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NİJERYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 
 

1. ÜLKE KİMLİĞİ 

 

Resmi Adı : Nijerya Federal Cumhuriyeti 

Yönetim Biçimi : Federal başkanlık cumhuriyeti 

Devlet Başkanı : Muhammadu Buhari 

Devlet Başkanı Yrd. : Yemi Osinbajo 

Nüfusu : 70.123.740 

Yüzölçümü : 923.768 km²   

Resmi Dil : İngilizce 

Milliyet : Nijeryalı 

Dini Yapı : İslam: %43,6, Protestanlık: %40,8 (Pentakostalizm: %18, 

Anglikanizm: %12,3), Katolikler: %9,3, Animizm: %5,9 

Başkent : Abuja 

Para Birimi : Nijerya nairası 

Saat Farkı : GMT+1 ( Türkiye saatine göre 1 saat geridedir.) 
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  1.2. GENEL BİLGİLER 

1.2.1. Coğrafi Konum 

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 (773 km), doğuda Kamerun (1 690 km) ve Çad (87 km), Kuzeyde de 

Nijer (1487) ‘dir. Ülkenin 853 km uzunluğundaki deniz kıyıları ise güneyinde yer alan Atlas 

Okyanusu Gine körfezine açılır.  

Ülkede başlıca coğrafi oluşumlar Adamawa ve Jos platoları, Nijer nehri ve Nijer deltasıdır. 

Ülkenin kuzeyinde yer alan çöl bölgesi de iklim bakımından önemli etkisi olan bir coğrafi 

oluşumdur. Ülkede “Y” şeklinde birleşen ve Atlas Okyanusuna dökülen Nijer ve Benue 

nehirleri ülke coğrafyasını üç ana bölgeye böler niteliktedir. Tropik iklime sahip olan 

Nijerya’da bu iki nehir bitki örtüsü oluşumunda da önemli rol oynamaktadır. 

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. 

1.2.2. Siyasi ve İdari Yapı 

Nijerya Federal Cumhuriyeti, ekonomisinin temeli petrole dayanan, batısında Benin, 

doğusunda Kamerun ve Çad, kuzeyinde ise Nijer’in bulunduğu ve 923.773 km² 

yüzölçümüne sahip bir Batı Afrika ülkesidir. Diğer taraftan, Nijerya 164 Milyon nüfusu ile 

Afrika’nın en kalabalık ülkesi ve Güney Afrika’dan sonra Sahra Altı Afrika’nın ikinci 

büyük ekonomisidir. Nüfusun yaklaşık %55’i Müslüman ağırlıklı kuzey eyaletlerde, %45’i 

ise Hıristiyan ağırlıklı güney eyaletlerde yaşamaktadır. Nijerya nüfusunun 2022 yılında 200 

milyonu geçmesi beklenmektedir. Müslüman nüfus en az Laos’ta bulunmaktadır. Hristiyan 

nüfusun 3/5’i Protestan, 2/5’i ise Katolik’tir. 250’den fazla etnik grup ile Nijerya dünyanın 

en fazla etnik gruba sahip ülkelerinden birisidir. En büyük 3 etnik grup (kuzeyde Hausa- 

Fulani, güneydoğuda Igbo, güneybatıda Yoruba) ülke nüfusunun yaklaşık % 70’ini teşkil 

etmektedir. 
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Nijerya, 36 Eyalet ve bir Federal Başkent (Abuja) bölgesinden oluşan federal cumhuriyettir. 

1 Ekim 1960 tarihinde İngiltere’den bağımsızlığını kazanmıştır. 1966-1999 yılları arasında, 

kısa ara dönemler dışında ülkede hüküm süren askeri yönetimlerin ardından, 1999 yılında 

yapılan genel seçimler ile ülkede demokrasiye geçilmiştir. 1999’da kabul edilen anayasaya 

göre “İkili Meclis Sistemi”ne sahip ülkede yürütmenin başı devlet başkanıdır. Nijerya, 

başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Yürütme yetkisi, halk tarafından doğrudan seçilen 

Devlet Başkanı'na verilmiştir. Hükümet, Devlet Başkanı tarafından oluşturulmaktadır. Yazılı 

bir kural olmasa da Nijerya’da devlet başkanlığı görevinin Hıristiyan ve Müslümanlar 

arasında dönüşümlü yapıldığına dair bir anlayış söz konusudur. 

1999 yılından bu yana, sırasıyla Obasanjo, Yar’Adua ve Jonathan Devlet Başkanı 

olmuşlardır. 2007 yılındaki seçimlerde başkan seçilen Yar’Adua, 2010 yılında hayatını 

kaybettikten sonra 2011 yılındaki seçimlere kadar Başkanlık görevini Goodluck Jonathan 

yapmıştır. Ülkede 2011 yılı Nisan ayında genel seçimler (Devlet Başkanlığı, Meclis ile 

Valiler ve Eyalet Kanun Yapıcıları seçimleri) gerçekleştirilmiştir. Halkın Demokrasi Partisi 

(People’s Democratic Party - PDP) adayı Goodluck Jonathan (güneyli Hıristiyan) seçimleri 

kazanmıştır. 2015 yılı mart ayında yapılan seçimlerde ise Müslüman Muhammadu Buhari 

Goodluck Jonathan’ı geçerek Nijerya’nın yeni devlet başkanı olmuştur.  

Nijerya, son dönemde belli başlı üç sorunla mücadele etmektedir. Bunlardan ilki, “Boko 

Haram” isimli terörist örgütün varlığıdır. Söz konusu örgüt, özellikle Hıristiyan olan 

Jonathan’ın ikinci kez üst üste devlet başkanı seçilmesiyle eylemlerini artırmıştır. “Batı 

Eğitimi Günahtır” anlamına gelen Boko Haram, Ağustos 2011 yılında Abuja’daki BM 

Binasının bombalanması ile gündeme gelmiş , o tarihten bu yana özellikle Lagos merkezli 

eylemleri ile saldırılarını sürdürmüştür. Nijerya’da bazı eyaletlerde, örgütün eylemlerine 

karşı sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olsa da Boko Haram’ın özellikle bürokrasinin ve 

hükümetin Müslüman üyelerinden destek gördüğü bilinmektedir. Bu sebeple anılan örgütle 

mücadele yavaş ve etkisiz kalmaktadır. Refah seviyesi düşük olan Müslüman kuzeyin refah 

seviyesi yüksek olan Hıristiyan güneye yabancılaşması bu sorunu daha da 

derinleştirmektedir. Bununla birlikte, petrol gelirlerinden mahrum kalmamak için kuzeyin 

güneyden ayrılma olasılığının düşük olduğu değerlendirilmektedir. 
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Jonathan’ın seçimlerin ardından görevlendirdiği Ekonomi Takımı’nın bütçeyi sıkılaştırma 

adımları çerçevesinde ülkede petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonların kaldırılması 

neticesinde çıkan olaylar ise önemli bir diğer sorundur. 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla 

Nijerya’da petrole uygulanan sübvansiyonların kaldırılmasıyla birlikte benzin fiyatları ve 

ulaşım maliyetleri önemli ölçüde artış göstermiştir. Her ne kadar hükümet bu adımla yıllık 

7,5 milyar Dolar tasarrufu hedeflese de ülkenin petrol varlığından tek somut kazançları 

düşük fiyatlı yakıt tüketimi olan halk bu duruma karşı ayaklanmıştır. Ülkedeki ekonomik ve 

sosyal hayatı felce uğratan grevler sonucunda hükümet geri adım atarak, daha önce 65 

Naira’dan 140 Naira’ya yükseltilen benzin fiyatını 97 Naira’ya düşürmüştür. 

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. Bununla birlikte Delta’nın ülkenin en yoğun nüfuslu ve en fakir 

bölgelerden biri olması, oluşan çevre kirliliğinin bölgedeki yaşamı zorlaştırması başta Nijer 

Deltası Kurtuluş Hareketi olmak üzere Nijer Deltası Halkları Gönüllüleri Gücü gibi 

örgütlenmelerin silahlı mücadelelerine yol açmaktadır. Bölgeye petrol gelirlerinden daha 

fazla kaynak ayrılmasını isteyen örgütlerle hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalar hem 

pek çok ölüme sebep olmakta ve ülkenin istikrarını bozmakta, hem de Nijerya’nın petrol 

üretiminin %25’e varan oranlarda azalmasına yol açmaktadır. 

1.2.3. Nüfus ve İşgücü Yapıcı  

Nijerya Afrika'nın en büyük nüfusuna sahip ülkesi olup,nüfusu 150 milyonun üzerindedir. 

Ancak, değişik kaynaklara göre nüfus verileri farklılık arz etmektedir. Ülkede nüfus artış hızı 

düşmektedir. UNDP’ye göre son yıllarda nüfus artış hızı % 2,5’un altına düşmüştür. Nüfusun 

yaklaşık %55’i Müslüman ağırlıklı kuzey eyaletlerde, %45’i ise Hıristiyan ağırlıklı güney 

eyaletlerde yaşamaktadır. 250’den fazla etnik grup ile Nijerya dünyadaki en fazla etnik 

gruplara sahip ülkelerden birisidir. En büyük 3 etnik grup (kuzeyde Hausa- Fulani, 

güneydoğuda Igbo, güneybatıda Yoruba) ülke nüfusunun yaklaşık % 70’ini teşkil etmektedir. 

Ülkede kentleşme artmaktadır. UNDP’ye göre kent nüfusu 1975 yılında toplam 

nüfusun %23,4’ü iken 2005 yılında %48,2’si olmuştur. 2015 yılında ise kent 

nüfusunun %60’a yaklaşması beklenmektedir. Pek çok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi, 

şehir ve kırsal alan arasında gerek alt yapı gerekse sosyal olanaklar açısından büyük 
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uçurumlar bulunmaktadır. Örneğin, şehir nüfusunun %73’ü sağlıklı suya erişim 

sağlayabilirken, kırsal nüfusun %40’ı aynı olanağa sahip bulunmaktadır. 

Nijerya genç bir nüfusa sahiptir. Nüfusun %40’ından fazlası 15 yaşın altındadır. Genç 

nüfusun fazlalığı gelecekte işsizlik sorununun artacağının bir göstergesidir. 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. 

Ülkede tüketimin düşük olması üretim artışını engellemekte bu durum da ekonomik 

kalkınmanın yavaşlamasına neden olmaktadır. İşsizlik ülkede suç oranının yüksek olmasında 

rol oynayan en önemli faktörlerden birisidir.Nijerya’da Üniversite mezunlarının % 15’i iş 

bulabilmektedir. 1970’li yıllarda sadece 5 üniversitenin bulunduğu Nijerya’da bugün 90’dan 

fazla üniversite bulunmaktadır.  

 Okuryazarlık oranı son 20 yılda artış göstermiştir. Ancak artış, erkekler arasında daha 

yaygındır. Erkek nüfusun okuryazarlık oranı %80 civarındadır. Bayanların okuryazarlık oranı 

ise %60’lar düzeyindedir. Eyaletler arasında da okuryazarlık oranı büyük farklılıklar 

göstermektedir. Lagos’da okuryazarlık %90’a çıkmaktayken Yobe’de %25, Borno’da %27 

düzeyinde kalmaktadır. 

 Devletin bütçeden eğitime ayırdığı payda yıllar itibariyle gittikçe artış göstermektedir. Son 10 

yılda üniversite sayısında artış görülmüştür. 1960’larda 5 olan üniversite sayısı bugün 90’ın 

üzerine çıkmıştır. Ülkede 34 tane özel üniversite bulunmaktadır. Ancak üniversitelerin 

sayısındaki artış kaliteye yansımamış olup, üniversitelerin olanakları yetersizdir 
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  1.3. GENEL EKONOMİK DURUM 

1.3.1. Ekonomik Yapı 

Nijerya, dünyanın 12. büyük petrol üreticisi, 8. büyük petrol ihracatçısı ve 10. büyük petrol 

rezervine sahip ülkesidir. Nijerya, ABD’nin Sahra Altı Afrika’daki en büyük ticaret ortağıdır.  

ABD toplam ham petrol ithalatının % 11’ini Nijerya’dan gerçekleştirmektedir. Bu oran 

Nijerya’nın toplam ham petrol ihracatının % 46’sına denk gelmektedir. 2005 yılından bu yana 

petrol sektöründeki büyüme, diğer sektörlerin gerisinde kalmış olmasına rağmen, 2007-2008 

dönemindeki artan petrol fiyatları ülkenin petrol gelirlerinde ciddi artış sağlamıştır. Ülkenin 

en önemli petrol sahasını oluşturan Nijer Deltası’ndaki siyasi gerilim, çatışma ve petrol 

tesislerine yönelik sabotajlar, ülkenin % 100 kapasite ile petrol üretim ve ihracatını 

engellemektedir. 2009 yılının sonunda petrol üretimi 2,9 milyon varil/gün olmasına karşın, 

petrol altyapısına yapılan saldırılar nedeniyle günümüzde bu rakam 1,6 ila 2 milyon varil/gün 

seviyesine gerilemiştir. 

Ülkenin petrol ve gaz sahalarının büyük bölümü Nijer deltasında yer almaktadır. Nijer deltası 

1990’lı yıllardan beri anlaşmazlığın bulunduğu bir alandır. Nijerya’da yer alan Nijer deltası, 

Afrika kıtasının en zengin petrol rezervlerini barındıran bölgelerden biridir. Kaliteli ve ucuz 

maliyetli petrolünün yanında bir miktar doğalgaz kaynağına da sahip bulunmaktadır. Ancak 

böylesine zengin bir yeraltı kaynağı, yaklaşık yarım asırlık bir süreden beri, hükümet, Batılı 

petrol şirketleri ve bölge halkı arasında birtakım anlaşmazlıklara yol açmaktadır. Bir süredir 

hükümet nezdinde hukuki girişimlere başvuran MOSOP hareketiyle birlikte silahlı MEND 

cephesi de Batılı şirketlerin bölgedeki faaliyetlerine karşı çıkmaktadır. 

Ülkedeki 2011 yılı Nisan ayında yapılan seçimler sonrasında Goodluck Jonathan’ın tekrar 

devlet başkanı olarak seçilmesi ile, terör saldırılarına rağmen, siyasi istikrarın devam etmesi 

nedeniyle petrol üretiminin önümüzdeki dönemde artması beklenmektedir. Bununla birlikte, 

hükümet 4 yıl önce, yeni rafinerilerin kurulması başta olmak üzere, petrol sektöründe 

yatırımları destekleyici kararlar almış olmasına rağmen ülkede faaliyet gösteren uluslararası 

şirketlerin hiç birisi rafineri inşası konusunda harekete geçmemiştir. Bunun esas sebebi, 

fiyatların hükümet tarafından kontrol altında tutulmasıdır. Bu durum Nijerya petrol 

endüstrisinin gelecekteki durumu için olumsuz faktörler olarak göze çarpmaktadır. Diğer 

taraftan, hükümetin petrol sektöründe yeni düzenlemeler yapma niyetine karşın, orta vadede 

ülkede faaliyet gösteren batılı petrol üreticilerinin Nijerya’daki varlıklarını sürdürmeleri 

beklenmektedir. 
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Bugün Nijerya ekonomisinde, petrol sektörünün yanı sıra büyük ölçüde gelenekselliğini 

koruyan tarım sektörü ile sınırlı düzeyde gelişmiş imalat sanayi mevcuttur. Bağımsızlığın 

kazanıldığı 1960 yılından 1970 yılına kadar tarım sektörü, ülkenin ihracat gelirlerinin ana 

kaynağını oluşturmuş ve GSYİH’nin %60’ından fazlasını oluşturmuştur. 1970’li yıllardan 

itibaren petrol sektöründe yaşanan hızlı gelişim, büyümenin de en önemli kaynağı olmuştur. 

Nijerya ekonomisinde petrol sektörü federal devlet gelirlerinin  % 80’ini, ihracat gelirlerinin 

yaklaşık % 90’ını ve GSYİH’nin % 40’ını oluşturmaktadır. Bununla birlikte tarım, 

ekonomideki ağırlığını muhafaza etmektedir. İstihdamın %50’sini karşılayan tarım sektörü 

halen GSYİH’nin % 33’ünü oluşturmaktadır. 

Ülkede tarım sektörü sınırlı bir gelişme göstermiştir. 1970’li yıllardan itibaren tarım sektörüne 

yönelik ülke genelini kapsayan çeşitli girişimler söz konusu olmuşsa da uygulanan 

politikaların ve yatırımların yetersiz kalması nedeniyle beklenen sonuçlar elde edilememiş, 

hatta Nijerya bir tarım ürünleri ithalatçısı ülke konumuna gelmiştir. 

Ağır sanayi sektörünün yeterince gelişmediği ülkede petrol gelirlerinin artması ile birlikte 

hükümet özellikle çelik, petrokimya, gübre ve metal sanayinin devlet eliyle geliştirilmesine 

yönelik ağır sanayi politikasını benimsemiştir. Ülkede tekstil, içecek, sigara, deterjan ve 

çimento sanayileri endüstriyel üretimin %60’ını oluşturmaktadır. 

Diğer birçok Afrika ülkesinin aksine Nijerya önemli dış ticaret fazlası veren bir ülke 

konumunda olup gerek ihracatı, gerekse ithalatının büyüklüğü itibariyle Afrika kıtasının en 

önemli birkaç ülkesinden birisidir. Özellikle son 10 yılda ülkenin önemli bir ticaret fazlası 

verdiği görülmektedir. Bu durum genel olarak petrol ihracatı ve artan petrol fiyatları ile 

ilgilidir. ITC verilerine göre ihracat 2010 yılında 77,9 milyar dolar olan ihracat 2012 yılında 

143,2 milyar dolarla maksimum düzeyine ulaşmış 2014 yılında ise 93,6 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 

Nijerya’nın ithalatı ise 2011 yılında 61,7 milyar Dolarla maksimum düzeyde gerçekleşmiş, 

2014 yılında ise 51,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Nijerya’nın dış ticareti 2012 yılında 

107 milyar dolar fazla vererek rekor kırmış olup, 2014 yılında ise yaklaşık 42 milyar dolar 

fazla gerçekleşmiştir. 

Uluslararası Ticaret Merkezinin verilerine göre Nijerya’da yıllar itibariyle değişmekle beraber 

ihracatın %75-90’ını petrol ve doğalgaz ihracatı oluşturmaktadır. Nijerya’nın 2014 yılı petrol 

ve doğalgaz ihracatı toplam ihracatının yaklaşık %97’sini oluşturmuştur.  
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Nijerya’nın petrol ve doğalgaz dışında en önemli ihraç kalemi ise kakaodur.  Hükümetler 

ihraç kalemlerini artırmayı amaçlamakta ise de, bu konuda pek başarılı olamamıştır. Petrol ve 

doğal gaz ile kakao kereste, yağlı tohumlar, bakır hurda ve döküntüleri, kauçuk ile hayvan 

derileri ve köseleler Nijerya’nın ihracatında az da olsa önem taşıyan diğer ürünlerdir. 

Nijerya’nın özellikle kakao ihracatı önceki yıllarda oldukça yüksek miktarlara ulaşabilmiştir. 

Petrol dışı ürünlerin ihracatının düşük olmasının nedenleri arasında kaçakçılığın yoğun olarak 

yapılması da önemli etkenler arasındadır. 

Nijerya’nın 2014 yılı  ithalatında petrol yağları, otomobiller, buğday, ilaçlar, demir çelik 

ürünleri, motosikletler, pirinç ve dondurulmuş balıklar önemli yeri tutmaktadır. Dörtlü bazda 

ilk 8 maddenin Nijerya’nın toplam ithalatındaki payı yaklaşık %31’dir. Son dönemde 

Nijerya’da yaşanan en önemli gelişmelerden birisi değişen ticaret akımlarıdır. 2000’li 

yıllardan itibaren günümüze kadar  ABD ve AB ile Nijerya arasındaki ticaret yarı yarıya 

azalmıştır. Çin ile ticaret ise 2000-2014 döneminde yaklaşık 10 kat artmıştır. Çin  genel 

olarak Afrika’nın en büyük ticaret ortağı haline gelmiştir. Çin’in Afrika genelindeki altyapı 

yatırımları önemli ölçüde artış göstermiş olup Nijerya’ya olan yatırımlarını da hızla 

artırmaktadır. 

Nijerya’nın ithalatında en önemli ülke Çin Halk Cumhuriyeti’dir.  Nijerya’nın 2014 yılı 

ithalatında Çin’ in payı %21,7’dir. Çin’den sonra ABD ikinci büyük ülke olup bu ülkeyi 

sırasıyla Hollanda, İngilte ve Belçika takip etmektedir. Nijerya’nın ithalatında ülkemizin payı 

ise %0,8 olup 21. sırada yer almaktadır. 

Nijerya, 2008–2009 döneminde yaşanan küresel ekonomik krizden, yükselen petrol ve doğal 

gaz fiyatları nedeniyle diğer ülkelere göre daha az etkilenmiştir. 2008 yılında dünya 

ekonomisi %3 oranında büyürken, Nijerya ekonomisi %6 oranında büyüme kaydetmiştir. 

Krizin ekonomi ve ticaret üzerindeki olumsuz etkilerinin en yoğun görüldüğü 2009 yılında ise 

dünya ekonomisi %0,6 oranında daralırken, Nijerya’nın ekonomik büyüme oranı %7 olarak 

gerçekleşmiştir. Son yıllarda ise Nijerya’nın büyüme hızı sürekli artış göstermiş olup, 2014 

yılında %6,3 oranında gerçekleşmiştir. 

Nijerya’da Protestan din görevlileri önemli ticari işler yürütmektedirler. Özellikle evangelist 

papazlar ülkenin önemli zenginleri arasında yer almaktadır. Papazlar, otellerden fast-food 

zincirlerine uzanan ticari işletmelere sahiptir. Evangelist kiliseler son yıllarda ülkede hızlıca 

yayılmış ve insanlar bu kiliselere yoğun ilgi göstermişlerdir.  
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 2011 yılında 414 milyar dolar olan GSYİH   2014 yılında ise 569 milyar dolara yükseldiği 

tahmin edilmektedir. 2015 yılı tahminleri ise 502 milyar dolar civarıdır. Nijerya, Uluslararası 

Para Fonu’nun (IMF) dünyadaki en hızlı büyüyen ekonomiler arasında Afrika’da üç dört ülke 

arasında yer alırken, dünyada ise ilk altı yedi ülke arasında yer almaya başlamıştır. Ülkede 

bankacılık alanında yapılan kapsamlı reformların enerji ve petrol endüstrilerine de 

yansıtılması halinde Nijerya’nın, önümüzdeki 10-15 yıllık süreç zarfında, Afrika’nın en 

büyük ekonomisi olan Güney Afrika’yı geride bırakabileceği tahmin edilmektedir. 

Tüm bu gelişmelere rağmen, Nijerya mülkiyet edinme, inşaat izinlerinin çıkarılması, 

uluslararası ticaret ve vergi ödeme gibi hususlarda yaşanan sıkıntılar sebebiyle iş yapmanın 

zor olduğu bir ülke olarak değerlendirilmektedir. Nijerya, Dünya Bankası’nın raporlarına göre 

iş yapmanın oldukça zor olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. 

2000 yılında IMF ile Stand-by anlaşması yaparak 1 milyar Dolar kredi alan Nijerya hükümeti, 

2002 yılında IMF anlaşması ile belirlenen hedefleri karşılayamaması nedeniyle programı 

sonlandırmıştır. Ancak hükümet, son yıllarda, 2008 yılında IMF öncülüğünde bankacılık 

sistemi iyileştirilmesine ve enflasyonun düşürülmesine yönelik oluşturulmuş olan reformları 

uygulama konusunda istekli davranmaktadır. Diğer taraftan, 2009 ve 2010 yıllarında, küresel 

ekonomik kriz ile başa çıkabilmek için mali politikalarını gevşek tutan Nijerya, 2011 yılından 

itibaren, mali disipline önem vermeye başlamıştır. Alınan önlemler neticesinde enflasyon 

2012 yılından itibaren kademeli bir düşüşle %10’un altına gerilemiş 2014 yılında %7,9 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Son yıllarda Nijerya ekonomisinin yakaladığı yüksek büyüme oranları dikkat çekici olmuştur. 

Bu çerçevede, özellikle son dönemde pazar odaklı reformlar ile ekonomisini güçlendirme 

çalışmaları içerisinde olan Nijerya’nın, sermaye-yoğun petrol ekonomisinden uzaklaşmaya 

çabaladığı, ekonomisini güçlendirme ve çeşitlendirme çabaları içerisinde olduğu 

gözlemlenmektedir. Nitekim, Nijerya hükümetinin açıkladığı 2011-2015 orta vadeli planında 

da petrol dışı bir büyüme üzerinde önemle durulduğu görülmektedir. 

Nijerya’nın petrol dışı büyümesi özellikle hizmetler sektöründeki gelişmeden 

kaynaklanmaktadır. Dünyanın en hızlı büyüyen telekomünikasyon piyasalarından birine sahip 

olan Nijerya, büyük GSM operatörlerinin birçoğunun Batı Afrika bölge merkezlerine ev 

sahipliği yapmaktadır. Hükümet bu alanda altyapıyı geliştirmeye yönelik önemli adımlar 

atmaktadır. Ayrıca, Afrika’nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya bu açıdan büyük bir pazar 

olarak görülmektedir.  
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Telekomünikasyon sektöründe yapılmış 18 milyar Dolar tutarında yatırımın 12 milyar Doları 

yabancı yatırımdır. Cep telefonu abone sayısı 2005 yılında 18,6 milyondan 2011 yılında 95,2 

milyona ulaşmış, 2015 yılı itibariyle de 110 milyonun üzerine çıkmıştır. Cep telefonu abone 

sayısının 2020 yılında 160 milyona yükseleceği tahmin edilmektedir. 

Ülkede şehirlerde kronik bir konut açığı bulunmaktadır. Konutlar ortalama bir Nijeryalıya 

göre çok pahalıdır. Ülkede yaklaşık 16 milyon konut açığının bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Kentli nüfusun hızla artması nedeniyle konut açığı da giderek artmaktadır. İçinde 

bulunduğumuz yıllarda kentli nüfusu kırsaldaki nüfusu geçmiştir. 

Nijerya, dünyada gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkelerden birisidir.  Son yıllarda Gini 

katsayısına göre Nijerya 85 ülke arasında 78. sırada yer almıştır.  Bir başka deyişle, Nijerya, 

dünyada gelir dağılımının en bozuk olduğu ilk 10 ülke arasındadır.  Ortadoğu ve Afrika’da ise 

Güney Afrika Cumhuriyeti ve Kenya’dan sonra gelir dağılımının en kötü olduğu 3. ülkedir.  

2014 yılında, ülkedeki hane halklarının en zengin % 10’u toplam harcanabilir gelirin yaklaşık 

% 45’ine sahiptir. En fakir % 10 ise toplam harcanabilir gelirin % 1,5’na sahiptir. Orta gelir 

grubunda ise toplam hane halkının % 26,7’si, 8,6 milyon hane halkından oluşmaktadır.  Diğer 

taraftan,  Yolsuzluk Algılama Endeksinde 183 ülke arasında 143. sırada yer almıştır. 

Bölgesel olarak bakıldığında refah seviyesi en yüksek bölge ülkenin en büyük şehri olan 

Lagos’un yer aldığı Güney-Batı Bölgesi’dir. Logos Nijerya’nın ekonomik ve finansal merkezi 

olup aynı zamanda Kahire’den sonra tüm Afrika kıtasındaki en büyük ikinci şehirdir.. 

Ülkenin en az hane halkı başına harcamanın yapıldığı bölge ise Kuzey-Doğu Bölgesi’dir. 

Tarihsel olarak bu bölge, hayati limanlara sahip olan kıyı şeridindeki bölgelerden daha az 

refaha sahip olmuştur. Kişi başına gelir kuzeydeki Müslüman kesimde güneydeki hiristiyan 

kesime göre % 50 daha azdır 

Nijerya’da son yıllarda 8-10 yaşında kullanılmış ve 5.000 $ doların altında fiyatı olan 

araçların ithalatında yüksek oranlı artışlar yaşanmaktadır.  İkinci el yabancı araba sahip olmak 

ülkede bir statü sembolü olarak görülmektedir. En çok ikinci el araba ABD’den ithal 

edilmektedir. Son yıllarda Nijerya’nın ABD’den yaptığı ikinci el binek otomobili ithalatı bir 

önceki yıla göre % 50 oranında artış göstermiştir. Ayrıca, özellikle  ABD’den ithal edilen 

traktör ithalatlarının da önemli bir kısmını ikinci el traktörler oluşturmaktadır.  Nijerya’da, 

önümüzdeki yıllarda otomotiv yedek parçaya olan ithalatta önemli artışlar olması 

beklenmektedir. 
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Lagos, Port Harcourt ve Calabar başlıca limanlarıdır. Nakliyeciler açısından dok ücretleri 

dünyadaki en yüksek ücretler arasında yer almaktadır. Nijerya’nın dört havaalanı (Lago, 

Kano, Port Harcourt, Abuja) uluslararası uçuş kabul etmektedir. 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. 

1.3.2.  Temel Ekonomik Göstergeler 

Gösterge Adı 2014

Reel GSYİH (yıllık Değişim %) 6.3

GSYİH (milyar $ PPP) 568.508.262.377,8

Tüketici Fiyatları ( % değişim ) 8,05

İşsizlik Oranı (%) 7,5

Kişi başına GSYİH (Amerikan $) 5710

İhracat (milyar $) $102,878,499,713

İthalat (milyar $) $46,532,265,377

Dış Ticaret dengesi (milyar $) $56,346,234,336
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SEKTÖRLER 

  2.1. SEKTÖRLER 

2.1.1. Tarım ve Hayvancılık 

1970'li yıllarda petrol sanayinin hızla gelişmesine rağmen, tarım hala GSYİH'nın %42'sini 

oluşturmakta ve nüfusun büyük çoğunluğunu istihdam etmektedir. Ancak, Nijerya 1960 

yılında bağımsız olduğunda, önemli ölçüde tarım ürünleri ihracatçısı olmasına rağmen, 

tarımın ekonomiye katkısının yıllar itibarıyla azalması sonucunda, önemli bir tarım ürünleri 

ithalatçısı konumuna gelmiştir. 1970 yılından beri, tarımın yeniden canlandırılması amacıyla 

çeşitli girişimlerde bulunulmuş, ancak, uygulanan politikalar ve yatırımlardaki eksiklik 

nedeniyle, bu girişimler pek etkili olamamıştır.  

1970'li yılların sonlarında başlıca ulusal gıda üretim programını ortaya çıkaran Başkan 

Olusegun Obasanjo 1999 yılında yönetime geldikten sonra dikkatleri tarımın kalkınması 

üzerine çekmeye çalışmıştır. Şu anki hükümet’de tarımı gündemine almıştır. Tarımın geri 

kalmasında rol oynayan önemli faktörler ise, pek çok tarım arazisinin küçük oluşu, tarımsal 

mekanizasyonun yetersiz olması, tarımsal girdi temininin oldukça yetersiz oluşu ve modern 

teknolojiye sınırlı erişimdir. Ayrıca, toprak sahipliği kanunları da sorun yaratmaktadır. 

Hükümet toprak sahipliğini liberalleştireceğini belirtmiştir. Var olan yasalara göre toprak 

devlete aittir. 

Nijerya’da tarım sektörünün modernizasyonu için önemli yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kuzeydeki çölleşme ve orta ve güney kesimdeki erozyon tarım alanındaki en önemli 

tehditler arasında gösterilmektedir. 

Ülkede hayvancılık ve balıkçılık oldukça sınırlı düzeydedir. Ülkede önemli orman varlığı 

bulunmakta olup, Nijerya’nın Afrika’daki en büyük kereste üreticisi olduğu tahmin 

edilmektedir. Yıllık 150 milyon m3 kereste elde edilmektedir. Ülkedeki kereste üretiminin 

büyük kısmı yakıt olarak kullanılmaktadır. 

2.1.2. Sanayi 

 Nijerya’da endüstri geleneksel olarak küçük çaplı imalat ve işleme tesislerinden 

oluşmaktadır. Faaliyet genel olarak belli başlı kentsel alanlarda yoğunlaşmıştır. Sanayinin 

%60’ı Lagos ve çevresinde yer almaktadır.  
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Kano, Kaduna ve Ibadan diğer imalat sanayi merkezleridir. Petrol endüstrisi ise Port Harcourt 

ve Warri’de yoğunlaşmıştır. Tekstil, içecek, sigara, sabun, deterjan ve çimento endüstriyel 

üretimin %60’ını oluşturmaktadır. 

Nijerya’nın ağır sanayi sektörü ise gelişememiştir. 1970’lerde artan petrol gelirleri ile birlikte 

hükümet özellikle çelik, petrokimya, gübre ve metal sanayinin devlet eliyle geliştirilmesine 

dayalı ağır sanayi politikası benimsemiştir. Çelik sanayi, kendine yeten sanayileşmenin temeli 

olarak olarak görülmüş, ancak 10 milyar dolarlık bir kaynak tahsisine rağmen fazla 

gelişememiştir. Yönetim zayıflığı ve fon yetersizliği sektördeki geri kalmışlığın başlıca 

nedenleridir. 

Petrokimya sektöründe olduğu gibi ülkede üretilen enerji kaynaklarına dayalı endüstrileri 

geliştirmede de göreli olarak daha başarılı olunmuştur. Port Harcourt’ta Kurulu doğal gazı 

girdi olarak kullanan ulusal gübre şirketi NAFCON diğer kamu kuruluşlarına göre daha 

başarılı olmuştur. Ancak, son yıllarda büyük borcu bulunmakta ve düşük kapasite ile faaliyet 

göstermektedir.2.1.3. Madencilik 

Geçtiğimiz yüzyılda, Belçika’da bir çok sanayinin gelişimini sağlamış olan önemli kömür 

madenleri, önemini yitirmiş bulunmaktadır. Son kömür madeni de, Flaman Bölgesi 

yönetiminin maden sanayisinden desteğini tamamen çekme kararını takiben, 1991’de 

kapanmıştır. Ardenler Bölgesinde, eser miktarda demir, bakır, çinko, kömür, kurşun 

madenleri bulunmaktadır. 

2.1.3. Müteahhitlik Hizmetleri  

Nijerya’da Türk Müteahhitlik Sektörünün Üstlendiği Projeler. Müteahhitlik sektöründe 
Nijerya’da bugüne kadar toplamda 878,6 milyon Dolarlık bir bedele ulaşan 15 farklı proje 
üstlenilmiş ve bu projelerin biri dışındakiler 2009 ve sonrasındaki yıllarda gerçekleştirilmiştir.  

Ülkemizde Nijerya Sermayeli Yatırımların Durumu 

Ülkemize bugüne kadar Nijerya’dan uluslararası doğrudan yatırım olmamıştır. Ancak, 
ülkemizde 2012 yılı kasım ayı itibariyle 80 adet Nijerya sermayeli şirket faaliyet göstermekte 
olup, bu şirketlerin sermaye tutarları toplam 10,3 milyon TL’dir. 
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2.1.4. Madencilik 

Nijerya petrol endüstrisinin iki önemli avantajı bulunmaktadır. Bunlar, ülke petrolünün 

yüksek kalitede olması ve Kuzey Amerika’ya olan yerleşiminin elverişli olmasıdır. ABD 

Nijerya ham petrolünün yaklaşık yarısına yakınını ithal etmektedir. Üretim kapasitesinin 

günlük 3 milyon varil olduğu tahmin edilmektedir. Ancak, hiç bir zaman bu miktarda bir 

üretim yapılmamıştır. 

2005 yılı sonunda petrol sahalarına militan saldırılar gerçekleştirilmeye başlamış ve petrol 

şirketleri üretimi durdurma noktasına gelmişlerdir. 2005 yılından beri üretimde sürekli bir 

düşüş gözlemlenmektedir. Yar’Adua’nın yönetime gelmesiyle saldırılara bir süre ara verilmiş 

ancak 2008 yılında gerçekleştirilen saldırılardan sonra üretim günlük 2 milyon varile 

düşmüştür. 

1979 yılından beri, Nijerya’nın kamu sermayeli petrol şirketi olan NNPC uluslararası petrol 

firmaları ile joint-venture şeklinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Varlığı kanıtlanmış gaz 

rezervlerinin 3,5 trilyon m3 olduğu hesaplanmaktadır. Bu miktar dünyadaki en büyük gaz 

rezervini oluşturmaktadır. Rezervlerin %60’ı Nijer Deltası’nın doğusunda yer almaktadır. 

Gaza yerel talep düşük olduğu için ihracata yönlendirmeye çalışılmaktadır. Hükümet gaz 

sektörünü elektrik ihtiyacını karşılamak için özelleştirmiştir. 

En önemli ihracat projesi Shell ve Nigerian Liquefied Natural Gas Company (NLNG) 

tarafından yürütülen projedir. 1999 yılında ihracat başlamış ve 2003 yılında 9 milyon ton 

üretim yapılmıştır. 2006 yılında sıvı doğal gaz (LNG) üretim kapasitesi yıllık 18 milyon tona, 

sıvı petrol gazı (LPG) üretim kapasitesi ise yıllık 3,4 milyon tona ulaşmıştır. 2007 yılında yeni 

bir üretim hattının devreye sokulması ile LNG üretim kapasitesi yıllık 22 milyon tona, LPG 

üretim kapasitesi ise yıllık 4,6 milyon tona çıkmıştır. 

Petrol ve gaz dışındaki diğer maden kaynakları kömür, demir cevheri, kalay, uranyum, fosfat, 

kireç taşı ve mermerdir. Bu madenlerde üretim dünya ölçeğinde önemli miktarlarda değildir. 

Önemli rezervlere sahip olmasına rağmen üretimin düşük oluşu yetersiz işletme sermayesi, 

eski teçhizat ve yönetim yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. 
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2.1.5. İnşaat 

Nijerya’nın fiziki altyapısı genel görünüm itibariyle oldukça sınırlı düzeydedir. Ulaşım, enerji 

ve iletişim hizmetleri yetersizdir. Bu durum ekonominin gelişimini engellemiştir. Geçmiş 

hükümetler altyapı çalışmaları için bütçeden önemli miktarlarda kaynak ayırmış olmalarına 

rağmen teknolojik yetersizlikler, plansızlık ve yönetim yetersizliği gibi nedenlerden dolayı 

büyük bir başarı sağlanamamıştır. İktidardaki hükümet bu sorunları kamu özel sektör işbirliği 

ile çözeceğini vaat etmiştir. Ancak bugün için Nijerya’da hem ulaştırma hem de haberleşme 

sektörleri yeterli düzeyde gelişmemiş olup, yüksek miktarlarda yatırıma ihtiyaç 

duyulmaktadır. Nijerya’da altyapı yetersizliği ekonomik gelişmeyi engelleyici rol oynamakta 

ve nüfusun önemli bir kısmının da modern hayata geçişini engellemektedir. 

 2000 yılından beri petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak kamu harcamalarında artış 

görülmüş ve bu kaynak altyapı eksikliklerine yöneltilmiştir. Bütçede yol ve inşaat projeleri 

için ayrılan payda son yıllarda artış görülmektedir. Bitirilmemiş yolların tamamlanması, kötü 

durumdaki yolların rehabilite edilmesi ve yeni yol yapımı için bütçeden önemli ölçüde kaynak 

ayrılmaktadır.  

Nijerya’da hükümetlerin en önemli öncelikleri arasında fiziksel altyapının geliştirilmesi yer 

almaktadır. Ülkenin en önemli inşaat projesi Abuja’da yeni başkent inşaasıdır. Üç milyon 

nüfuslu şehir için plan 1978’de yapılmış ve inşaat 1980’de başlamıştır. 1991'de Abuja başkent 

ilan edilmiştir. Bakanlıkların birçoğu Abuja’ya nakledilmiştir. 2003 yılında Abuja Afrika 

Oyunları’na ev sahipliği yapmıştır. Lagos ise ülkenin ticari ve mali merkezi konumundadır. 

2.1.6. Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı 

Nijerya’da ürünlerin dağıtımında karayolları önemli bir yer tutmakla birlikte, karayolu ağının 

durumu oldukça kötü durumdadır. Toplam 200 bin km’lik yol ağının yaklaşık yarısı oldukça 

kötü durumdadır. 

Ülkede demiryolları ihmal edilmiş olup, 3 500 km'lik bir hatta sahiptir. 1964 yılından beri 

demiryolu ağında önemli bir gelişme kaydedilmemiştir. 2006 yılında, 25 yıllık bir 

modernizasyon planı yapılmış ve China Civil Engineering Constructon Corporation ile 

modernizasyon planı çerçevesinde 8,3 milyar $’lık bir kontrat imzalanmış, ancak önemli bir 

ilerleme kaydedilememiştir. 
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Limanlar 1970’lerdeki ithalat artışı ile beraber önemli ölçüde genişletilmiştir. Fakat bakım 

eksikliği nedeniyle çoğu liman teçhizatı çalışmamakta, yükleme/boşaltmada otomasyon 

yetersiz kalmakta ve gecikmeler olmaktadır. 

Petrol ve gaz ihracatı çok uluslu şirketlerce işletilen kıyıdaki terminallerden yapılmaktadır. 

Bonny terminali Shell tarafından, Qua Iboe terminali Exxon-Mobil tarafından, Brass terminali 

Agip tarafından işletilmekte olup, diğer terminallerden daha verimlidir. 

Ülkede 21 havalimanı olup, uluslararası havalimanları işletme ve güvenlik açısından dünyada 

iyi bir imaja sahip değildir. Lokal havaalanları oldukça geri düzeydedir. Yerel hava limanları 

ise daha kötü durumdadır. Yerel hatların 1990’larda liberalizasyonu ile birlikte özel 

taşımacılık şirketlerinin sayısı artmış ve devlete ait havayolu Nijerya Havayolları 2004 yılında 

iflas etmiştir. Türk Hava Yolları’nın haftada 4 gün İstanbul’dan Lagos’a doğrudan seferi 

bulunmaktadır. 

Nijerya’nın petrol dışı büyümesi özellikle hizmetler sektöründeki gelişmeden 

kaynaklanmaktadır. Dünyanın en hızlı büyüyen telekomünikasyon piyasalarından birine sahip 

olan Nijerya, büyük GSM operatörlerinin birçoğunun Batı Afrika bölge merkezlerine ev 

sahipliği yapmaktadır. Hükümet bu alanda altyapıyı geliştirmeye yönelik önemli adımlar 

atmaktadır. Ayrıca, Afrika’nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya bu açıdan büyük bir pazar 

olarak görülmektedir. Telekomünikasyon sektöründe yapılmış 18 milyar Dolar tutarında 

yatırımın 12 milyar Doları yabancı yatırımdır. 

Telekomünikasyon sektörünün 1990’ların sonlarında liberalleşmesi yabancı yatırımları bu 

sektöre çekmiş ve sektörün dönüşümüne yardımcı olmuştur. Ancak cep telefonu sektöründe 

gelişme gerçekleşirken sabit hatların kullanımında önemli bir artış görülmemiştir. 

Nigerian Communication Commisions (NCC) verilerine göre, aktif mobil hatları sayısı 2001 

yılında 270 000’den, 2011 yılında 95 milyona ulaşmıştır. Ayrıca, 2000 yılında 200 000 olan 

internet kullanıcı sayısı 2011 yılı itibariyle 44 milyona yaklaşmıştır.  

2.1.7. Enerji 

Nijerya doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülkedir. 800 km’lik sahilinde yer alan bataklık 

ve haliçlerle Nijer Nehri Deltasında petrol ve gaz rezervleri bulunmaktadır. Ülkede 1956 

yılında petrol keşfedilmiş ve 1970’li yıllardan itibaren de ekonomik olarak petrol üretimi 

başlamıştır. 
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Nijerya dünyanın 10. Afrika kıtasının ise 3. büyük petrol üreticisidir. Nijerya ekonomisi 

büyük ölçüde petrole bağımlılık göstermektedir. 2010 yılı verilerine göre Nijerya’nın 

belirlenmiş petrol varlığı 37,2 milyar varildir. Bu miktar petrol varlığı ile Nijerya dünya petrol 

rezervlerinin %2,68’ine sahip bulunmaktadır. Nijerya’nın 2010 yılı günlük petrol üretiminin 

ortalama 2 milyon 401 bin varil olarak gerçekleştiği belirtilmektedir. Bugünkü üretim düzeyi 

devam ettiği müddetçe Nijerya’da petrol üretiminin yaklaşık 45 yıl devam etmesi 

beklenmektedir. Nijerya hükümeti yakın bir gelecekte petrol varlığını 40 milyar varilin 

üzerine çıkarma gayreti içerisindedir. Ülkede tesbit edilen yeni petrol sahalarında bu miktara 

ulaşılabilecek düzeyde petrol bulunabileceği ümidi hakimdir. Ülkede petrol üretiminde 

faaliyet gösteren en büyük yabancı firma Shell’dir. 

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 üyesi olup, bundan önceki OPEC’in 

dönem başkanlığını Nijerya’lı Rilwanı Lukman yapmıştır. 

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. 

Ülkede bugün için madencilik sektörünün GSYİH’ya katkısı %1 civarındadır.Ancak 

gelecekte bu katkının artarak devam etmesi beklenmektedir. Özellikle 1999 yılından sonra 

sektöre özel sektör yatırımlarına da izin verilmesiyle birlikte madencilik sektörüne yeni bir 

ivme kazandırmıştır. 

Petrol ve doğal gaz en önemli enerji kaynaklarıdır. Yurtiçi ihtiyaç ağırlıklı olarak bu 

kaynaktan sağlanmaktadır. Diğer kaynak ise hidro elektriktir. 

Nijerya’da kurulu enerji üretim gücü 6000 MW civarında olup, hükümet bu üretimi en kısa 

sürede 10000 MW’a yükseltmeyi amaçlamaktadır ve bu amaçla 10 milyar doların üzerinde bir 

meblağın enerji sektörüne yatırılması planlanmaktadır. Ayrıca ülkede kömür üretimini artırma 

ve kömürü enerji üretiminde daha fazla değerlendirme konusu da hükümetlerce üzerinde 

durulan önemli bir husustur. 
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Nijerya’da enerjinin kaçak olarak kullanılması da oldukça yaygın olup, enerji hırsıszlığı 

ülkede giderilmesi gereken önemli sorunlar arasında bulunmaktadır. 

2.1.8. Bankacılık 

Finans sektörünün 1986 yılında yapılanması neticesinde döviz arbitrajından sağlanan kolay 

karlar nedeniyle banka sayısında hızlı bir artış olmuştur. 1985 yılında 41 olan banka sayısı 

2000’li yıllarla birlikte 100’e ulaşmıştır.  

Merkez Bankası 2004 yılında bir açıklama yaparak minimum ödenmiş sermaye miktarının 

2005 Aralık ayından itibaren 25 milyar Naira'ya (187 milyon dolar) yükseltileceğini 

belirtmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesi finansal sistemde önemli değişimlere neden olmuş ve 

kayıtlı banka sayısı 89’dan 25’e düşmüştür. Sadece 6 banka başka bankalarla birleşmeye 

gerek duymadan bu koşulu sağlamayı başarmış diğer bankalar yeni gruplar oluşturarak 

birleşmişlerdir. Yeni bankalar finansal açıdan daha kuvvetli duruma gelmişlerdir. 

Yeni bankaların sermaye yapısı eskilerinden daha iyi durumdadır. Ancak, finans sektörü 

bankaların bürokratik yapısı ve ekonominin nakit esaslı çalışması gibi sorunlarla karşı 

karşıyadır. Bankacılık sektörü hala nüfusun küçük bir kısmına hizmet etmektedir. ATM sayısı 

oldukça azdır ve elektronik ödemeler çok sınırlıdır. 

Sermaye piyasası 

Nijerya borsası (NSE) 8 şubeye sahip olup, borsada işlem gören şirket sayısı 209'dur. 1995 

yılında, Nijerya şirketlerinde yabancıların mülkiyet edinmelerindeki sınırlamalar kaldırılmış, 

günlük hisse fiyatlarındaki dalgalanma tavanı iki katına çıkarılmıştır. Ekim 2000 tarihinde 

Nijerya borsasına rakip olarak Abuja Borsası da açılmıştır. Ancak düşük işlem hacmi 

nedeniyle Ağustos 2002'de Nijerya'nın ilk mal borsasına dönüşmüştür. 

1999 yılı sonrasında sivil idareye geçiş ve hükümetin liberalizasyon ve özelleştirme 

adımlarıyla borsa yükselişe geçmiştir. Ancak, uluslararası standartlarda Nijerya’nın sermaye 

piyasası küçük olarak nitelendirilmektedir. 

Finansal Hizmetler 

Nijerya borsası (NSE) 8 şubeye sahip olup, borsada işlem gören şirket sayısı 209'dur. 1995 

yılında, Nijerya şirketlerinde yabancıların mülkiyet edinmelerindeki sınırlamalar kaldırılmış, 

günlük hisse fiyatlarındaki dalgalanma tavanı iki katına çıkarılmıştır. Ekim 2000 tarihinde 
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Nijerya borsasına rakip olarak Abuja Borsası da açılmıştır. Ancak düşük işlem hacmi 

nedeniyle Ağustos 2002'de Nijerya'nın ilk mal borsasına dönüşmüştür.  

1999 yılı sonrasında sivil idareye geçiş ve hükümetin liberalizasyon ve özelleştirme 

adımlarıyla borsa yükselişe geçmiştir. 1999 yılı Aralık ayında 5 266 olan index, 2007 sonunda 

57 990 olmuştur. Ancak, uluslararası standartlarda sermaye piyasası küçük olarak 

nitelenmektedir. 2008 yılında ise dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak borsa düşüş 

eğilimine girmiştir. 

DIŞ TİCARET 

 4.1. DIŞ TİCARET 

4.1.1. Genel Durum 

Nijerya’nın Dış Ticareti(Milyon Dolar) 

Yıl 2010 2011 2012 2013 2014

İhracat 77,883 96,396 143,151 90,554 93,616

İthalat 46,374 61,653 35,873 44,598 51,629

Dış Ticaret Hacmi 124,257 158,049 179,024 135,152 145,245

Dış Ticaret Dengesi 31,509 34,743 107,278 45,956 41,987

 

4.1.2. Başlıca Ürünler İtibariyle Nijerya’nın İhracatı (Bin Dolar) 

Gtip Ürün Adı 2012 2013 2014 
TOPLAM 143.151.183 90.554.485 93.616.305

2709 
Ham petrol (petrol yağları ve 
bitümenli minerallerden elde 
edilen yağlar) 

99.054.530 74.953.784 76.234.949

2711 
Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar

8.968.517 1.963.660 12.963.262

2710 
Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar

12.279.088 2.426.068 1.144.294

1801 
Kakao dane ve kırıkları 
(ham/kavrulmuş, bütün/kırık)

3.033.000 1.542.736 658.070

4403 Yuvarlak ağaçlar 509 2.236 352.920

1207 
Diğer yağlı tohumlar ve 
meyveler 

497.582 867.399 298.520

7404 Bakır döküntü ve hurdaları 0 9.415 173.490
1804 Kakao yağı 161.454 269.928 145.937
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7601 İşlenmemiş aluminyum 151.899 158.708 117.427

4105 
Koyun ve kuzuların dabaklanmış 
veya crust (ara kurutmalı) 
derileri 

5.945 636 103.027

4106 
Diğer hayvanların dabaklanmış 
veya crust (ara kurutmalı) post 
ve derileri 

378.033 431.373 91.569

4001 
Tabii kauçuk, balata, güta-perka, 
guayül, çıkıl (chicle) vb. tabii 
sakızlar 

10.067.705 2.427.269 86.256

0306 

Kabuklu hayvanlar (canlı, taze, 
soğutulmuş, dondurulmuş, 
kurutulmuş, tuzlanmış vb.işlem 
görmüş) 

329.852 182.263 74.528

2402 
Tütün/tütün yerine geçen 
maddelerden purolar, sigarillolar 
ve sigaralar 

272.343 169.572 71.522

4113 

Diğer hayvanların dabaklama 
veya ara kurutmadan sonra ileri 
derecede hazırlanmış deri ve 
köseleleri 

686.097 413.122 53.655

8517 
Telefon cihazları, ses, görüntü 
veya diğer bilgileri almaya veya 
vermeye mahsus diğer cihazlar

1.193 8.218 46.023

2607 
Kurşun cevherleri ve 
konsantreleri 

5.465 40.007 44.307

2609 
Kalay cevherleri ve 
konsantreleri 

2.861 2.179 44.258

4402 Odun kömürü 17.401 76.381 43.950
7801 İşlenmemiş kurşun 74.400 74.681 38.491

1211 
Bitki ve bitki kısımları (esas 
olarak parfümeride, eczacılıkta 
vs. kullanılan) 

574 949 38.351

9999 
Tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen ürünler 

47.687 94.004 38.272

2707 
Yüksek sıcaklıkta taşkömürü 
katranının damıtılmasından elde 
yağlar ve diğer ürünler 

65 2.453 35.663

0910 
Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, 
defne yaprakları, köri ve diğer 
baharat 

88.467 97.807 32.251

4112 

Koyun veya kuzuların 
dabaklama veya ara kurutmadan 
sonra ileri derecede hazırlanmış 
deri ve köseleleri 

59.092 75.669 29.964

2620 
Arsenik, metalleri veya bunların 
bileşiklerini içeren küller  

555 1.412 29.077

0801 
Hindistan cevizi, brezilya ve 
kaju cevizi (taze/kurutulmuş)

634.368 285.323 28.426
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2615 
Niyobyum, tantalyum, 
vanadyum, zirkonyum cevherleri 
vb. konsantreleri 

4.939 10.586 28.197

7602 
Aluminyum döküntü ve 
hurdaları 

1.114 33 26.971

8411 
Turbojetler, turbopropellerler ve 
diğer gaz türbinleri 

10.587 3.531 26.006

1803 Kakao hamuru 30.626 135.088 23.814
2716 Elektrik enerjisi 0 0 20.159

3102 
Azotlu mineral veya kimyasal 
gübreler 

39.502 15.973 17.910

2302 
Hububat ve baklagillerin kepek, 
kavuz ve diğer kalıntıları 

677.748 19.950 17.638

7112 
Kıymetli metallerin, 
kaplamalarının artık ve 
döküntüleri, artıkları 

0 29 16.125

1212 
Keçiboynuzu, deniz otları ve 
diğer algler, şeker pancarı, şeker 
kamışı vs. 

48 417 14.533

7305 

Demir veya çelikten diğer ince 
ve kalın borular (dikişli, 
perçinli) (kesitleri daire şeklinde, 
dış çapı > 406,4 mm) 

0 0 14.502

7103 
Kıymetli veya yarı kıymetli 
taşlar 

0 0 13.409

8908 
Sökülecek gemiler, suda yüzen 
sökülecek diğer araçlar 

142.341 63.570 12.941

7802 Kurşun döküntü ve hurdaları 170 16 12.517
 

4.1.3. Başlıca Ürünler İtibariyle Nijerya’nın İthalatı  (Bin Dolar) 

Gtip Ürün Adı 2012 2013 2014
TOPLAM 35.872.509 44.598.201 51.629.279

2710 
Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen 
yağlar 

533.969 8.598.589 8.057.997

8703 
Binek otomobilleri ve insan 
taşımak üzere imal edilmiş 
diğer motorlu taşıtlar  

3.607.004 1.071.645 1.655.355

1001 Buğday ve mahlut 1.491.264 1.294.858 1.345.675

8517 

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

947.459 633.473 1.146.789

3004 
Tedavide veya korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar (dozlandırılmış) 

248.613 274.356 911.281

1006 Pirinç 1.920.169 38.046 691.169



NİJERYA  
ÜLKE RAPORU 
 

24 
 

0303 Balıklar (dondurulmuş) 1.230.990 970.290 650.941

1701 
Kamış/pancar şekeri ve 
kimyaca saf sakkaroz (katı 
halde) 

948.374 873.306 614.470

0402 
Süt, krema (konsantre edilmiş, 
ilave şeker veya diğer 
tatlandırıcı madde içerenler) 

426.620 387.328 584.288

8502 
Elektrik enerjisi üretim 
(elektrojen) grupları ve rotatif 
elektrik konvertörleri 

420.777 552.933 567.375

9999 
Tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen ürünler 

9.979 10.732 540.875

8704 
Eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlar 

1.078.865 598.322 486.245

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 383.424 383.723 475.363

8708 
Karayolu taşıtları için aksam, 
parça ve aksesuarlar 

195.764 241.539 453.770

1511 
Palm yağı ve fraksiyonları 
(kimyasal olarak 
değiştirilmemiş) 

91.500 167.028 429.785

7606 
Aluminyum saclar, levhalar, 
şeritler  

300.837 263.350 424.823

1901 
Malt hülasası; un, nişasta ve 
malt esaslı müstahzarlar 

329.393 341.758 410.464

8528 
Monitörler ve projektörler, 
televizyon alıcı cihazları 

268.100 219.591 383.699

8481 

Borular, kazanlar, tanklar, 
depolar ve benzeri diğer kaplar 
için musluklar, valfler 
(vanalar) ve benzeri cihazlar

260.707 318.131 368.364

7304 
Demir (dökme demir hariç) ve 
çelikten ince ve kalın borular 
ve içi boş profiller (dikişsiz) 

253.276 309.344 364.100

8431 

Özellikle 84.25 ila 84.30 
pozisyonlarındaki makina ve 
cihazlar ile birlikte 
kullanılmaya elverişli aksam 
ve parçalar 

151.358 205.184 360.279

7208 
Demir veya alaşımsız çelikten 
yassı hadde ürünleri  

296.200 318.156 359.829

8802 

Helikopterler, uçaklar vb; uzay 
araçları (uydular dahil), uzay 
araçlarını fırlatıcı araçlar ve 
yörünge-altı araçları 

23.740 31.074 356.580

6204 

Kadınlar ve kız çocuk için 
takım elbise, takım, ceket, 
blazer, elbise, etek, pantolon 
etek, vb.(yüzme kıyafetleri 
hariç) 

2.926 2.410 356.473
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3808 

Haşarat öldürücü, dezenfekte 
edici, zararlıları yok 
edici,sürgünleri önleyici, 
bitkilerin büyümesini 
düzenleyici ürünler 

254.029 292.362 350.784

6704 

İnsan saçından, hayvan 
kıllarından veya dokumaya 
elverişli diğer maddelerden 
peruk, sakal, kaşlar, kirpikler, 
perçemler 

5.034 8.894 346.398

8504 
Elektrik transformatörleri, 
statik konvertörler (örneğin; 
redresörler) ve endüktörler 

427.114 304.409 346.293

9403 
Diğer mobilyalar ve bunların 
aksam ve parçaları 

23.522 19.310 339.987

8414 

Hava veya vakum pompaları, 
fanlar, aspiratörü olan 
havalandırmaya mahsus 
davlumbazlar 

193.340 147.970 330.532

8413 
Sıvılar için pompalar (ölçü 
tertibatı olsun olmasın) ve sıvı 
elevatörleri 

203.805 218.941 329.023

5407 
Sentetik filament ipliklerinden 
dokunmuş mensucat 

8.430 26.500 322.558

8479 
kendine özgü bir fonksiyonu 
olan diğer makinalar ve 
mekanik cihazlar 

235.313 253.027 320.057

6104 

Kadın ve kız çocuk için takım 
elbise, takım, ceket, blazer, 
etek, pantolon, tulum ve şort 
(örme)(yüzme kıyafeti hariç)

1.143 1.872 312.053

5810 
Parça, şerit veya motif halinde 
işlemeler 

702 527 307.432

8411 
Turbojetler, turbopropellerler 
ve diğer gaz türbinleri 

223.660 195.512 306.145 

3902 
Propilen ve diğer olefinlerin 
polimerleri (ilk şekillerde) 

395.925 200.160 303.980 

3302 
Sanayide ve içecek imalinde 
hammadde veya koku verici 
maddeler ve karışımlar 

287.343 250.644 296.149 

8544 

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

146.072 162.578 285.204 
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4.1.4. Başlıca Ülkeler İtibariyle Nijerya’nın İhracatı (Bin Dolar) 

Ülkeler 2012 2013 2014 

TOPLAM 125.641.031 143.151.183 90.554.485
Hindistan 12.790.014 15.895.244 11.453.441
Hollanda 2.675.029 9.957.569 9.520.383
Brezilya 10.554.810 10.791.458 8.576.196
ABD 28.326.598 24.139.338 7.669.904
İspanya 7.407.375 7.801.977 6.325.528
İtalya 6.404.748 8.796.791 6.317.958
Fransa 7.370.550 5.958.706 5.313.472
Birleşik Krallık 7.809.065 9.042.007 4.653.351
G. Afrika Cum. 3.239.291 4.730.798 4.376.219
Fildişi Sahili 1.801.100 2.618.896 2.353.283
Avustralya 4.671.437 3.184.904 2.145.348
Endonezya 936.051 1.508.138 2.110.759
Almanya 1.274.529 2.144.153 2.069.448
Kanada 1.456.457 2.175.253 1.642.464
Kamerun 404.182 950.294 1.495.961
Gana 887.988 1.310.011 1.392.343
İsveç 2.952 963.134 1.266.239
 

4.1.5. Başlıca Ülkeler İtibariyle Nijerya’nın İthalatı (Bin Dolar) 

Ülkeler 2011 2012 2013 

TOPLAM 63.971.529 35.872.509 44.598.201 

Çin 9.447.744 7.715.361 9.679.427 

ABD 11.517.283 4.886.971 3.900.036 

Diğer Bölgeler 0 12 2.466.485 

Hollanda 1.512.330 518.564 2.417.674 

Birleşik Krallık 1.698.642 2.360.677 2.338.239 

Belçika 2.008.946 1.312.155 2.169.758 

Hindistan 2.469.886 2.887.642 2.109.554 

Nijer 0 3.631 1.607.503 

Almanya 3.013.288 954.186 1.544.482 

G.Kore 667.832 555.934 1.324.660 

Brezilya 3.550.098 2.867.581 1.271.016 

Fransa 2.873.163 736.963 1.244.577 
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İspanya 968.080 305.646 951.621 

G. Afrika Cum. 1.035.720 715.459 856.886 

İtalya 1.800.306 747.718 769.006 

Japan 2.891.367 981.134 600.331 

United Arab Emirates 780.423 666.407 546.427 

 

TÜRKİYE İLE TİCARET 

5.1. TÜRKİYE İLE TİCARET 

5.1.1. Türkiye - Nijerya Dış Ticaret Verileri 

  2011 2012 2013 2014 2015

İhracat Dolar 394,44 438,79 417,59 440 260,87

İthalat Dolar 365,55 113,18 149,38 134 166,71

Hacim 760 552 567 574 428

Denge 29 326 268 306 94

 

5.1.2. Türkiye’nin Nijerya’ya İhracatından Başlıca Ürünler 

Fasıl Fasıl adı 2012 2013 2014 

 TOPLAM 438.767.037 412.666.100 439.948.432

7308 Demir veya Çelikten İnşaat ve İnşaat Aksamı, 
İnşaatta Kullanılmak Üzere Hazırlanmış Demir

24.063.460 29.220.620 34.826.698

2710 Petrol Yağları Ve Bitümenli Minerallerden Elde 
Edilen Yağlar 

11.567.997 19.311.252 32.971.133

8504 Elektrik Transformatörleri, Statik Konvertörler 
(Örneğin; Redresörler) ve Endüktörler

33.868.568 22.248.411 22.951.158

9619 Hijyenik Havlular ve Tamponlar, Bebek Bezleri ve 
Benzeri Hijyenik Eşya 

14.463.807 26.076.332 20.594.945

7208 Demir veya Alaşımsız Çelikten Yassı Hadde 
Ürünleri (Genişlik >= 600 Mm) (Sıcak 
Haddelenmiş) 

23.199.568 21.079.114 19.799.458

2520 Alçı Taşı, Anhidrit ve Alçılar 7.773.436 14.730.007 15.982.971

8544 İzole Edilmiş Teller, Kablolar ve Diğer Elektrik 
İletkenler; Tek Tek Kaplanmış Liflerden Oluşan 
Fibe 

7.117.813 14.507.605 15.790.591

8474 Toprak, Taş, Metal Cevheri vb. Ayıklama, Eleme, 
Tasnif, Ayırma, Yıkama, Kırma, Yoğurma

2.729.453 7.408.353 14.036.251
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7321 Demir veya Çelikten Sobalar, Mutfak Soba ve 
Ocakları, Barbekü, Mangal, Gaz Ocakları 

4.237.167 8.270.147 10.728.863

7326 Demir veya Çelikten Diğer Eşya 1.326.500 2.867.058 9.067.737

7306 Demir veya Çelikten Diğer İnce ve Kalın Borular 
ve İçi Boş Profiller 

20.797 733.782 8.985.776

9403 Diğer Mobilyalar ve Bunların Aksam ve Parçaları 5.194.047 5.521.090 7.642.526

6204 Kadınlar ve Kız Çocuk İçin Takım Elbise, Takım, 
Ceket, Blazer, Elbise, Etek, Pantolon Etek vb.

7.053.434 6.006.965 6.006.912

3906 Akrilik Polimerleri (İlk Şekillerde) 2.747.385 3.825.549 5.867.784

7216 Demir veya Alaşımsız Çelikten Profiller 24.099.543 31.279.154 5.622.389

5506 Sentetik Devamsız Lifler (Taranmış, İleri İşlem 
Görmüş) 

4.660.458 3.896.286 5.184.047

8418 Buzdolapları, Dondurucular ve Diğer Soğutucu ve 
Dondurucu Cihazlar ve Isı Pompaları

926.640 551.464 5.123.919

6203 Erkekler ve Erkek Çocuk İçin Takım Elbise, 
Takım, Ceket, Blazer, Pantolon, Tulum ve Şort

5.183.913 5.090.581 4.679.135

3917 Plastikten Hortumlar, Borular Ve Bağlantı 
Elemanları (Manşon, Nipel, Dirsek, Flanşlar, vb.)

2.209.816 3.659.006 4.322.613

9406 Prefabrik Yapılar 441.064 3.374.732 4.285.161

8516 Elektrikli Su Isıtıcıları, Elektrotermik Cihazlar, 
Ortam Isıtıcıları, Saç ve El Kurutucuları, Ütüler

5.044.226 3.517.931 4.174.750

8901 Yolcu, Gezinti Gemileri, Feribotlar, Yük Gemileri, 
Mavnalar  

7.673.908 4.030.000

9401 Oturmaya Mahsus Mobilyalar ve Bunların Aksam 
ve Parçaları 

2.892.218 3.660.858 3.946.822

6205 Erkekler ve Erkek Çocuklar İçin Gömlekler 6.891.697 5.190.661 3.920.859

3307 Traş Müstahzarları, Vücut Deodorantları, Banyo 
Müstahzarları, Tüy Dökücüler, vb.

2.853.402 3.044.600 3.863.669

4418 Ağaçtan Bina ve İnşaat İçin Marangozluk, 
Mamülleri, Doğrama Parçaları

2.357.207 3.031.722 3.797.589

1108 Nişastalar ve İnülin  721.890 3.534.626

3004 Tedavide veya Korunmada Kullanılmak Üzere 
Hazırlanan İlaçlar (Dozlandırılmış)

2.077.296 2.782.257 3.531.936

8708 Karayolu Taşıtları İçin Aksam, Parça ve 
Aksesuarlar 

3.161.998 3.188.303 3.506.658

3923 Plastiklerden Eşya Taşınmasına veya 
Ambalajlanmasına Mahsus Malzeme, Tıpa, Kapak

1.471.096 2.907.565 3.144.334

3905 Vinil Asetat veya Diğer Vinil Esterlerinin 
Polimerleri (İlk Şekillerde ) 

729.644 1.932.811 2.871.531

1806 Çikolata ve Kakao İçeren Diğer Gıda Müstahzarları 1.646.796 2.637.126 2.865.813

5702 Dokunmuş Halılar ve Dokumaya Elverişli 
Maddelerden Diğer Yer Kaplamaları

574.999 739.538 2.720.524

6802 Yontulmaya veya İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar 
(Kayagan Taşı Hariç) 

1.783.728 2.086.268 2.639.493

4011 Kauçuktan Yeni Dış Lastikler 3.922.995 2.705.263 2.594.957

8409 Sadece veya Esas İtibariyle 84.07 Veya 84.08 
Pozisyonlarındaki Motorların Aksam ve Parçaları

3.483.412 2.242.374 2.465.728
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9405 Diğer Aydınlatma Cihazları, Işıklı Panolar, Işıklı 
Tabelaları  

1.112.562 1.037.884 2.431.624

6908 Cilalı veya Sırlı Seramikten Döşeme veya Kaplama 
Karoları ve Kaldırım Taşları 

1.977.694 2.780.226 2.346.240

8528 Monitörler ve Projektörler, Televizyon Alıcı 
Cihazları 

100.647 43.995 2.344.417

3921 Plastikten Diğer Plakalar, Levhalar, Yapraklar, 
Filmler, Folyeler ve Şeritler 

1.361.348 1.446.322 2.273.400

7610 Aluminyumdan İnşaat ve İnşaat Aksamı  1.825.927 1.633.923 2.113.742

5603 Dokunmamış Mensucat (Emdirilmiş, Sıvanmış, 
Kaplanmış veya Lamine Edilmiş Olsun Olmasın)

86.396 517.438 2.106.979

1702 Diğer Şekerler (Kimyaca Saf 
Laktoz/Maltoz/Glikoz/Fruktoz), Şeker Şurupları, 
Suni Bal ve Karamel 

 459.460 2.059.790

6206 Kadınlar ve Kız Çocuklar İçin Bluzlar, Gömlekler 
ve Gömlek-Bluzlar 

2.634.254 2.690.307 2.014.130

5.1.3. Türkiye’nin Nijerya’ya İthalatında Başlıca Ürünler 

Fasıl Fasıl adı 2013 2014 2015 

TOPLAM 113.175.240 149.383.175 134.415.120
1207 Diğer Yağlı Tohumlar ve Meyveler 81.996.342 86.653.730 100.251.832
2711 Petrol Gazları ve Diğer Gazlı Hidrokarbonlar 4.363.167 35.518.243 21.777.324

4105 
Koyun ve Kuzuların Dabaklanmış veya Crust 
(Ara Kurutmalı) Derileri 

6.568.201 7.397.238 8.934.335

4001 
Tabii Kauçuk, Balata, Güta-Perka, Guayül, 
Çıkıl (Chicle) vb. Tabii Sakızlar

5.106.310 967.877 724.244

1211 
Bitki ve Bitki Kısımları (Esas Olarak 
Parfümeride, Eczacılıkta vs. Kullanılan)

21.598 435.180 511.478

4407 
Uzunlamasına Kesilmiş, Biçilmiş Ağaç; 
Kalınlık > 6 Mm 

975.183 535.266 455.033

4106 
Diğer Hayvanların Dabaklanmış veya Crust 
(Ara Kurutmalı) Post ve Derileri

1.147.888 243.287 414.621

4402 Odun Kömürü 778.939 1.397.274 350.663

4113 
Diğer Hayvanların Dabaklama veya Ara 
Kurutmadan Sonra İleri Derecede 
Hazırlanmış Deri ve Köseleleri

2.357.664 659.354 239.106

910 
Zencefil, Safran, Zerdeçal, Kekik, Defne 
Yaprakları, Köri ve Diğer Baharat

123 35.503 169.222

8537 
Elektrik Kontrol, Dağıtım Tabloları, Panolar, 
Konsollar, Kabinler, Diğer Mesnetler ve 
Sayısal Kontro

276.631 672 146.014

2607 Kurşun Cevherleri ve Konsantreleri 63.667

9403 
Diğer Mobilyalar ve Bunların Aksam ve 
Parçaları  

46.671

1301 
Lak, Tabii Sakızlar, Reçineler ve Sakız 
Reçineler ve Yağ Reçineler (Pelesenkler Gibi)

15.017 45.092
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8708 
Karayolu Taşıtları İçin Aksam, Parça ve 
Aksesuarlar 

1.059 24.934 42.216

4112 
Koyun veya Kuzuların Dabaklama veya Ara 
Kurutmadan Sonra İleri Derecede 
Hazırlanmış Deri  

1.044.849 2.235.952 41.835

5205 
Pamuk İpliği (Dikiş İpliği Hariç) (Ağırlık 
İtibariyle Pamuk Oranı >=%85 ve Perakende 
Olarak Satılan

92.810 369.187 39.696

7308 
Demir veya Çelikten İnşaat ve İnşaat Aksamı, 
İnşaatta Kullanılmak Üzere Hazırlanmış 
Demir veya Çelik 

 
31.133

7601 İşlenmemiş Aluminyum 6.213.559 9.361.578 
1804 Kakao Yağı 3.006.123 

1801 
Kakao Dane ve Kırıkları (Ham/Kavrulmuş, 
Bütün/Kırık) 

302.479 

3901 Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde) 189.236 78.960 

5201 
Pamuk (Karde Edilmemiş veya 
Penyelenmemiş) 

1.472.731
 

7801 İşlenmemiş Kurşun 246.998

8716 
Römorklar ve Yarı Römorklar; Hareket 
Ettirici Tertibatı Bulunmayan Diğer Taşıtlar

160.034
 

4002 
Sentetik Kauçuk veya Sıvı Yağlardan 
Türetilen Taklit Kauçuk  

77.718
 

4418 
Ağaçtan Bina ve İnşaat İçin Marangozluk, 
Mamülleri, Doğrama Parçaları  

26.853

8442 
Matbaacılıkta Kullanılmak Üzere Hazırlanmış 
Levhalar, Silindirler ve Tabedici Unsurlar  

13.024

1703 
Şeker Ekstraksiyonundan veya Rafinajından 
Elde Edilen Melaslar  

10.456

4107 
Sığır (Buffalo Dahil) ve Atların Dabaklanmış 
ve İleri Derecede Hazırlanmış Post  

8.141

8413 
Sıvılar İçin Pompalar (Ölçü Tertibatı Olsun 
Olmasın) ve Sıvı Elevatörleri  

7.422

8409 
Sadece veya Esas İtibariyle 84.07 veya 84.08 
Pozisyonlarındaki Motorların Aksam ve 
Parçaları 

251 6.397

 

5.1.4. Türkiye-Nijerya Yatırım İlişkileri 

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. 
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Nijerya’da başarılı olan yatırımcılar bu ülkedeki karmaşık iş hayatını anlayabilen firmalardır. 
Nijeryalı iş ortağının seçimi de yatırımlar için önemlidir. Nijerya hükümeti 2003 yılında Milli 
Ekonomik Güçlendirme ve Geliştirme Stratejisi (NEEDS) adı altında bir programı 
uygulamaya başlamıştır. 

Yabancı yatırımlardaki kontrol azaltılmış, rekabeti engelleyen ve tekelleşmeye izin veren 
yasalar değiştirilmeye veya iptal edilmeye başlanmıştır. Nijerya hükümeti geçmiş 
dönemlerden daha fazla oranda yabancı yatırımı desteklemektedir. 1995 yılında yürürlüğe 
konulan Yatırım Teşvik Komisyon Kararnamesi (NIPC) ile petrol ve ulusal güvenlik 
açısından hassas sektörler (askeri teçhizat, cephane vb.) dışındaki sektörlerdeki işletmelerde  
%100 oranında yabancı mülkiyet hakkı tanınmıştır. Bu kararname ulusal çıkarlar dışındaki 
haller için millileştirme ve kamulaştırmaya karşı garantiler içermektedir. 

Özelleştirme programını uygulamaya koymak için Bureau of Public Enterprises (BPE) 
kurulmuştur. 1999 yılından beri BPE 100’den fazla kurumun özelleştirilmesini sağlayarak 500 
milyon $ civarında gelir elde etmiştir. Özelleştirilen kuruluşlar arasında çimento fabrikaları, 
bankalar, oteller, oto montaj fabrikaları yer almaktadır. 

1995 yılında çıkarılan Döviz İzleme Kararnamesi ile de yatırımcılara döviz piyasalarında 
işlem yapma hakkı tanınmıştır. Hükümet, 2002 yılında Hollanda Açık Arttırma Sistemine 
(Wholesale Dutch Auction System) geçmiştir.  Bu sistem bankalara döviz piyasalarında daha 
fazla kontrol vermiştir. Bununla birlikte Merkez Bankası denetleyici görevini sürdürmektedir. 

Kar ve kar payları net %10’luk vergi ödenmesi koşuluyla serbestçe transfer edilebilmektedir. 
Kar payları transfer edilmeden önce kazanılan gelirin ve ödenen verginin ispatı 
gerekmektedir. Para transferleri genellikle 2 haftadan kısa sürmektedir. Transferler bankalar 
aracılığıyla yapılmalıdır. Nijerya yasaları Nijerya vatandaşları ve yabancılara eşit şekilde 
uygulanmaktadır. 

1990’lardan itibaren artmaya başlayan Doğrudan Yabancı Yatırımların büyük kısmı petrol 
sektörüne gitmiştir. UNCTAD verilerine göre 2000 yılında 1,310 milyon dolar olan doğrudan 
yabancı yatırımlar 2006 yılında 13,956 milyon dolarla maksimum değerine yükselmiş, 2011 
yılı itibariyle de 8,915 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu yıldan itibaren düşme 
eğilimine girmiş bulunan doğrudan yabancı yatırımlar 2014 yılında 4,7 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Son yıllarda yabancı sermaye girişi azalmış olmakla beraber Nijerya halen 
Angola ve Güney Afrika ile birlikte Sahra altı Afrika bölgesinde en cazip ülkesidir.. 
Doğrudan yabancı yatırımların önemli bir kısmı petrol ve gaz fiyatlarına bağlı olduğundan bu 
ürünlerin fiyatlarındaki düşüşler Nijerya’ya gelen doğrudan yabancı yatırımları da olumsuz 
etkilemektedir. Türk-Belçika İş Konseyi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde 
1990'dan beri faaliyet göstermektedir. İş Konseyi faaliyetleri ortak toplantılar, yatırım 
seminerleri ve bölgesel toplantılar çerçevesinde sürdürülmektedir. Ticari ilişkiler, ortak 
yatırımlar, teknolojik işbirliği ve üçüncü ülkelerde işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
İş Konseyinin Belçika kanadı ve DEİK’in muhatap kuruluşu, FEB- Belçika İşadamları 
Derneği’dir. 
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Türkiye’de halihazırda ve ağırlıklı olarak faaliyet gösteren büyük ölçekli firmalara ilaveten 
KOBİ düzeyindeki Belçikalı firmalarla işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalara önem 
verilmektedir. Bunun yanısıra, İş Konseyi tarafından, öncelikli sektörler olarak, gıda, tekstil, 
makine sanayii, kimyasallar, endüstriyel imalat, gayrimenkul ve mücevherat olarak 
belirlenmiş, bu alandaki sektörel çalışmalara hız kazandırılması öngörülmüştür. 

Yatırımlarda Öncelikli Alanlar 

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 etkisi sınırlı ticari anlaşmazlıkları çözme 
mekanizması ile ülkedeki düzensizliktir. Suç oranı yüksek olup, ülkenin belirli bölümlerinde 
sosyal, etnik çatışmalar sürmektedir. 

Nijerya’da başarılı olan yatırımcılar bu ülkedeki karmaşık iş hayatını anlayabilen firmalardır. 
Nijeryalı iş ortağının seçimi de yatırımlar için önemlidir. Nijerya hükümeti 2003 yılında Milli 
Ekonomik Güçlendirme ve Geliştirme Stratejisi (NEEDS) adı altında bir programı 
uygulamaya başlamıştır. 

Yabancı yatırımlardaki kontrol azaltılmış, rekabeti engelleyen ve tekelleşmeye izin veren 
yasalar değiştirilmeye veya iptal edilmeye başlanmıştır.Nijerya hükümeti geçmiş 
dönemlerden daha fazla oranda yabancı yatırımı desteklemektedir. 1995 yılında yürürlüğe 
konulan Yatırım Teşvik Komisyon Kararnamesi (NIPC) ile petrol ve ulusal güvenlik 
açısından hassas sektörler (askeri teçhizat, cephane vb.) dışındaki sektörlerdeki işletmelerde 
%100 oranında yabancı mülkiyet hakkı tanınmıştır. Bu kararname ulusal çıkarlar dışındaki 
haller için millileştirme ve kamulaştırmaya karşı garantiler içermektedir. 

Özelleştirme programını uygulamaya koymak için Bureau of Public Enterprises (BPE) 
kurulmuştur. 1999 yılından beri BPE 100’den fazla kurumun özelleştirilmesini sağlayarak 500 
milyon $ civarında gelir elde etmiştir. Özelleştirilen kuruluşlar arasında çimento fabrikaları, 
bankalar, oteller, oto montaj fabrikaları yer almaktadır. 

1995 yılında çıkarılan Döviz İzleme Kararnamesi ile de yatırımcılara döviz piyasalarında 
işlem yapma hakkı tanınmıştır. Hükümet, 2002 yılında Hollanda Açık Arttırma Sistemine 
(Wholesale Dutch Auction System) geçmiştir. Bu sistem bankalara döviz piyasalarında daha 
fazla kontrol vermiştir. Bununla birlikte Merkez Bankası denetleyici görevini sürdürmektedir. 

Kar ve kar payları net %10’luk vergi ödenmesi koşuluyla serbestçe transfer edilebilmektedir. 
Kar payları transfer edilmeden önce kazanılan gelirin ve ödenen verginin ispatı 
gerekmektedir. Para transferleri genellikle 2 haftadan kısa sürmektedir. Transferler bankalar 
aracılığıyla yapılmalıdır. Nijerya yasaları Nijerya vatandaşları ve yabancılara eşit şekilde 
uygulanmaktadır. 
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Ülkedeki Serbest Bölgeler (Özel Ekonomik Bölgeler) 

Hükümet ihracata dayalı yatırımları teşvik amacıyla, 1992 yılında Nijerya İhracata Dayalı 
İşleme Bölge Otoritesini (NEPZA) kurmuştur. NEPZA bölgeye gümrük vergisinden muaf 
teçhizat ve ham maddenin girişine izin vermiştir. Mevcut düzenleme bu üretim bölgesindeki 
üretimin azami %25’inin mevcut vergileri ödedikten sonra iç piyasada satılabilmesine imkân 
tanımaktadır. Bu bölgede yatırım yapan yatırımcılar kambiyo düzenlemelerinden ve 
vergilerden muaftırlar.  

NEPZA tarafından kurulan 5 ihraç ürünleri işleme bölgesinden 2 tanesi, Calabar ve Onne, 
düzenli olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bölgeler, 2001 yılında ihracat şartı 
kaldırılmak suretiyle serbest bölgeye dönüştürülmüştür. Bu değişikliği müteakip yatırımlar 
Calabar’a kaymıştır. 

 

KONYA İLE TİCARET 

6.1. KONYA İLE TİCARETİ 

6.1.1.Konya – Nijerya 2014 Yılı İhracat Kalemleri 

 
FASIL_ADI 

 
DOLAR 

Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli 
ürünler 

486.600

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, 
hayvansal ve bitkisel mumlar 

85.253

Kakao ve kakao müstahzarları 18.875

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

972

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

200

Plastikler ve mamulleri 6.866

Kauçuk ve kauçuktan eşya 1.850

Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları 
vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya

345

Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 73.453

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

1.316

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

2.411

Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 100
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Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 27.345

Cam ve cam eşya 1.041

Demir veya çelikten eşya 256.124

Alüminyum ve alüminyumdan eşya 144.630

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

9.500

Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 24.541

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

2.000.098

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

217.706

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

540.338

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

152.311

Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, 
fermuar, fırça vb.) 

58.985

 

6.1.2.Konya – Nijerya 2014 Yılı İthalat Kalemleri 

FASIL_ADI DOLAR

Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve 
meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem

5.291.066 

Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 21.448 

Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 4.592 

 

6.1.2.Türkiye-Nijerya-Konya Yıllara Göre İthalat / İhracat Rakamları  

 Türkiye- Nijerya Rakamları 

  2011 2012 2013 2014 2015

İhracat Dolar 393.837.482 438.767.037 412.666.100 439.828.875 313.773.387

İthalat Dolar 365.549.460 113.174.528 149.383.014 134.414.557 189.985.462
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Konya-Nijerya Rakamları 

  2011 2012 2013 2014 2015

İhracat Dolar  5.232.483 4.064.329 4.110.860 5.263.967

İthalat Dolar  6.205.282 1.536.517 5.317.106 11.157.266

 


