Bankası (NBK)’dır. İki devlet bankası da yeniden yapılandırma içerisindedir. KCB 
kısmi olarak özelleştirilmiştir.  

Özel sektöre borç vermede bir temayül görülmekle birlikte, bankaların risk algılaması ve 
aracılık marjları yüksektir. Verilen kredilerin ¼ ünü geri alınamayan krediler oluşturmaktadır. 
Bu yüksek oran bankacılık için temel bir risk oluşturmaktadır. Takipteki alacakların toplam 
kredilere oranındaki düşme bazı takipteki alacakların silinmesi ve sistemdeki iyileşmeden 
kaynaklanmaktadır. Yüksek olan takipteki alacakları nedeniyle kamu bankalarının yeniden 
yapılandırılması için Hazine içinde bir birim ihdas edilmiştir. 

Yakında gerçekleşmesi beklenmemekle birlikte, hükümet ticari bankacılıktan çekilmek 
istemektedir. Ayrıca, etkinlik ve rekabetin arttırılması, gözetimin geliştirilmesi için bir dizi 
mali sektör reformu planlanmaktadır. 

2.1.6.Turizm 

Turizm Kenya ekonomisi için hayati bir sektördür. Restoran ve otel faaliyetleri GSYİH’nın 
yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır. Ancak, turizmin katkısı bundan çok daha fazla olup, 
özellikle taşımacılık sektörü olmak üzere birkaç sektör üzerinde etkisi bulunmaktadır.  

Turizm sektöründe Kenya için AB pazarı en hızlı büyüyen pazar olmuş ve yaklaşık %48 
oranında yıllık artış sağlanmıştır. ABD pazarında artış ise yıllık yaklaşık %32 olarak 
görülmüştür. Asya pazarı da yıllık yaklaşık %15 artış göstermiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DIŞ TİCARET 

 3.1. DIŞ TİCARET 

3.1.1. Genel Durum 

Kenya’nın dış ticareti hızlı bir büyüme süreci yaşamaktadır. 2014 yılı itibariyle ihracat 6,1 
milyar dolara ulaşırken ithalat 19,7 milyar dolardır.  
 
Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar) 

Yıl İhracat İthalat Denge Hacim İhracat 

2005 3.420 5.846 -2.426 9.266 3.420 
2006 3.502 7.233 -3.731 10.735 3.502 
2007 4.081 8.989 -4.908 13.070 4.081 
2008 5.001 11.128 -6.127 16.129 5.001 
2009 4.463 10.202 -5.739 14.665 4.463 
2010 5.169 12.093 -6.924 17.262 5.169 
2011 5.853 15.028 -9.175 20.881 5.853 
2012* 5.226 15.126 -9.900 20.352 5.226 
2013* 5.537 16.435 -10.898 21.972 5.537 
2014* 6.111 19.685 -13.574 25.796 6.111 
*Yansıtma verilerdir.  Kaynak: ITC Trademap  
 

 Ocak 2005 tarihinden itibaren yeni gümrük birliğinin uygulanmasını müteakip, Kenya’nın 
EAC ile ticareti önemli oranda artış göstermiştir. EAC üyeleriyle gümrük birliğinin amacı, 
beş yıl içinde tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması ve nihai mallarda %25, ara 
mamüllerde %10 ve ham maddelerde sıfır olmak üzere üç aşamalı Ortak Gümrük Tarifenin 
(CET) konmasıdır. 

Kenya Tanzanya ve Uganda’ya ait malların gümrüksüz olarak ülkelerine girmesini kabul 
etmesine rağmen, bazı Kenya menşeli ürünler Uganda’da %10, Tanzanya’da ise %2-20 
arasında gümrük vergisine tabi tutulmaktadır. Bu asimetrinin nedeni iki ülkedeki daha az 
gelişmiş sanayinin korunmasıdır. EAC bir serbest ticaret bölgesidir. Serbest ticaret bölgesi 
entegrasyonun ilk aşamasıdır.   

 

3.1.2. Başlıca  Ülkeler İtibariyle İhracat (Bin Dolar) 

Ülke 2012* 2013* 2014* 
Toplam 5.225.905 5.469.942 6.110.693 
Zambiya 284.745 712.503 773.821 
Tanzanya 564.243 335.595 654.714 
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Uganda 590.165 562.819 593.888 
ABD 389.496 452.257 590.720 
Hollanda 476.130 491.924 519.621 
Birleşik Krallık 470.926 430.132 407.814 
Mısır 320.558 270.739 326.427 
Pakistan 234.963 258.112 267.562 
Almanya 145.778 152.591 184.506 
Ruanda 153.804 139.456 180.579 
Rusya Fed. 133.358 134.568 150.017 
Hindistan 103.311 120.824 127.670 
 *Yansıtma verilerdir.  Kaynak: ITC Trademap 
 

3.1.3.    Başlıca Ülkeler İtibariyle İthalat  (Bin Dolar) 

Ülke 2012* 2013* 2014* 
Toplam 15.125.932 16.434.754 19.684.612 
Çin 2.788.762 3.217.481 4.930.569 
Hindistan 3.769.002 3.938.382 4.405.448 
ABD 568.584 635.689 1.640.899 
Japonya 658.640 914.188 954.675 
Malezya 126.787 279.078 739.660 
GAC 719.213 803.004 721.935 
Birleşik Krallık 611.654 704.041 672.414 
Tanzanya 349.691 228.412 445.965 
Almanya 393.561 409.880 428.044 
Güney Kore 262.966 258.047 344.539 

Pakistan 209.877 258.381 332.813 
Uganda 254.061 314.430 297.436 
Hollanda 226.215 291.484 247.742 
Mısır 282.752 243.115 244.606 
İtalya 201.194 240.779 231.205 
Rusya Fed. 125.962 199.161 224.099 
Tayland 186.162 208.945 199.835 
Fransa 302.969 210.591 196.328 
Endonezya 266.944 233.201 196.194 
Belçika 189.936 173.334 167.722 
Hong Kong 172.267 160.973 161.451 

Ukrayna 82.040 143.410 126.431 
Singapur 111.238 273.580 124.333 
Türkiye 138.032 129.604 118.157 
 *Yansıtma verilerdir.  Kaynak: ITC Trademap 
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3.1.4. Başlıca Ürünler İtibariyle İhracatı (Bin  Dolar) 

Ürün Adı 2013* 2014*
Tüm Ürünler 5.536.953 6.110.693
Çay 1.218.162 907.506
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 203.665 755.147
Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun kesme 
çiçek ve çiçek tomurcukları 

479.998 698.462

Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir 
oranda kahve bulunup kahve yerine kullanılan ürünler

190.805 232.355

Baklagiller (taze/soğutulmuş) 126.707 176.564
Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar 5.980 117.784
Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, 
elbise, etek, pantolon etek, vb. 

76.922 103.798

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar (dozlandırılmış)

64.089 81.158

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen meyve ve yenilen 
diğer bitki parçalarının konserveleri 

70.765 77.517

Karbonat; peroksikarbonat; amonyum karbomat içeren ticari 
amonyum karbonat 

107.835 76.470

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen ürünler 76.562 73.337
Çimento 103.593 71.528
Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, 
blazer, pantolon, tulum ve şort (yüzme kıyafeti hariç) 

40.888 70.136

*Yansıtma verilerdir.  Kaynak: ITC Trademap 

3.1.5. Başlıca Ürünler İtibariyle İthalatı (Bin Dolar) 

Ürün Adı 2013* 2014*
Tüm Ürünler 16.394.469 19.684.612
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlar 

3.231.649 4.032.323

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen ürünler 165.812 1.476.766
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere 
imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil)

496.426 522.631

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 211.412 460.911
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar (dozlandırılmış)

354.979 414.040

Buğday ve mahlut 256.254 375.964
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri 
(genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış)

381.346 337.577

Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya 
veya vermeye mahsus diğer cihazlar 

407.200 337.235

Pirinç 163.851 298.751
Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, 
skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler vb. 

105.917 230.167

Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak 
değiştirilmemiş) 

518.885 224.747
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Çay 19.184 183.862
Traktörler 231.437 173.451
Kauçuktan yeni dış lastikler 140.243 144.767
Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya 96.725 144.276
Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat 12.602 138.470
Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, 
blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb.

5.633 136.969

Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan 
diğer ayakkabılar 

13.151 132.227

Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 44.530 129.327

Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif 
elektrik konvertörleri 

87.715 124.478

Mısır 26.598 121.189
Diğer örme mensucat 90.211 72.410
*Yansıtma verilerdir.  Kaynak: ITC Trademap 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE İLE TİCARET 

4.1.  TÜRKİYE İLE TİCARET 

4.1.1. Türkiye - Kenya Dış Ticaret Değerleri (Bin Dolar) 

Yıl İhracat İthalat Denge Hacim 
2000 7.976 2.671 5.305 10.647
2001 10.441 3.035 7.406 13.476
2002 8.082 2.027 6.055 10.109
2003 13.134 1.992 11.143 15.126
2004 17.837 1.600 16.237 19.437
2005 50.600 1.722 48.877 52.322
2006 85.419 3.990 81.429 89.409
2007 98.044 12.328 85.716 110.373
2008 233.052 12.575 220.476 245.627
2009 70.623 5.813 64.810 76.435
2010 86.357 13.378 72.979 99.735
2011 199.203 14.749 184.454 213.952
2012 138.032 17.877 120.155 155.909
2013 129.604 14.960 114.644 144.564
2014 118.157 15.734 102.423 133.891
2014 (6 ay) 54.813 8.641 46.172 63.454
2015 (6 ay) 66.963 6.021 60.942 72.984
Kaynak: TUİK    
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Türkiye ile Kenya arasında ticaret dengesi ülkemiz lehinedir. İkili ticaretimiz fasıllar itibariyle 
ele alındığında, ihracatımızın daha çok sanayi ürünlerinden teşekkül ettiğini, ithalatımızın ise, 
yağlı tohumlar gibi üretiminde geleneksel olarak açık verdiğimiz ve gıda sanayimizin ihtiyaç 
duyduğu ürün gruplarından oluştuğu görülmektedir. Deri sanayimizin ihtiyacı olan ham 
postlar ve derilerin yanı sıra, kahve ve kimi minerallerin çok ciddi meblağlarda olmayan 
miktarlarda bu ülkeden karşılandığı görülmektedir. 

4.1.2. Türkiye’nin Kenya’ya İhracatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

Ürün Adı 2012 2013 2014 
Tüm Ürünler 138.032 129.604 118.157
Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve 
benzeri hijyenik eşya 

4.469 7.474 7.211

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen ürünler 4.868 5.230 6.929
Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 2.085 2.880 3.587
Traktörler 1.868 2.735 3.319
Buğday unu/mahlut unu 11.766 3.785 3.233
Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, 
ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler 

2.720 2.904 3.138

Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, 
sıcak haddelenmiş, haddeleme işleminden sonra 
burulmuş olanlar dahil)

7.904 9.692 2.908

Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, 
tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, 
kalıplama vb. makinaları 

660 677 2.750

Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli 
maddelerden diğer yer kaplamaları 

2.391 3.442 2.666

Elektrik transformatörleri, statik konvertörler 500 958 2.657
Makarnalar ve kuskus 3.728 2.734 2.490
Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye 
(gözeneksiz) 

395 1.043 2.355

Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye 
ayrılmış) 

3.349 3.925 2.349

Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme) 807 1.550 2.340
Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok 
edici, sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini 
düzenleyici ürünler 

2.025 2.078 2.282

Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, 
inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya 
çelikten sac, çubuk, vb.

1.806 1.536 2.090

Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler 
(kalınlıkları 0,15 mm. yi geçenler) 

4.000 2.385 1.949

Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve 
rotatif elektrik konvertörleri 

2.652 2.098 1.861

Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 1.517 1.316 1.758
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 

440 853 1.667

Kaynak: TÜİK 
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Nairobi'de 2010 yılı sonunda düzenlenen KEK toplantısı sonucunda 5 ayrı alanda anlaşma 
imzalanmış ve iki ülke arasında birçok alanda işbirliği kararı alınmıştır. Nitekim 2011 yılı 
sonunda ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi kendisini göstermiş ve Türkiye'nin ülkeye 
ihracatı 2011 yılı sonunda 199 milyon dolara ulaşmıştır. 2012 yılında Kenya'ya 138 milyon 
dolar olarak gerçekleşen ihracatımız, 2013 ve 2014 yıllarında bir miktar azalma ile sırasıyla 
130 ve 118 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Kenya'ya ihracatımızda başlıca ürünler hijyenik eşya, oto yedek parçaları, traktör, buğday 
unu, elektrikli su ısıtıcıları ve demir-çelik çubuk gibi ürünlerden ibarettir. 

4.1.3. Türkiye’nin Kenya’ya İthalatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

Ürün Adı 2012 2013 2014
Tüm Ürünler 17.877 14.960 15.734
Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar 6.459 4.268 5.308
Çay 5.064 5.305 3.981
Sığır ve at cinsi hayvanların dabaklanmış veya 
crust (arakurutmalı) post ve derileri 

2.331 2.149 1.819

Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun 
kesme çiçek ve çiçek tomurcukları 

153 390 1.057

Diğer hayvanların dabaklanmış veya crust (ara 
kurutmalı) post ve derileri 

2.024 1.541 643

Homonize edilmiş tütün ve tütün yerine geçen 
madde hülasaları ve esansları 

0 0 600

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 362 98 454
Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil) çelikler, aşı 
kalem ve gözleri; mantar miselleri 

452 445 430

Balıklar (dondurulmuş) 0 0 365
Kahve, içinde herhangi bir oranda kahve bulunup 
kahve yerine kullanılan ürünler 

27 19 193

Dabaklanmış, aprelenmiş kürkler 60 72 179
Akaryakıt, tozlaştırılmış katı yakıt veya gaz yakıtlı 
ocak brülörleri, mekanik kömür taşıyıcılar

0 0 99

Hindistan cevizi, abaka, rami ve diğer bitkisel 
lifler, ve bu liflerin kıtık ve döküntüleri

126 130 97

İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik 
iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber 
optik kablolar 

0 0 87

Koyun ve kuzuların dabaklanmış veya crust (ara 
kurutmalı) derileri 

0 182 55

Hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, 
mango ve mangost (taze/kurutulmuş) 

71 69 52

Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, 
ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb.

1 7 45

Kaynak: TÜİK 

İhraç ürünleri oldukça sınırlı olan Kenya'dan Türkiye'nin ithalatı 2014 yılında  bir önceki yılın 
aynı dönemine kıyasla %5,2 oranında artarak 15,7 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye'nin 
Kenya'dan ithalatında başlıca ürünler tohum, çay, sığır derisi ve kesme çiçektir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

KONYA İLE TİCARET 

5.1. KONYA İLE TİCARETİ 

5.1.1.Konya – Kenya  2015 Yılı İhracat Kalemleri 

S.N. Ürün Adları  Dolar 

1 
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların 
aksam ve parçaları 11.543.559

2 
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, 
bunların aksam, parça, aksesuarı 1.200.297

3 
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses 
kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 295.661

4 
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı 
tabelalar vb, prefabrik yapılar 271.233

5 Demir veya çelikten eşya 113.432

6 
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, 
bunların aksam, parça ve aksesuarı 101.530

7 
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların 
organik-anorganik bileşikleri 59.500

8 
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, 
dokunabilir maddelerden teknik eşya 37.006

9 Kauçuk ve kauçuktan eşya 24.569
10 Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 23.864
11 Demir ve çelik 22.494

12 
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden 
bunların aksam ve parçaları 18.587

13 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 18.460
14 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 15.752
15 Alüminyum ve alüminyumdan eşya 15.358
16 Plastikler ve mamulleri 8.693
17 Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 8.190
18 Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 2.888

19 
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş 
diğer eşya, paçavralar 2.794

20 
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, 
dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) 2.735

21 Cam ve cam eşya 2.608

22 
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve 
bunlardan mamul eşya 1.819

23 
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, 
enzimler 491

24 Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 334

25 
Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, 
mekanik trafik sinyalizasyon cihazları 330

26 Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 100
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5.1.2.Konya – Kenya 2015 Yılı İthalat Kalemleri 

S.N. Ürün Adları  Dolar 
1 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların 

aksam ve parçaları 
59.475

5.1.3.Türkiye-Kenya-Konya Yıllara Göre İthalat / İhracat Rakamları  

 Türkiye- Kenya Rakamları 

  2013 2014 2015 

 
İhracat Dolar 129.604.388 118.157.232

 
131.264.629 

 
 
İthalat Dolar 14.959.607 15.733.366

 
13.241.286 

 
 

Konya-Kenya  Rakamları 

  2013 2014 2015 
 
İhracat Dolar 4.787.866 4.163.759 13.792.284

 
İthalat Dolar 415 2.903 59.475

 


