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TUNUS HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 
 

1. ÜLKE KİMLİĞİ 

 

Resmi Adı:   Tunus Cumhuriyeti 

Yönetim Biçimi:  Cumhuriyet 

Cumhurbaşkanı:  El Bacı Kaid el Sebsi 

Başbakan:   Habib Essid 

Başkent:   Tunus 

İdari Yapı:   İdari yapısı 23 vilayetten oluşmaktadır. 

Bağımsızlık Günü:  20 Mart 1956 (Fransa'dan) 

Milli Bayram:  Bağımsızlık günü, 20 Mart (1956) 

Nüfusu:   10.982.754 (2014) 

Yüzölçümü:   163,610 km² 

Diller:    Arapça, Fransızca 

Din: Müslüman %98, Hıristiyan %1, Musevi ve diğer %1 

Etnik Yapı: Arap %98, Avrupalı %1, Yahudi ve diğer %1 

Zaman Farkı:  1 Saat 

Para Birimi:   Tunus Dinarı (TND) 
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1.2. GENEL BİLGİLER 

1.2.1. Coğrafi Konum 

Tunus, 162.155 km2 yüzölçümüyle Kuzey Afrika’da yer alan bir ülkedir. Doğusu ve 

kuzeyinde Akdeniz, güneydoğusunda Libya, batı ve güney batısında Cezayir bulunmaktadır. 

Kuzey bölgelerde ve kıyı boyu Akdeniz iklimi, iç kesimlerde ve güney bölgelerde yarı kurak 

çöl iklimi hakimdir. 1300 km’lik kıyı şeridine sahip olan Tunus’un kuzeyi ve güneyi arasında 

yer şekilleri açısından büyük farklılıklar bulunmaktadır. Kuzey ve batı bölgeleri arasında 

dağlık bir yapı göze çarparken, orta bölgelerde stepler, güneyde ise büyük çöller yer 

almaktadır. 

Ülkede sıcaklık 11,4 (Aralık) ve 29,3 (Temmuz) arasında değişir. Kış boyunca sağanak yağış 

devam eder. Orta bölgelerde zeytin ağaçları, güneyde ise hurma ağaçları bulunmaktadır. 

En önemli akarsuları, Oued Medjerda et Oued Méliane olup, güneyde yer alan Tozeur ülkenin 

en önemli gölüdür.  

1.2.2. Siyasi ve İdari Yapı 

Tunus’taki siyasi istikrarı, yeni bir anayasa hazırlanması ve yeni seçimlerin yapılması 

konularında, hükümet ile muhalefetin bir ortak yol bulmak için sürdürdükleri görüşmelerin 

sonucu belirleyecektir. Memnuniyetsizliğin ve kontrol edilemeyen huzursuzluğun, kamuda 

özellikle de gençler arasında tamamıyla yayılmadan önce uzlaşmanın sağlanması 

beklenmektedir. 

Demokratik geçiş sürecinin tamamlanacağı ve yeni devrim riskinin azaldığı tahmin 

edilmektedir. İyimser tahminlere göre, ılımlı İslamcı Parti (Hizb al Nahda) koalisyonun lideri 

olacaktır. Geçici hükümetin, Mısır’daki Müslüman Kardeşler gibi sahip olduğu gücü 

tamamıyla kaybedebileceği düşünülmektedir. 

Halkın, hem Nahda ve hem de muhalif siyasi partilere yönelik olarak eşit şekilde öfke 

duyması nedeniyle, partiler arasında uzlaşma sağlanması muhalif partilerin de çıkarına 

olacaktır. Bu nedenle, siyasi kazanç sağlamak için muhalefetin siyasi tıkanmayı uzatması ve 

devrimi teşvik etmesi pek mümkün görünmemektedir. 
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Tunus ordusunun küçük ve çoğu Arap devletlerinin aksine apolitik bir ordu olduğu göz önüne 

alındığında, Mısır’daki deneyimin aksine, ordunun ülke yönetimini devralması 

beklenmemektedir. Hükümetin önümüzdeki dönemde Tunus’un sosyal ve ekonomik 

zorluklarla mücadelesi daha az olmayacaktır. Özellikle, yeni hükümet laikler ve Salafiler 

(radikal İslamcılar) arasındaki gerginliği güç de olsa yatıştırmaya devam edecektir. 

Bu arada, Cezayir ile sınır dağlık bölgesinde, İslamcı militanlarla mücadele için yapılan askeri 

harekatın arazi koşulları ve militanların gerilla taktikleri nedeniyle çok uzun süreceği tahmin 

edilmektedir. Turistik tatil köyleri gibi kalabalık yerleşim yerlerine ve ekonomik altyapıya 

yapılacak terörist saldırıların, özellikle laik partilerin seçimlerdeki performansının artmasına 

neden olabilir. Ekonomik durum düzelmez ise yeni hükümet de istikrarı korumak için 

mücadele edecektir. Kısa vadede istihdamda ve yaşam standardında gelişme beklenmemekte 

olup halkın memnuniyetsizliğinin devam edeceği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki 

dönemde, siyasi istikrar ekonomik beklentilerin iyileşmesine bağlı olacaktır. 

Alternatif bir senaryo ise; Siyasi istikrarı tamamen bozacak siyasi bir geçişin yaşanması, 

ekonomik koşulların daha da bozulması ve artan terörist saldırılar nedeniyle oluşacak 

memnuniyetsizlikten kaynaklanacak istikrarsızlıktır. Ancak, istikrarsızlık kitlesel kayıplara 

sebep olmadığı sürece ordunun hükümeti devirmesi beklenmemektedir. 

1.2.3. Nüfus ve İşgücü Yapıcı 

Tunus nüfusunun % 98,2’sini Araplar, % 1,2’sini genelde Tunus’un güney bölgesinde 
yaşayan Berberiler, kalanını ise Fransızlar ve İtalyanlar oluşturmaktadır. Tunus nüfusunun, % 
98’i Müslüman (büyük çoğunluk Maliki Mezhebi), % 1’i Yahudi, % 1’i de Hıristiyanlar ve 
diğer dinlerdir. 

 Nüfusun % 80’inin orta sınıfta yer aldığı kabul edilen Tunus’ta, halkın % 4’ü asgari hayat 
standartlarının altında yaşamaktadır. Tunus nüfusunun % 64’ü kentlerde yaşamakta, ailelerin 
% 80’i mülkiyeti kendilerine ait konutlarda yaşamaktadırlar. Hane sayısının % 99,5’inde 
elektrik, % 97,8’inde su, % 97,1’inde TV ve % 85,2’inde mobil telefon bulunmaktadır. Tunus 
Sosyal Sigortalar Kurumunun üyelerine uzun vadeli ve düşük faizli otomobil kredisi 
sağlamasının etkisiyle, ülkedeki otomobil sayısında büyük artışlar görülmüş, 1994 yılında 
ailelerin % 15’i otomobil sahibi iken bu oran şimdi % 22,6 olmuştur. 
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Resmi rakamlara göre % 18,3 olan işsizlik, ülkenin kronikleşen temel ekonomik sorununu 
oluşturmaktadır. İş gücünün % 49’u hizmet, % 17,9’u tarım ve % 33,1’i sanayide istihdam 
edilmektedir. 

 Tunus Afrika’nın en iyi kalifiye iş gücüne sahip ülkesidir. Tunus’ta 10.000 civarında çeşitli 
dallarda mühendis bulunmaktadır Tunus’ta iş başvurularının % 53’ü, üniversite mezunları 
veya profesyonel yetişmiş iş gücüne sahip kişilerce yapılmaktadır. Tunus’ta 2000 kişiye bir 
bilim adamı düşmektedir. Tunus’ta yeterli sayıda mühendis ve kalifiye eleman bulunmakta, 
elemanın tecrübesine ve niteliklerine bağlı olarak ücretleri değişmektedir. 

 Tunus’ta yabancı dil olarak Fransızca kullanılmakta ve çok yaygın olarak konuşulmaktadır. 
İngilizce bilen kişi sayısı çok sınırlı olmakla birlikte, özellikle Türkiye’de çeşitli 
üniversitelerde eğitim görmüş eleman bulmak mümkündür. Vasıfsız iş gücü temininde bir 
sorun bulunmamaktadır. 

Aylık ücret, ilgili kanuna göre belirlenen asgari ücrete uygun olmak şartıyla, toplu 
sözleşmeler veya işçi-işveren arasında yapılacak sözleşmeyle serbestçe belirlenmektedir. 

 Asgari ücretler, aylık 40 saat üzerinden 246 TD ve 48 saat üzerinden 286 TD dir. 

 Ülkede eğitime özel bir önem verilmektedir. Burada amaçlanan, belirlenen ekonomik ve 
toplumsal kalkınma hedefleri doğrultusunda ülkedeki yetişmiş, eğitimli nüfusun oranının 
yükseltilmesidir. 

 Okula giden kız ve erkek çocukların sayısı hemen hemen eşit düzeydedir. Devletin eğitim-
öğretim harcamaları toplam GSYİH’nin % 5’ini oluşturmaktadır. 

13 üniversite bulunan ülkede yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı 336 bin’dir. Üniversitede 
okuyan kız öğrencilerinin oranı %59,5’tur. 

 Yüksek öğretim kurumlarında her bir öğretim görevlisine 17,4 öğrenci düşmektedir. Genel 
bütçe içerisinde yüksek öğretime ayrılan pay % 6,1 düzeyindedir. 

Tunus Sosyal Sigorta Sistemi hemen hemen bütün ücretli ve hak sahiplerine mesleki ve sosyal 
kategorilerine bakmaksızın hizmet vermektedir. Sosyal sigorta işveren payı % 18, sosyal 
sigorta işçi katkı payı ise %8,47 olup, toplam % 26,47 ‘dır. 

1.3. GENEL EKONOMİK DURUM 

Temel Ekonomik Göstergeler 

GSYİH ( Milyon $ ) 53.785 (IMF 2015) 

KBGSYİH ( $ )  4.800 (IMF 2015) 

BÜYÜME ORANI ( % ) 5,0% (IMF 2015) 
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Tunus ekonomisinin genel yapısı incelendiğinde, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1956 

yılından 1970’li yıllara kadar devletin ekonomik yaşama önemli ölçüde müdahale ettiği 

görülmektedir. Sömürge döneminin bir sonucu olarak yabancıların elinde bulunan geniş 

araziler 1964 yılında kamulaştırılarak köylülere dağıtılmış, aynı dönemde köylüleri tarım 

kooperatiflerinde örgütlemeye yönelik girişimlerde bulunulmuş, ancak sözkonusu 

girişimlerden kırsal kesimdeki yaygın muhalefet ve kredi veren devletlerin baskısı sonucunda 

vazgeçilmiştir. Tunus’ta 1972 yılından itibaren özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi 

amacıyla bazı önlemler yürürlüğe konmasına rağmen, gerçek anlamda serbest piyasa 

ekonomisine ancak 1987 yılında adım atılabilmiştir. 

Tunus ekonomisi, turizm başta olmak üzere, hizmet sektörü, tarım, tekstil ve konfeksiyon, 

hafif sanayiler ile petrol ve fosfat üretimine dayanan gelişme yolunda bir ekonomidir. 

Kalkınmaya dönük yatırımlarda gerek Batılı devletlerin (1990’lı yılların ikinci yarısından 

itibaren Avrupa Birliği), gerek uluslararası kuruluşların sağladığı mali destek önemli yer 

tutmaktadır. 

Tunus ekonomisinin dünya genelinde meydana gelen çeşitli ekonomik çalkantılara rağmen 

nispeten olumlu görüntü sergilemeye devam etmektedir. Tunus Hükümeti, ekonomiye ilişkin 

müdahalelerini sosyal istikrar, ücretler ve istihdam üzerindeki olumsuz etkileri en aza 

indirecek şekilde uygulamaya büyük gayret sarf etmektedir. Dünya geneline göre global 

krizden en az etkilenen ülke olmuştur. 

Gıda ürünleri ithalatta önemli bir yer tutmakla birlikte ülke, başta zeytinyağı olmak üzere 

önemli bir tarım ürünleri ihracatçısıdır. Dünya fosfat üretiminde ilk sıraları alan Tunus, fosfatı 

işleyerek fosforik asit ve gübreye dönüştürmektedir. Ülkede petrol ve gaz üretilmektedir. 

İmalat sektöründe ise, tekstil ve deri ürünleri en önemli ihraç kalemlerini oluşturmaktadır. 

Üretimde ve ihracatta fosfat ve petrol eski önemini yitirmiştir. Diğer taraftan tekstil, gıda 

işleme, elektrikli ürünler önem kazanmıştır. 

Tunus hükümeti, tekstil, makine ve elektrikli ürünler, otomotiv parçaları, eczacılık ürünleri, 

ayakkabı ve deri, gıda ve bilişim teknolojilerine yapılacak yatırımlar açısından rekabet 

avantajına sahip olduklarını duyurmuştur. 

Tunus iç pazarının küçük olduğu düşünüldüğünde Tunus’un AB, Orta Doğu ve Kuzey 

Afrika’daki daha büyük pazarlara giriş imkanını da yatırımcılara sunduğu görülmektedir. AB 
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ile arasındaki Ortaklık Anlaşması, Avrupa pazarına girişte sanayi ürünlerinde gümrüksüz giriş 

imkanı sağlamaktadır. 

İstihdam, bölgesel kalkınma, güvenlik ve istikrar, adalet olmak üzere dört temel başlık altında 

oluşturulan Hükümetin Eylem Planı Ulusal Kurucu Meclisine sunulmuştur. Eylem Planında, 

demokratik reformların gerçekleştirilmesi kapsamında, bağımsız bir yüksek seçim kurulunun, 

bağımsız bir görsel ve işitsel bilgi yüksek kurulunun kurulması, yolsuzluklarla mücadele için 

özel bir hukuki teşkilatın, sosyal paktın oluşturulması için ulusal bir konseyin ve temel 

reformlarla ilgili ulusal bir diyalog platformunun oluşturulması çalışmalarına yer verilmiştir. 

Eylem Planında sektörlere göre alınacak tedbirler ve reformlarla ilgili başlıklar aşağıda 

sunulmaktadır. 

 Siyasi hayatı ve demokratik reformları geliştirmek, 

 Genel boyutta başta olmak üzere tüm boyutlarda güvenlik duygusunu pekiştirmek, 

 Merkeze yakın bir sosyal yapı, ılımlı bir dini model ve çok kültürlü bir ortam, 

 Hesap sorabildiği gibi barıştırmayı sağlayabilen bir adalet sistemi, 

 İyi ve etkili bir yönetim, 

 Yoksullukla mücadele, 

 İşsizliğin düşürülmesi ve işe alım mekanizmalarının geliştirilmesi, 

 Ekonomiyi ve yatırım ortamını geliştirmek, genel dengeleri korumak, 

 Sosyal yaşam koşullarının iyileştirilmesi için herkese yönelik çok boyutlu ve global 

kalkınma, 

 Sağlıklı bir çevrenin niteliklerini birleştirmek ve doğal felaketleri öngörebilmek 

 Dengeli bir bölgesel kalkınma 

 Dış siyaset 

Tarım ve balıkçılık sektörünün GSYİH’daki payı % 9’a yükselmiştir. İhracat gelirlerinin ise 

özellikle gıda işleme alanında yaklaşık %10’u bu sektörden elde edilmektedir. Bu sektör 

toplam işgücünün yaklaşık %16’sını istihdam etmektedir. Yerli üreticileri korumak için AB 

dışı ülkelerden gelen ürünlere hükümet belirgin ticari engeller uygulamaktadır. Özellikle 

sermaye malı olmayan ithalata tarife dışı engeller uygulanmaktadır. 

Tunus, Genel Preferanslar Sistemi çerçevesinde mamul mallarda, tarımsal ürünlerde ve el 

sanatları ürünlerinde; ABD, Kanada, İsviçre, Avustralya ve Japonya’nın tercihli tarifelerinden 

yararlanmaktadır. Ayrıca Mısır, Fas, Ürdün ile tarife engellerini kademeli olarak tümüyle 
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indirmeye yönelik Serbest Ticaret Anlaşmaları bulunmaktadır. 1998 yılında Davos’taki 

Dünya Ekonomik Forumu’nda yayınlanan Rekabet Raporu’nda Tunus Kuzey Afrika’daki 

ikinci güçlü ülke olarak değerlendirilmiştir.            

2018 yılına kadar Tunus’un GSYİH’ndaki artışın yılda %4’ün üzerinde olacağı tahmin 

edilmektedir. Bu dönemde, sanayi üretiminin yılda ortalama %4,2 oranında büyümesi ve 

tarım üretiminin ise %2,6 oranında büyümesi beklenmektedir. Aynı dönemde enflasyonun 

yılda ortalama %4,6 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 

 

2. SEKTÖRLER 

 

2.1. SEKTÖRLER 

2.1.1. Tarım ve Hayvancılık 

Tarım sektörü Tunus’un en önemli sektörlerinden biri olup, ülke ekonomisindeki yeri GSYİH 

olan %9’luk katkısı ve toplam ihracattaki %6’lık payı ile tartışılmaz durumdadır. Toplam 

tarım ve gıda ürünleri ihracatı yaklaşık 1 milyar dolardır. Tunus gıda maddeleri ile ilgili kendi 

kendine yeter bir ülke konumuna gelmiş olup, stratejik tarım ürünlerinin üretimi ve tüketimi 

arasındaki fark giderek azalmaktadır. 

Tunus gıda maddeleri ithal ettiği gibi, aynı zamanda önemli bir tarım ürünleri (özellikle 

zeytinyağı) ihracatçısıdır. Tunus’ta üretilen zeytinyağının, yıllık üretim miktarına bağlı olarak 

yaklaşık % 75’lik kısmı ihraç edilmektedir. Tunus dünyada zeytinyağı üretiminde, AB’den 

sonra ikinci büyük üreticidir. Zeytinyağı ihracatı toplam tarım ürünleri ihracatının % 25’ine 

karşılık gelmektedir. Tunus zeytinyağı ihracatının % 70’ini İtalya ve ABD’ye 

gerçekleştirmektedir. 

Hurma, turunçgiller, bağcılık, çeşitli sebzeler gibi ticarete konu olan tarımsal üretimin yanı 

sıra balıkçılık ve su ürünleri sektörleri ülkenin diğer önemli tarımsal faaliyetleri arasında 

sayılabilir. Tarım ürünleri ihracatında; AB ülkeleri % 44, Magreb Ülkeleri de (Fas, Tunus, 

Cezayir, Libya, Moritanya) % 24 paya sahiptir. 
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Tunus’ta 8,575 milyon hektarlık bir tarım alanı vardır. Bu alanın 4,9 milyon hektarlık kısmı 

kullanılır durumdadır. Ülkede tarımla uğraşan aktif nüfus 516.000’dir. Tunus’ta ekilebilir 

alanın % 90’nı özel sektöre aittir. Kamuya ait olan kısım ise uzun vadelerle kiralanmaktadır. 

Tunus’ta 21 adet baraj mevcut olup, yıllık su potansiyeli 4,5 milyon m3’tür. Ağaçlık alanın 

120.000 hektar olduğu ülkede belli başlı orman ürünleri odun ve mantardır. 

Hububat üretimi tarım alanlarının 1,3 milyon hektarlık kısmını kaplamaktadır, bu miktar 

geçen yıllardaki 1,6 milyon hektarlık alanın altında kalmaktadır. Avrupa (Fransa ve İtalya) ile 

Karadeniz Ülkeleri (Ukrayna ve Rusya) önemli tedarikçileri olmuştur. Tunus’ta devlet eli ile 

yapılan ithalatta genellikle fiyat esas alınıp, kalitesiz ürün ithal edilmektedir. Bu da imalatçılar 

tarafından şikayetlere neden olmaktadır. Temel politika üretimi artırarak ülkenin hububat 

ihtiyacını karşılamak ve ithalatı azaltmaktır. Kendi kendine yeter olma seviyesi olan 2,7 

milyon ton üretime ulaşmak temel amaçtır. 

1350 km.lik sahil şeridine sahip olan Tunus’ta balıkçılık sektörünün önemi çok büyüktür. 

Devlet bu önemi, limanlar yaparak ve sektördeki yatırımlara mali teşvikler sağlayarak 

göstermektedir. 10800 adet balık üretim çiftliği bulunmaktadır. Balıkçılık ürünleri ihracatı 

toplam tarım ürünleri ihracatı içerisinde %11’lik bir paya sahiptir. Tunus ton balığı üretiminde 

ve ihracatında dünyada ilk sırayı almaktadır. Dondurulmuş balık ürünlerinin de %90’lık 

bölümü ihraç edilmektedir. 

2.1.2. Sanayi 

Tunus’ta sanayi sektörü GSYİH’nın %30,4’ünü oluşturmaktadır. Ülkenin en önemli sanayi 

faaliyetleri; tekstil ve deri, petrol üretimi ve başta fosfat olmak üzere madencilik alanlarında 

yoğunlaşmaktadır. İmalat sanayi üretiminin % 26,6’sını tekstil-konfeksiyon ve deri sektörü, 

%16,6’sını gıda, % 22,7’sini makine-elektrik sanayi, %18,1’ini kimya sanayi, %9,2’sini ise 

inşaat malzemeleri ve toprak sanayi teşkil etmektedir. Tunus, 10 milyon ton civarındaki yıllık 

üretimi ile dünya fosfat üretiminde ilk sıralarda yer almaktadır.   Çıkarılan fosfatın büyük 

bölümü ihracata dönük gübre ve kimyasal madde üretiminde kullanılmaktadır. 

Petrol ithal eden bir ülke olan Tunus’ta yılda 4,2 milyon ton petrol üretilmekte, söz konusu 

üretim Tunus'un petrol ihtiyacının sadece % 46'sını karşılamaktadır. 

1963 yılına kadar büyük oranda tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olan Tunus’ta, sanayi 

sektörünün GSYİH’daki payı sadece % 6 iken, bugün bu oranın % 13,8 seviyelerine 
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ulaşmasında ülkenin Avrupa’ya, özellikle Fransa’ya olan coğrafi ve kültürel yakınlığını iyi 

kullanmasına, 1993 yılında yürürlüğe giren yatırımları teşvik yasasına ve de kaliteli ve ucuz 

insan gücünün kısa zamanda yetiştirilmesine bağlayabiliriz. 

Tunus sanayi sektöründe 10 ve yukarısı işçi çalıştıran toplam 5702 şirket faaliyet 

göstermektedir. Şirketlerin % 47’si tamamen ihracata dönük üretim yapmakta olup, sektörün 

% 62’lik kısmına iş olanağı sağlamaktadır. 

% 33’ü yabancı ortaklık ve % 50’den fazlası tamamen yabancı yatırım olan üretim 

şirketlerinin 300.000’den fazla kişiye iş imkanı sunduğu bilinmektedir. Bu şirketler 

üretimlerinin tamamını ihraç etmektedir. 

Tunus, sanayileşme politikasında önceliği tarım ürünlerinin işlenmesine vermiştir. Buradaki 

hedef, yakın zamana kadar her türlü gıda maddesini ithal eden ülkenin, öncelikle bu sektörde 

kendine yeterli olması ve daha sonra makarna, kuskus, domates salçası, margarin, zeytinyağı 

gibi temel gıda maddelerini ihraç edebilmesidir. 

İmalat sanayi başta tekstil, tarım ürünlerinin işlenmesi, ve konserve haline getirilmesinden 

oluşan gıda sanayi, inşaat malzemeleri sanayi ve büyük ölçüde fosfat işlemeye dayalı kimya 

sanayinden oluşmaktadır. 

Tunus’un en önemli sektörlerinden biri olan tekstil ve konfeksiyon sektörü, sanayinin 

gelişmesinde büyük önem taşımaktadır. Tekstil sektörü, Tunus ihracatının % 26,4’ünü 

oluşturmaktadır. Toplam tekstil ihracatının % 92’si hazır giyimdir. 

Üretimin % 92’sini AB ülkelerine ihraç edilmekte olup, Tunus AB’nin 4. büyük 

tedarikçisidir. Ancak sektör, düşük katma değerli üretim, Asya ülkelerinden gelen rekabet ve 

AB ülkelerindeki ekonomik durgunluk nedeniyle zarar görmüştür. Hükümet, dokuma ve örme 

alt sektörlerindeki yatırımı artırarak katma değeri artırmayı amaçlamaktadır. Tunus tekstil 

sektörü bazı ünlü Avrupalı markalara ürün tedarik etmektedir. Hükümet, sektöre verilen 

yatırım teşviklerini de 5 yıllık bir süreç için %5’ten %20’ye çıkarmıştır. Bunun dışında 

İhracat Teşvik Fonu’ndan Tunuslu tekstil üreticilerine kredi sağlanmaktadır. 

Tekstil sanayinden sonra en çok istihdam olanağı yaratan sektör, elektrikli ve elektriksiz 

makine imalat sahasıdır. Tunus'ta elektrikli ve elektriksiz makine parçaları üretimi, küçük 

sermayelerle ve AB Ülkeleri ile ortak yatırım şeklinde kurulmuştur. Bu sektörde başta 

otomotiv sektöründe kullanılan makas, motor, debriyaj gibi parçalar üretilmektedir. 
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Kimya sanayi büyük ölçüde ilaç ve daha sonra lastik sanayilerindeki büyümeye bağlı olarak 

gelişme kaydetmiştir. Buna ek olarak, gübre, boya, deterjan, kozmetik kimya sanayinin başta 

gelen sektörleridir. Kimya sanayinde devlet kuruluşları hakim durumda olmakla beraber, 

özellikle boya ve tutkal üretiminde özel sektör de yer almaktadır. 

Plastik alanında yapılan yatırımlar, petrol üreten ülkelerden gelen ham plastiğin işlenmesi 

şeklinde olup, sermayesi de yine petrol üreten ülke yatırımcıları ile ortak yatırım şeklinde 

oluşturulmaktadır. 

Tunus Sanayi Geliştirme Ajansı (API), “Ulusal Sanayi Stratejisi”ni açıklamıştır. Sanayi 

Stratejisiyle, katma değeri yüksek yeni sektörlerin yanı sıra mekanik, elektrik, tekstil ve 

konfeksiyon, gıda, bilgi ve iletişim teknolojilerini içeren öncelikli sektörlere ağırlık verilmesi 

amaçlanmaktadır. Strateji kapsamında ihracatın ve yabancı yatırımların arttırılmasının yanı 

sıra katma değeri yüksek faaliyetler için Tunus’un bir merkez haline getirilmesine yönelik 

çalışmalara öncelik verilmesi amaçlanmaktadır. 

2.1.3. Madencilik 

Tunus’un madencilik sektöründe petrol, doğalgaz ve fosfat üretimi hakim durumdadır. Petrol 

iki eski petrol sahası olan güneydeki El Borma ve Gabes Körfezindeki Ashtart’dan 

çıkartılmaktadır. Bu sahalardaki petrol zaman içerisinde azalmaktadır. Ancak Adam, Didon 

ve Oudna gibi daha küçük yeni petrol sahalardaki üretimler kısmen de olsa azalan üretimi 

dengelemektedir. 

Ulusal petrol şirketi “Entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP)”nın petrol ve 

doğalgaz arama ve işletmelerinde % 50’ye kadar hisseye sahiptir. İngiliz enerji firması 

BG’nin Gabes Körfezindeki Miskar sahasında 1996 yılında üretime başlamasıyla Tunus’un 

doğalgaz üretimi çok hızlı artış göstermiştir. Miskar sahası halen Tunus doğalgaz üretiminin 

dörtte üçünü gerçekleştirmektedir. 

BG firması Miskar sahasındaki üretimi artırmak için 500 milyon dolar ve Hasdrubal sahasını 

geliştirmek için gerekli olan 1,2 milyar dolarlık maliyetin 800 milyon doları kadar (kalan 

kısım ulusal petrol şirketi ETAP tarafından karşılanmıştır) yatırım yapmıştır. Doğalgazın % 

77’si enerji santrallerinde, % 18’i sanayide ve % 7’si konutlarda kullanılmaktadır. Sanayi ve 

konutlarda doğalgaz kullanımı hızla artmaktadır. 
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Dünyanın en büyük fosfat üreticilerinden biri olan Tunus’ta fosfat ülkenin güney batısındaki 

Gafsa’da çıkarılmaktadır. Ülkede üretilen fosfatın % 70’i Kef Eddour, Kef Aschfaier ve 

Jallabia maden sahalarından çıkartılmaktadır.Fosfat madenciliğinde ülkede tekel olan 

“Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG)” şirketi, dünyadaki talep ve fiyatları kontrol 

ederek elde edeceği gelirle ülkenin borçlarının bir kısmını kapatmayı düşünmektedir. 

2.1.4. Müteahhitlik Hizmeti  

Tunus müteahhitlik ve inşaat sektörü Ekipman, İskan ve Arazi Planlama Bakanlığı’nın idaresi 

altındadır. Bakanlık, lojman inşası, alt yapı çalışmaları ve kamu binalarının inşası gibi 

faaliyetleri yönetmektedir. Tunus ekonomisinde tekstil, gıda sanayi ve tarımdan sonra 

dördüncü sırada inşaat sektörü almaktadır. 

Nüfusun % 80’inin kendi evinde oturduğu ve 2005 yılında yürürlüğe giren yabancıların 

ekonomik ve turistik amaçlı belirlenen bölgelerde mülk edinmelerinin kolaylaştırılmasına 

ilişkin yasa dikkate alındığında, gayrimenkul inşaatında son 10 yılda görülen yıllık ortalama 

% 3 oranındaki artışın, önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklenmektedir. 

Tunus yabancı şirketlere finansmanı uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan çok büyük 

projeler ya da aşağıda belirtilen alanlarda çalışma imkanı sağlamaktadır. 

Jeolojik etüdler 

Topoğrafik etüdler 

Çevre ile ilgili etüdler 

Deniz içerisinde gerçekleştirilen etüdler 

Fizibilite çalışmaları 

Mühendislik çalışmaları 

Liman ve havalimanı inşa çalışmaları. 

Tunus’ta 2.000 adet kayıtlı müteahhitlik ve inşaat şirketi bulunmakta ve 15.000 adete yakın 

taşeron kayıt dışı faaliyet göstermektedir. Sektörün yapısı incelendiğinde çok büyük bir 

kısmının küçük ve orta ölçekli firmalardan genellikle aile şirketlerinden oluştuğu 

görülmektedir. En büyük şirketler sektörün % 20’lik kısmına sahip iken, yıllık 7,5 ila 40 

milyon dolar arasında kontrat gerçekleştirmektedirler. Sektördeki kayıtlı şirket sayısının son 
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yıllarda fark edilir derecede azalmasından dolayı fiyatlarda büyük düşüşler ve büyük bir 

rekabet söz konusu olmuştur. 

Sektör yaklaşık olarak 300.000 çalışana sahiptir. Bunun 250.000 adeti geçici işçi 

statüsündedir. İşçilerin eğitim seviyesi ortaokul düzeyindedir. 

Kayıtlı olan 2.000 şirket, müteahhitlere ait çeşitli sendikalar çerçevesinde toplanmıştır. Bu 

sendikalar Ulusal İnşaat Federasyonu’na bağlı olarak çalışmaktadırlar. 

Tunus, mali ve finans piyasalarındaki istikrar, dinamik bankacılık sistemi sayesinde, kısa bir 

dönemde önemli bir finans merkezi haline gelmiştir. Bağımsız araştırma kuruluşlarının 

raporlarına göre Tunus, Kuzey Afrika’nın en önemli finans merkezi olarak kabul edilirken, 

Arap ülkeleri arasında ise en büyüklerinden birisi konumundadır. Ülkede bankacılık sistemi 

Tunus Merkez Bankasının kontrolü ve denetimi altındadır. Tunus’ta 20 mevduat bankası ve 

14 mali kuruluş bulunmaktadır. Mali kuruluşların 2 tanesi ticari banka, 10 tanesi leasing ve 2 

tanesi de factoring şirketidir. 11 adet de yabancı bankaları temsil eden ajanslar ile 8 off-shore 

banka faaliyet göstermektedir. 

Tunus, çeşitli büyük inşaat projeleri için Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Afrika 

Kalkınma Bankası gibi kuruluşlardan finansman yardımı almaktadır. Elektrik üretiminin 

özelleştirilmesinin ardından, hükümet havalimanı, liman ve su işleri ile ilgili inşa projelerini 

de özelleştirme yolunda büyük adımlar atmıştır. 

Tunus’ta yapılan kamu yatırımları ilgili kurumun bütçesine konan ödenekten ve/veya 

sağlanan dış kredilerle finanse edilmektedir. Tunus’ta dış finans kuruluşlarından sağlanan 

özellikle Avrupa Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Kuveyt Arap Kalkınma Fonu 

ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Afrika Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası 

kaynaklarından sağlanan finansmanla yatırımların finansmanı tercih edilmektedir. 

Tunus, Afrika Kalkınma Bankası’nın inşaat sektörü ile ilgili verdiği kredilerin % 15’lik 

kısmını kullanmaktadır.  

Diğer yandan, ülke fosfat işleme sonucunda oluşan çevre kirliliği ile ilgili olarak yapılacak 

faaliyetlerle ilgili olarak da kalkınma kredilerinden faydalanmaktadır. 

Tunus’ta birçok büyük yatırım projesi bulunmaktadır. Bunlar içinde en önemlileri aşağıda 

sunulmaktadır. 
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TAV Holding, Enfidha Uluslararası Havaalanı: Yıllık 30 milyon yolcu kapasiteli Enfidha 

Uluslararası Havaalanı Projesi, TAV Holding tarafından inşa edilmekte olup bilahare 40 yıl 

süreyle yine TAV Holding tarafından işletilecektir. Toplam 400 milyon Euroluk Enfidha 

Havaalanı, Tunis Carthage havaalanındaki yoğun trafiği azaltacak ayrıca, Tunus ticaretine 

büyük katkı sağlayacaktır. Yaklaşık 6.000 hektarlık geniş bir araziye sahip olan havaalanı 

projesi dört faz olarak planlanmıştır. 

Sama Dubai, Yüzyılın Şehri Projesi: Sama Dubai Holdingin yapmış olduğu 25 milyar dolarlık 

Yüzyılın Şehri veya Akdenizin Kapısı isimli projedir. Bu mega proje 830 hektarlık bir alan 

üzerinde bulunmaktadır. 15 yılda tamamlanacak olan bu proje yerleşim alanı, lüks oteller, çok 

amaçlı binalar, 100 katlı gökdelen ve birçok kule, yat limanı, kültür ve eğlence merkezleri ve 

turistik tesislerden oluşmaktadır. Ağustos 2007’de anlaşmaya varılan bu proje, ekonomik 

büyümeye % 0,5’lik ek katkı sağlayacak ayrıca, 300,000 kişiye istihdam imkanı yaratacaktır. 

15 yılda tamamlanması planlanan bu proje çeşitli etaplar halinde tamamlanacaktır. Projenin 

14 milyar dolarlık kısmı Sama Dubai tarafından, geri kalan kısım ise diğer ekonomik 

kuruluşlarca finanse edilecektir. Ancak, finansman imkanı bulunamaması nedeniyle proje 

fiilen başlatılamamıştır. 

Rades-La Goulette Köprüsü: Tunus ve Japon ortaklığıyla yapılmakta olan köprü projesinin 

maliyeti 112 milyon dolardır. İnşasına Ağustos 2004’de başlanmış olup, uzunluğu 14,65 

kmdir. Köprü başkent Tunus’un kuzey ve güney banliyösünü bağlamaktadır. Söz konusu 

projenin köprü kazıklarının çakılmasına ilişkin kısmı 2004 yılında STFA tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 21 Mart 2009 tarihinde resmi bir tören ile açılmıştır. 

Bukhatir Group, Tunis Spor Şehri: Tunis Spor Şehri Projesi Mayıs 2008’de başlamış olup 

Tunus BAE ortak yatırımıdır. Toplam 5 milyar dolarlık proje ile 255 hektarlık alanda golf 

sahası, futbol, voleybol, basketbol, hendbol, tenis, yüzme, atletizm ve diğer spor dallarını 

içeren 9 spor akademisi, 36 hektarlık alan içerisinde 10.000 seyircilik futbol stadyumu ile 

5.000 seyircilik spor salonu, olimpik yüzme havuzu inşaası öngörülmektedir. Projenin bir 

diğer kısmı ise yerleşim alanı, dinlenme tesisleri, lüks oteller, kuleler, villalar ve alışveriş 

merkezleri ile poliklinikleri kapsamaktadır. 

Al Maabar, Bled El Ward veya Rüya Şehir Ariana Projesi: Ariana adlı bölgede 5.000 

hektarlık bir alanda (2.600 hektarı göl) 10 milyar dolarlık Bled El Ward isimli yeni bir şehir 

kurulmasına ilişkin bir projedir. Yerleşim alanları, sağlık merkezleri, turistik ve dinlenme 

merkezleri, alışveriş ve spor merkezleri, yeşil alan, marina yapılması öngörülmektedir. 20 
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yıllık bir zamana yayılmış olan proje 10.000 kişiye iş imkanı yaratacaktır. Proje 2008 yılının 

ilk yarısında başlamıştır. 

Tunis Finansman Limanı Projesi: 3 milyar dolarlık bu proje Kuzey Afrika’daki ilk off shore 

finansman merkezi olacaktır. Bankacılık, yatırım ve danışmanlık, sigortacılık merkezi yanı 

sıra marina yerleşim ve ticaret merkezlerinden oluşacaktır. Tunus’un ekonomik ve mali yapısı 

için önemli bir proje olarak görülmektedir. 

Kültür Şehri Projesi: 9 hektarlık bir alan üzerine kurulacak olan şehir, mimari ve kültürel 

açıdan önem kazanmaktadır. İnşasına 1 Şubat 2006 yılında başlanan ve maliyeti 50 milyon 

dolar olan bu proje, 1.800 kişilik opera salonu, 300 kişilik tiyatro salonu, 7 adet müzik, tiyatro 

ve dans stüdyosunu kapsamaktadır. Ayrıca bir medya kütüphanesi, resim ve sanat galerisi, 

kültürel amaçlı iş merkezleri ve medeniyetler müzesi yer almaktadır. Mimarisi Arap İslam 

mimarisi olup, şehrin birinci fazı 48.836 m2 üzerine inşa edilmektedir. İkinci faz ise 22.000 

m2 ile ulusal medeniyet müzesi olacaktır. 

Küçük Sicilya Projesi: 80 hektarlık bir alan içerisinde başkent Tunis’in belli bir kısmı ile 

çevresinin renovasyon ve rehabilitasyonuyla ilgili bir projedir. Proje çok katlı oto park, iki 

adet ikiz kule, çok fonksiyonlu ulaşım istasyonu, yerleşim ve idari binalar, kültürel, sosyal ve 

ticari merkezlerden oluşmaktadır. Tunus belediyesi’nin sorumluluğunda olan projenin hukuki 

sorunlar nedeniyle başlaması mümkün olamamıştır. 

Abu Dhabi Investment House, Porta Moda Projesi: Proje, Tunis Finansman Limanı 

Projesi’nin bir parçasıdır. Çok amaçlı bir proje olup, yerleşim alanı, oteller, moda ve mobilya 

mağazaları, moda akademisi, eğlence ve eğitim merkezlerini kapsayacaktır. Proje maliyeti 

yaklaşık 7 milyar dolardır. 

Taparura Projesi: Tunus’un en önemli projelerinden biridir. Çeşitli sanayiler nedeniyle 

kirletilen Sfax şehrinin kuzey sahilinin temizlenmesi ve rehabilite edilmesi projesidir. 

Projenin 1. aşaması Nisan 2006’da başlamıştır. Avrupa Kalkınma Bankası tarafından finanse 

edilen yaklaşık 100 milyon dolarlık bir projedir. Projenin 260 hektarlık kısmı ıslah edilmiş 

olup, bu bölüm 3 km.lik sahil ile dinlenme tesisleri ile yeni turizm projelerine ulaşacak bir 

sahil yolu oluşturulmasına yardımcı olacaktır. 

Yukarıda belirtilen projelere ilave olarak, 2 milyar dolarlık yine Enfidha’da yapılacak olan 

derin su limanı projesi bulunmaktadır. 
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Enerji alanında da yatırımlar yapılmakta olup, özellikle İtalyanlarla yürütülen ve 2014’de 

tamamlanacak olan El Haouria projesi 1200MW elektrik üretmeyi planlamaktadır. Bunun 800 

MW’nın denizaltı kablolarla Sicilya’ya ihracatı, 400 MW’ının da iç piyasada tüketilmesi 

öngörülmektedir. Ayrıca Fransız Alsthom firmasıyla yürütülen 3 ayrı elektrik üretim proje 

bulunmaktadır. Diğer taraftan Sfax yakınlarında 2020 yılında kurulması planlanan nükleer 

enerji projesi bulunmaktadır. Birçok Tunuslu mühendis hâlihazırda eğitim programlarına 

başlamıştır. 

Güneş ve rüzgar enerjileriyle ilgili projeler de mevcut olup, Bizerte rüzgar enerjisi yatırımının 

ülke kapasitesini % 4 artırması beklenmektedir. 

Afrika Kalkınma Bankası, 22,9 milyon Euro’luk kredi ile Tunus su dağıtım projesinin 2. 

etabını finanse etmektedir. Proje su kaynaklarının etkin kullanımı ve özellikle kırsal alana 

içme suyu tedariki ve tarım alanlarının sulanması amaçlıdır. 5 yıllık bir proje olup, gelecek 

yıla tamamlanması öngörülmektedir. Toplam proje 122 milyon Euro olup, Afrika Kalkınma 

Bankası yanı sıra Fransız Kalkınma Ajansı, Dünya Bankası ve Tunus Hükümeti tarafından 

finanse edilmektedir. 

2.1.5. Turizm 

Hizmet sektörü, GSYİH’nın yaklaşık %44’lük bölümüne tekabül etmektedir. Turizm 

sektörünün hizmetler içindeki payı %14’dür. Tunus’a her yıl gelen 5-6 milyon civarındaki 

yabancı ziyaretçilerin %70’lik bölümü başta Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya olmak üzere 

Batı Avrupa ülkeleri vatandaşlarıdır. 

Turizmin Tunus ekonomisine en önemli katkısı istihdam alanında gerçekleşmekte olup, 

doğrudan veya dolaylı olarak turizmden hayatını kazanan kesim toplam nüfusun % 13’üdür. 

Diğer ülkelerin turizm sektöründeki gelişmelerine ayak uydurmak için yeni stratejiler 

belirleyen Tunus, sağlık turizmine ve de termal merkezlere önem vererek ülkeyi uluslararası 

arenada önemli bir güvenlik ve sağlık turizmi merkezi haline getirmeyi planlamıştır. Bu 

konuyla ilgili olarak, Tunus Hükümeti de çeşitli turistik yörelerde yeni ve modern turistik 

tesislerin kurulması için finansal yardım ve teşvikler sağlamaktadır. Çöl, çevre, kültür, kongre 

ve golf turizmi de geliştirilmeye çalışılmaktadır. Sektörün en büyük sorunu, ucuz hizmet 

verilmesinden dolayı, alım gücü düşük olan Avrupalı turistlerin ülkeye gelmeleri olarak 

özetlenebilir. 
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Turizm sayesinde el sanatları sektörünün de gelirleri artmış, çalışan nüfusun %10’una tekabül 

eden 300.000 kişinin çalıştığı el sanatları sektörünün gelirleri yaklaşık 150 milyon dolar 

olmuştur. El sanatları sektörü toplam ihracatın % 4’ünü oluşturmaktadır. 

Tunus’un sınır komşuları Magreb Ülkelerinin de Tunus’a olan ilgisi artmıştır. Libya ve Fas 

başta gelmektedir. 

 

3. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

 

3.1. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

World Investment Report verilere göre, Tunus’a yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımı 

31,3 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Tunus Yabancı Sermaye Ajansı (FIPA)’nın verilerine 

göre, Tunus’ta 3.135 yabancı firma faaliyet göstermektedir. 

Tunus’taki yabancı yatırımın sektörel dağılımına baktığımızda sırasıyla, tekstil-hazır giyim, 

hizmet sektörü, mekanik, metal, metalurji, elektrik-elektronik, tarım ve gıda sektörleri başta 

gelmektedir. 

Tunus’ta iç piyasaya dönük ticari faaliyetlerde bulunmak üzere yatırım gerçekleştirmek 

isteyen yabancı bir firma, Tunuslu bir firma ile yapacağı ortaklıktan en fazla %49 oranında 

hisse alabilmektedir. Söz konusu oranlar imalat, sanayi ve turizm sektöründe %100 oranına 

çıkabilmekte; tarım ve balıkçılık alanında ise en fazla %66 olarak belirlenmektedir. 

Afrika’nın en iyi kalifiye iş gücüne sahip ülkesi olan Tunus’ta mühendis çalıştırma maliyeti 

aylık 1.000–1.200 ABD Doları’dır. Vasıflı işçi maliyeti ortalama 1,50 dolar/saat’tir. 

3.1.1. Yatırımlarda Öncelikli Alanlar 

Bilgi işlem ve haberleşme: 

Haberleşme teknolojileri Tunus’ta ilk sıralarda yer alan bir sektördür. Halihazırda GSYİH’ya 

katkısı %13,5’dir. Bilgi işleme, yazılım, sistem kurulumu ve danışmanlık gibi konularda 

yatırım imkanları mevcuttur. 

 Elektrik-elektronik: 
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 Özellikle son 6 yılda çok dinamik bir sektördür. Sektörün büyüme oranı yıllık % 15’dir. 

Tunus’da yetişmiş eleman ve mühendis bulmak oldukça kolaydır. Bu ve bunun gibi mühendis 

istihdam edilen diğer sektörlerde mühendis çalıştırma maliyeti aylık 1.000–1.200 ABD 

Doları’dır. 

Mekanik: 

Tunus’un özellikle Avrupa’ya yakınlığı, üretim maliyetinin düşüklüğü, AB ile gerçekleştirilen 

serbest ticaret alanı, ayrıca diğer Arap ülkeleriyle yapmış olduğu serbest ticaret anlaşmaları, 

kira ve eleman maliyetlerinin düşüklüğü ülkeye yatırımı cazip kılmaktadır. Özellikle otomotiv 

sektörünün ihtiyacı olan mekanik parçalar ve yan sanayi alanlarında yatırım için iyi bir 

pazardır. 

Tekstil: 

Konfeksiyon imalatında Avrupa için iyi bir tedarikçi olan Tunus üretim maliyetindeki avantaj, 

Avrupa’ya yakınlık, vasıflı eleman teminindeki kolaylık, siyasi kararlılık, vergilerdeki 

avantajlar, düşük işçi maliyetleri nedeniyle bu sektörde yatırım yapılması açısından avantajlı 

durumdadır. Ülkenin iplik ve kumaş üretiminin olmaması nedeniyle özellikle bu alanlarda 

yatırım imkanı bulunmaktadır. 

Gıda sanayii: 

Ülkenin Avrupa’ya yakınlığı, Arap ve AB ülkeleri ile serbest ticaret alanları oluşturmuş 

olması, iklimin erken üretim için müsait olması, tarım ürünlerinde iç talebin iç piyasanın yanı 

sıra turizm nedeniyle de artması, diğer taraftan tarımsal ürün üretimindeki yıllık sürekli artış, 

ürün kalitesindeki artış, yetişmiş mühendisin % 25’inin tarım ve gıda sanayiinde çalışıyor 

olması, vasıflı eleman teminindeki kolaylık bu alanda yatırımı cazip kılmaktadır. Özellikle 

mevcut fabrikaların modernizasyonu, sebze ve meyve işleme tesisleri, dondurulmuş meyve 

sebze sanayi, deniz ürünleri sanayi (deniz ürünlerinden yemekler, ton konservecilik sanayi, 

dondurulmuş deniz ürünleri vs), şarapçılık, kesme çiçek, süt ürünleri, şekerleme ve bebek 

maması ile organik gıdada yatırım imkanları bulunmaktadır. 

Deri ve ayakkabı: 

Diğer sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de Tunus’un Avrupa’ya yakınlığı, düşük işgücü 

maliyeti hammadde teminindeki kolaylık, deri el sanatlarındaki uzun tecrübeler bu sektörde 
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özellikle ayakkabı imalatı, deri çanta ve deri eşya imalatı için iyi bir yatırım yeri olarak 

görülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sektörlerin dışında, inşaat ve müteahhitlik alanında Tunus gelecek vaat 

eden bir ülkedir. Özellikle Körfez Ülke yatırımcılarının bu ülkeye turizm, konut ve yerleşim 

alanında yatırım yapma arzuları ve Avrupa, Libya ve Cezayir’in petrol arama ve işletme, 

doğal gaz dağıtım ve elektrik üretim ve dağıtım alanlarında yatırım girişimleri inşaat sektörü 

ve inşaat malzemeleri açısından fırsat yaratmaya müsaittir. 

3.1.2. Yatırımlarda Sağlanan Teşvikler 

1. Ortak Teşvikler (Tüm yatırımcılara aynen uygulanmaktadır.) 

Kar veya net gelirin % 35’ine kadar vergi muafiyeti 

Tekrar yatırıma kullanılan karın % 35’ine kadar vergi muafiyeti 

İç piyasada üretimi olmayan malların ithalatında gümrük vergisi ve benzeri vergiler 

ile KDV (%12) muafiyeti 

Üretim oncesi iç piyasadan tedarik edilecek malzemelerin KDV ödemelerinde erteleme 
 
2. Yatırım amacına göre teşvikler (Şirketin kuruluş öncesinde belirlenen özelliklerine göre 
verilen teşviklerdir): 

-Üretiminin tamamını ihraç etmek amacıyla kurulan şirketler: 

-Üretiminin bir kısmını ihraç etmek amacıyla kurulan şirketler: 

-Bölgesel kalkınma alanlarında kurulan şirketler: 

Ayrıca, tarımsal kalkınma, ARGE ve Teknoloji Geliştirme, küçük işletmeler ve yeni 

girişimciler, destek yatırımları (çocuk bakımı, eğitim, film tiyatro, sağlık ve hastane 

imkanları) gibi alanlarda da yatırım teşvikleri ve vergi teşvikleri uygulanmaktadır. 

3. Yatırım seviyesi ve proje bazında kararname ile belirlenen teşvikler: 

Sınır bölgeleri ve ulusal ekonomi için özel ithalat gerektiren ve yüksek katma değer 

oluşturacak faaliyetler için % 5-20 arasında yatırım primi ödemesi yapılır, altyapı 

hizmetlerinde harcamalara devlet katılımı sağlanır, 5 yıl süreyle kurumsal vergiden muafiyet 

vardır, gerekli malzemelerin tedarikinde özel uygulamaya tabidir. 

Yatırım hacmi ve yaratacağı işgücüne göre girişimcilere çok cüzi bir fiyata arazi temin edilir. 
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Eğitim, meslek eğitimi, okul öncesi eğitim için yatırımlarda % 25’e kadar yatırım primi 

ödemesi yapılır, arazi temin edilir, Tunuslu öğretmen ve eğitmenlere maaşlarının bir kısmı 

(%25) devletçe karşılanır, sosyal güvenlik primi 5 yıla kadar devletçe karşılanır. Tunuslu 

eğitmenlere yapılan ödemelerde meslek eğitim vergisi muafiyeti sağlanır. 

Ayrıca, teknopark yatırımları, ekonomik güçlük içinde bulunan yatırımcılar veya faaliyetini 

durdurmak zorunda kalan işletmeler, yat limanı işletmecileri için de farklı teşvikler 

uygulanmaktadır.  

Oturma ve Çalışma İzinleri 

Tunus Türk vatandaşlarına vize uygulamamaktadır. Bir yabancının ücretli bir işte 

çalıştırılabilmesi için bir kez uzatılabilen ve bir yılı geçmeyen bir sure için bir iş akdi 

yapılmalı Tunus Mesleki Eğitim ve İstihdam Bakanlığı’ndan çalışma izni alınmalı, bu izne 

istinaden İçişleri Bakanlığı’ndan oturma müsaadesi alınmalıdır. Yüzde yüz ihracatçı firmalar 

basit bir bildirimle yönetici pozisyonunda 4 yabancı uyruklu personel istihdam edebilir. 4 

kişiden fazlası için Tunus Mesleki Eğitim ve İstihdam Bakanlığı’ndan izin alınması 

gerekmektedir. 

Tunus’ta iş yapan yabancı firmalara genellikle vasıfsız yabancı işçi çalışması müsaade 

edilmezken, yapılan işin niteliğine göre bazen değişik uygulamalar olsa da, genel olarak her 4 

yerli kalifiye işçiye (mühendis yönetici teknisyen vb) karşılık sadece 1 yabancı kalifiye işçi 

çalıştırılmasına izin verilmektedir. 

 

4. DIŞ TİCARET 

 4.1. DIŞ TİCARET 

4.1.1. Genel Durum 

Tunus’un dış ticaretine baktığımızda, 2014 yılında ihracatın 16 milyar $, ithalatın ise 23,6 

milyar $ olarak gerçekleştiği görülmektedir. Yıllar itibarıyla giderek artan bir şekilde dış 

ticaret açığı veren Tunus, 2006 yılında 2,9 milyar $ dış ticaret açığı verirken, 2014 yılında bu 

açık 7,5 milyar $ düzeyindedir. 

Tunus’un Yıllar İtibarı ile Dış Ticaretinin Görünümü (milyon $) 

YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 
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2003 8.026 10.951 18.977 -2.925 
2004 9.684 12.736 22.420 -3.052 
2005 10.493 13.174 23.667 -2.681 
2006 11.694 15.007 26.701 -3.313 
2007 15.165 19.099 34.264 -3.934 
2008 19.319 24.638 43.957 -5.319 
2009 14.445 19.096 33.541 -4.651 
2010 16.426 22.215 38.641 -5.789 
2011 17.846 23.952 41.798 -6.106 
2012 17.007 24.470 41.477 -7.463 
2013 17.060 24.266 41.326 -7.206 
2014 16.118 23.629 39.747 -7.510 

 

4.1.2. Başlıca  Ürünler İtibariyle Tunus’un İhracatı (Bin Dolar) 

Tunus’un ihracat yapısı ise ülkenin aynı zamanda üretim yapısını da yansıtmaktadır. 

İhracatında elektrikli ve elektronik ekipman % 26 pay alırken, örme olmayan giyim eşyası 

yaklaşık % 15 oranında ile ikinci sırada yer almaktadır. Ardından %12 pay ile petrol yağları, 

%6 örme giyim eşyası ve % 4 ile ayakkabı gelmektedir. 

GTİP ÜRÜNLER 
 

2012
 

  
2013 

  

 
2014

 

  TOPLAM İHRACAT 17.007.446 17.060.465 16.118.472

8544 
İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer 
elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış 
liflerden oluşan fiber optik kablolar

1.633.703 1.678.210 1.847.120

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

1.875.907 1.748.136 1.446.380

6203 
Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, 
takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort 
(yüzme kıyafeti hariç) 

614.631 676.223 982.695

6204 
Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, 
takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon 
etek, vb.(yüzme kıyafetleri hariç)

273.007 267.094 670.649

8536 
Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik 
devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, 
sigortalar, fişler, kutular vb)

368.561 440.605 515.171

2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar 

948.832 802.864 476.159

6403 
Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, 
tabii veya terkip yoluyla elde edilen 

280.728 283.013 422.560
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köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar 

8528 
Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı 
cihazları 

492.577 487.027 406.486

8708 
Karayolu taşıtları için aksam, parça ve 
aksesuarlar 

246.334 282.811 328.191

6211 
Spor, kayak ve yüzme kıyafetIeri; diğer 
giyim eşyası 

625.538 634.277 303.089

8803 
88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava 
taşıtlarının aksam ve parçaları

237.073 325.604 278.748

6109 
Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve 
diğer iç giyim eşyası (örme)

324.619 316.411 271.639

804 
Hurma, incir, ananas, avokado ve guava 
armudu, mango ve mangost 
(taze/kurutulmuş) 

221.072 234.777 230.799

1509 
Zeytinyağı ve fraksiyonları (kimyasal 
olarak değiştirilmemiş) 

375.219 504.593 218.642

2809 
Difosfor pentaoksit, fosforik asit ve 
polifosforik asitler 

312.442 236.960 209.991

8501 
Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik 
enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç]

154.674 169.544 208.988

6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme) 156.661 145.741 199.372

2835 
Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve 
polifosfatlar 

148.637 153.289 199.205

3105 
Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya 
üçünü içeren mineral veya kimyasal 
gübreler 

331.471 378.448 185.065

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

287.917 181.327 180.698

3926 Plastikten diğer eşya 186.102 192.075 166.280

6406 
Ayakkabı aksamı, iç taban, topuk rampası, 
getr, tozluk, dizlik vb ve bunların aksamı

138.636 144.955 152.836

8537 
Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, 
konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve 
sayısal kontrol cihazları 

34.245 38.516 152.402

6212 
Sütyen, korse, korse kemer, pantolon askısı, 
çorap bağı, jartiyer vb. Eşya ve bunlar için 
parçalar 

71.301 76.959 151.117

 

4.1.3. Başlıca Ürünler İtibariyle Tunus’un İthalatı  (Bin Dolar) 

Tunus’un ithalatında tüketim mallarının payı yaklaşık % 30 gibi yüksek bir oran tutmakta 

olup, bu durum endüstri açısından ülkenin kendine yeterli olmadığının göstergesidir. 

Hammadde ve yarı mamuller ithalatı, başta pamuk ve kumaş olmak üzere, tekstil 
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hammaddeleri, endüstri alet ve makineleri, mineral yakıtlar gibi enerji hammaddeleri, oto yan 

sanayi, plastik maddeleri ve türevleri, hububat ve demir çelik gibi hammaddelerden 

oluşmaktadır. 

Tunus’a tekstil hammaddesi (iplik ve kumaş) ve tekstil makineleri, hububat (Tunus’un açığı 

bulunmaktadır), tütün ve mamulleri, çeşitli demir-çelik ürünleri, metal eşya, otomotiv yan 

sanayi ürünleri, büro makineleri ve haberleşme cihazları, elektriksiz makineler, ulaşım 

araçları, elektrikli makineler ve cihazlar ile inşaat malzemelerinin Tunus’a ihraç edilebilecek 

potansiyel ürünler olduğu düşünülmektedir. 

GTİP ÜRÜNLER 
 

2012
 

  
2013 

  

 
2014

 

  TOPLAM İTHALAT 24.470.606 24.266.395 23.629.190

2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar 

2.007.734 1.916.940 2.197.844

2711 
Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar

1.251.837 1.312.014 1.684.934

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

859.505 957.197 1.283.850

8703 
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan 
taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu 
taşıtlar (yarış rabaları dahil) 

801.470 820.031 608.246

8536 
Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik 
devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, 
sigortalar, fişler, kutular vb)

381.496 404.054 505.140

1001 Buğday ve mahlut 281.582 508.878 464.127

8544 
İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer 
elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış 
liflerden oluşan fiber optik kablolar

340.563 366.513 440.956

8542 Elektronik entegre devreler 280.898 280.638 401.285

3004 
Tedavide veya korunmada kullanılmak 
üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

250.490 297.989 384.111

8708 
Karayolu taşıtları için aksam, parça ve 
aksesuarlar 

219.581 251.888 302.433

5209 
Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 
veya daha fazla pamuk içeren ve m2 
ağırlığı 200 gr. ı geçenler) 

380.406 376.555 262.251

1201 Soya fasulyesi 175.769 286.887 260.502
8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 466.655 441.815 238.098

8538 
Esas itibariyle 85.35, 85.36 veya 85.37 
pozisyonlarında yer alan cihazlarda 
kullanılmaya uygun aksam ve parçalar

313.912 358.091 237.008
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3926 Plastikten diğer eşya 201.879 219.591 216.127
7407 Bakır çubuklar ve profiller 16.483 13.721 215.758

1005 Mısır 252.312 234.625 214.948

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

212.592 186.485 210.445

8803 
88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava 
taşıtlarının aksam ve parçaları

144.531 209.087 208.947

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

286.177 245.432 192.573

7207 
Demir veya alaşımsız çelikten yarı 
mamuller 

157.758 216.464 183.613

4107 
Sığır (buffalo dahil) ve atların 
dabaklanmış ve ileri derecede hazırlanmış 
post ve deri ve köselesi 

106.882 99.370 180.819

8802 
Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları 
(uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı 
araçlar ve yörünge-altı araçları

123.475 146.197 180.477

6006 Diğer örme mensucat 47.195 54.086 169.590

8471 
Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait 
birimler; manyetik veya optik okuyucular, 
verileri koda dönüştüren ve işleyen mak.

184.067 178.817 167.466

5407 
Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş 
mensucat 

92.158 91.929 148.207

 

4.1.4. Başlıca Ülkeler İtibariyle Tunus’un İhracatı (Bin Dolar) 

Tunus, dış ticaretinin ağırlıklı bölümünü AB ülkeleriyle gerçekleştirmektedir. En yoğun ticari 
ve ekonomik ilişkilere sahip olduğu AB ülkeleri Fransa, İtalya ve Almanya’dır. 1 Ocak 2008 
tarihinden itibaren Tunus ile AB arasında serbest ticaret alanı oluşturulmuştur. Tarifelerin 
indirimi sanayi sektörüne yöneliktir, tarım ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsamamaktadır. 

Buna ilave olarak, “İlerletilmiş Serbest Ticaret Bölgesi” kapsamında hizmet ve tarım 
sektöründe de müzakereler 2008 yılı Mart ayında başlamıştır. Tunus, 11 Kasım 2008 tarihinde 
gerçekleştirilen Tunus-AB Ortaklık Konseyi toplantısı sırasında imtiyazlı ortaklık statüsü 
talebinde bulunmuştur. Söz konusu imtiyazlı ortaklığın genel çerçevesinin ve amaçlarının 
belirlenmesini teminen bir ad-hoc komite kurulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, 
Avrupa Komşuluk Politikası (ENP) kapsamında Tunus’a söz konusu statünün verilmesi 
amacıyla bir yol haritasının belirlenmesine yönelik 2008 yılında başlayan görüşmeler devam 
etmektedir. 

Tunus’un Serbest Ticaret Anlaşması olduğu ülkeler; Türkiye, AB, EFTA, Libya, Agadir 
(Mısır, Fas ve Ürdün), Moritanya’dır. 
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Tunus’un dış ticaretinde ilk üç sırayı, Fransa, İtalya, ve Almanya almaktadır. Tunus’un dış 
ekonomik ilişkilerinde AB önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda Tunus Arap dünyasında 
AB ile Ortaklık Anlaşması imzalayan ilk ülke olma özelliğine sahiptir. Tunus, dış ticaretinin 
ağırlıklı bölümünü AB ülkeleri ile gerçekleştirilmekte olup, en yoğun ticari ve ekonomik 
ilişkilere sahip olduğu başlıca AB ülkeleri Fransa, İtalya ve Almanya’dır. 

2014 yılında Tunus’un ihracatı içerisinde 12’nci sırada yer alan Türkiye’nin payı % 1,3 
olmuştur. Aynı yıl Tunus’un ithalatında Türkiye 7’inci sırada yer almakta olup pazar payı % 
3,3’dür. 

2012 2013 2014

TOPLAM İHRACAT 17.846.965 17.007.446 17.060.465

1 Fransa 5.476.753 4.587.399 4.502.924

2 İtalya 3.863.825 3.211.806 3.151.270

3 Almanya 1.615.551 1.398.391 1.533.390

4 Libya 784.732 828.478 868.975

5 İspanya 767.723 736.843 803.247

6 İsviçre 219.190 748.817 678.473

7 Birleşik Krallık 499.453 529.112 644.719

8 Hollanda 417.636 573.125 609.529

9 Cezayir 466.570 484.952 486.441

10 ABD 276.581 326.209 397.451

11 Belçika 336.746 356.962 346.887

12 Türkiye 164.486 128.535 223.481

13 Fas 239.454 213.344 192.193

14 Bangladeş 108.980 92.989 136.465

15 Romanya 121.710 115.743 129.533
 

4.1.5. Başlıca Ülkeler İtibariyle Tunus’un İthalatı (Bin Dolar) 

 
  2012 2013 2014

TOPLAM İTHALAT 24.470.606 24.266.395 23.629.190

1 Fransa 4.380.868 4.017.498 4.436.712

2 İtalya 3.790.307 3.467.145 3.521.612

3 Almanya 1.768.450 1.684.355 1.739.752

4 Çin 1.456.126 1.685.826 1.533.198

5 Cezayir 637.254 982.768 1.185.238

6 İspanya 1.132.508 1.117.319 1.117.795

7 Türkiye 850.172 771.332 820.977

8 ABD 881.778 798.567 798.352
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9 Azerbaycan 274.013 603.033 774.026

10 Rusya Federasyonu 1.376.885 1.069.717 654.990

11 Libya 22.383 315.413 409.024

12 Belçika 425.838 405.609 388.884

13 Birleşik Krallık 319.775 322.552 346.065

14 Hindistan 350.878 380.248 313.018

15 Brezilya 456.901 379.802 311.891
 

 

5. TÜRKİYE İLE TİCARET 

5.1.  TÜRKİYE İLE TİCARET 

Genel Durum 

Türkiye ile Tunus arasındaki ticari ilişkiyi geçmiş yıllar boyunca incelediğimizde, ticaretin 

ülkemiz lehine bakiye verdiği görülmektedir. 2000 yılında ikili ticarette Türkiye lehine dış 

ticaret fazlası 97 milyon ABD Doları iken, 2014 yılında dış ticaret fazlası 6 katın üzerinde 

artarak 718 milyon ABD dolarına ulaşmıştır. 

5.1.1. Türkiye – Tunus Dış Ticaret Verileri 

YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 
2000 162.271 64.842 227.113 97.429 
2001 140.592 72.935 213.527 67.657 
2002 121.141 71.800 192.941 49.341 
2003 220.015 98.139 318.154 121.876 
2004 256.162 100.409 356.571 155.753 
2005 294.785 117.372 412.158 177.413 
2006 324.893 150.094 474.987 174.799 
2007 530.277 229.788 760.065 300.489 
2008 778.098 365.381 1.143.480 412.717 
2009 647.082 234.980 882.062 412.102 
2010 713.631 280.720 994.351 432.911 
2011 802.791 249.789 1.052.580 553.001 
2012 796.738 195.624 992.362 601.114 
2013 892.157 289.268 1.181.425 602.889 
2014 915.092 196.697 1.111.789 718.394 
2015 820.028 144.078 964.106 675.951 

2015 (Ocak) 58.130 7.497 65.627 50.634 
2016 (Ocak) 58.476 7.032 65.508 51.444 
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5.1.2. Türkiye’nin Tunus’a İhracatından Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

Tunus’a zeytinyağı işleme, unlu mamuller işleme tesisi makine ve ekipmanlarının uygun fiyat 
nedeniyle satılabildiği bilinmektedir. Tunus dış ticaret politikasının genel yaklaşımı ile de 
uyumlu olmak üzere, Tunus’a tekstil hammaddesi (iplik ve kumaş) ve tekstil makineleri, 
hububat (Tunus’un açığı bulunmaktadır), tütün ve mamulleri, demir-çelik ürünleri, metal 
eşya, otomotiv yan sanayi ürünleri, büro makineleri ve haberleşme cihazları, elektrikli ve 
elektriksiz makineler, ulaşım araçları ihraç edilmektedir. 

  

2015 yılında Tunus’a ihracatımız bir önceki yıla göre %10,4 oranında azalarak 820 milyon 
ABD Dolar olarak gerçekleşmiştir. 

2015 yılında Tunus’a ihraç edilen belli başlı ürünler, petrol gazları, pamuklu ve diğer 
kumaşlar, esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, kağıt tabakalar, demir veya alaşımsız 
çelikten yassı ürünler, otomobiller, alüminyum profil, demir veya çelikten profiller, 
buzdolapları, dondurucular, sentetik filament iplikten dokunmuş kumaşlar, plastik ambalaj 
malzemeleri ve kabuklu meyvelerdir.  

Türkiye’nin Tunus’a ihracatı kayıtlı rakamlarla sınırlı değildir. Buna paralel olarak, yılda 50 
bini aşkın Tunus vatandaşı alışveriş ve/veya bavul ticareti amacıyla ülkemize gitmektedir. 
Kesin rakam bulunmamakla birlikte, bu kapsamda yapılan ticaretin miktarının yılda 150-200 
milyon ABD Doları'na ulaştığı değerlendirilmektedir. Mevcut koşullarda "bavul ticaretinin" 
önümüzdeki dönemde belirgin biçimde azalması beklenmemekle birlikte, AB mevzuatına 
uyum sürecindeki yükümlülüklerimiz çerçevesinde tarafımızdan Tunus vatandaşlarına vize 
zorunluluğu getirilmesi halinde, bu ticaret olumsuz yönde etkilenebilecektir. Özellikle hazır 
giyim, deri ürünleri, başta altın olmak üzere ziynet eşyaları ile küçük elektrikli ev aletlerinin 
bavul ticaretine konu olmaktadır. 

GTİP ÜRÜNLER 2013 2014 2015

  TOPLAM İHRACAT 892.157 915.092 820.028
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 46.313 60.205 79.303

5209 
Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha 
fazla pamuk içeren ve m2 ağırlığı 200 gr. ı geçenler)

62.239 59.682 49.778

8704 Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 32.173 33.815 31.276

4811 
Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften 
tabakalar 

16.847 39.024 26.653

6006 Diğer örme mensucat 20.543 21.573 20.739

7208 
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri 
(genişlik >= 600 mm) 

6.890 8.910 19.814

5211 
Pamuklu mensucat (pamuk oranı < % 85 olan 
sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup m2. 
ağırlığı 200 gr.ı geçenler) 

32.587 26.354 19.660

8703 Otomobiller 60.904 23.329 17.283
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7604 Aluminyumdan çubuklar ve profiller 5.479 10.747 15.597
7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller 11.950 16.780 14.121

8418 
Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve 
dondurucu cihazlar ve ısı pompaları

19.156 15.085 13.054

5407 Sentetik filament iplikten dokunmuş kumaşlar 14.717 14.548 11.200

3923 
Plastiklerden eşya taşınmasına veya 
ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, 
kapsül ve diğer kapama malzemeleri

8.684 11.406 11.139

802 
Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu 
çıkarılmış/soyulmuş) 

8.323 8.232 10.982

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

18.991 20.853 10.457

8516 
Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam 
ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler, rezistanlar

10.776 9.133 9.255

8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar 8.723 11.014 9.251

5603 
Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, 
kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın)

6.028 9.408 9.013

7321 
Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve 
ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb ile 
bunların aksam ve parçaları 

7.624 7.991 8.662

8528 Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları 4.580 4.754 8.401

6004 
Diğer örme mensucat (en>30cm, elastomerik/kauçuk 
iplik=>%5) 

7.945 6.826 8.355

3920 
Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye 
(gözeneksiz) 

6.181 7.980 7.640

6203 
Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, 
ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort (yüzme 
kıyafeti hariç)

9.980 15.948 7.466

3926 Plastikten diğer eşya 2.058 3.326 7.146
1206 Ayçiçeği tohumu 8.719 6.445 6.831
7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller 19.732 2.952 6.685
5516 Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat 4.464 6.632 6.672

7306 
Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve 
içi boş profiller 

5.036 12.482 6.060

 

5.1.3. Türkiye’nin Tunus’un İthalatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

Tunus’un önemli ihraç ürünlerinden fosfat türevleri karşılaştırmalı üstünlüğe sahip 
görülmektedir. Tunus aynı zamanda tarım ve kimya sektörüne ucuz hammadde sağlanması 
açısından önem taşımaktadır. 

 2015 yılında Tunus’tan yapılan ithalat bir önceki yıla nazaran %26,8 oranında azalarak 144 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında Tunus’tan ithal ettiğimiz başlıca ürünler, 
fosforik asitler, kimyasal gübre, zeytinyağ, pamuklu kumaşlar, kablolar, elektrik panoları, 
hurda demir, hurma, ayakkabılar ve hazır giyimdir. 
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GTİP ÜRÜNLER 2013 2014 2015

  TOPLAM İHRACAT 289.268 196.697 144.078

2809 
Difosfor pentaoksit, fosforik asit ve polifosforik 
asitler 

36.662 16.743 24.227

3105 
Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü 
içeren mineral veya kimyasal gübreler

109.715 50.433 21.404

1509 
Zeytinyağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak 
değiştirilmemiş) 

0 0 8.270

5209 
Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha 
fazla pamuk içeren ve m2 ağırlığı 200 gr. ı geçenler)

5.092 8.650 6.006

8544 
İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik 
iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber 
optik kablolar

6.805 5.768 5.540

8537 
Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, 
konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve sayısal 
kontrol cihazları 

4.217 5.525 5.392

7204 
Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve 
hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş 
külçeler 

786 37 5.014

804 
Hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, 
mango ve mangost (taze/kurutulmuş)

4.331 3.822 4.959

6403 
Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya 
terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden 
olan ayakkabılar 

1.241 2.285 4.302

6203 
Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, 
ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort (yüzme 
kıyafeti hariç)

14.092 6.460 4.121

8421 
Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine 
veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar

4.686 3.974 3.987

6204 
Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, 
ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb.(yüzme 
kıyafetleri hariç) 

7.810 5.497 3.671

2835 Fosfinatıar, fosfonatlar, fosfatlar ve poıifosfatlar 6.775 4.875 3.217
8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar 4.124 3.905 2.906

8536 
Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi 
teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, kutular 
vb) 

3.920 3.424 2.733

8501 
Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi 
üretim (elektrojen) grupları hariç]

2.067 2.168 2.368

7306 
Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve 
içi boş profiller 

1.547 1.859 2.126

2301 Et, sakatat, deniz hayvanı vs. (yemeye uygun 653 1.082 2.049
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olmayan) unu, pelleti, kıkırdakları (donyağı tortusu)
301 Canlı balıklar 2.486 1.887 1.912

8528 Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları 7.538 8.758 1.884

6109 
Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç 
giyim eşyası (örme) 

1.522 1.998 1.823

6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme) 1.640 1.466 1.330

8471 
Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; 
manyetik veya optik okuyucular, verileri koda 
dönüştüren ve işleyen mak. 

5.021 4.195 1.211

7616 Aluminyumdan diğer eşya 1.438 1.178 1.209

4203 
Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve 
köseleden giyim eşyası ve aksesuarı

569 729 1.030

 

 

5.1.4. İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller 

Türkiye-Tunus Serbest Ticaret Anlaşması:  

Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler 2004 yılına kadar, Temmuz 1992'de 
Ankara'da imzalanan "Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde 
yürütülmüştür. 25 Kasım 2004 tarihinde imzalanan ve Temmuz 2005’te yürürlüğe giren 
Türkiye ile Tunus arasında bir Serbest Ticaret Alanı kurulmasını öngören Ortaklık Anlaşması, 
ekonomik ve teknik işbirliği hükümleri de içermektedir. 

Türkiye-Tunus STA’sı sanayi ürünlerinde yedi ila dokuz yıl olmak üzere belirlenmiş iki ayrı 
liste temelinde tedrici olarak gümrük vergileri ve eş etkili vergilerin indirilmesini karara 
bağlamış, (Bu çerçevede, söz konusu vergilerin sanayi ürünleri için sıfırlanması süreci 1 
Temmuz 2014’te tamamlanmıştır.) 

Diğer taraftan, ülkemizle Tunus arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri düzenleyen 
anlaşmalar aşağıda yer almaktadır. 

Anlaşma Adı İmza Tarihi 

Turizm İşbirliği Anlaşması 28.09.1981 
Sivil Havacılık Anlaşması 07.05.1982 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 02.10.1986 
Hükümetlerarası Daimi Komisyon Kurulmasına İlişkin 
Anlaşma 

23.05.1989 

Deniz Taşımacılığı Anlaşması 23.05.1989 
Tarım Alanında İşbirliği Anlaşması 23.05.1989 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 29.05.1991 

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması 15.07.1992 

Kara Ulaştırma Anlaşması 25.03.2000 
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Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliği Anlaşması 24.06.2000 
Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması 22.03.2001 
Serbest Ticaret Anlaşması 25.11.2004 
Sanayi İşbirliği Anlaşması 29.03.2005 
Madencilik ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması 01.02.2006 
Ulaştırma Alanında Mutabakat Muhtırası 09.06.2008 
Gümrük İşbirliği Anlaşması 02.12.2010 
Türkiye-Tunus Dostluk ve İşbirliği Anlaşması 15.09.2011 

 

 

6. KONYA İLE TİCARET 

6.1. KONYA İLE TİCARETİ 

6.1.1.Konya – Tunus 2015 Yılı İhracat Kalemleri 

FASIL FASIL_ADI DOLAR

84 
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer 
reaktörler, bunların aksam ve parçaları

4.125.263

28 
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal 
ve izotopların organik-anorganik bileşikleri

1.672.325

87 
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve 
diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı

1.478.511

76 Alüminyum ve alüminyumdan eşya 805.591
93 Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 573.082
39 Plastikler ve mamulleri 555.880
73 Demir veya çelikten eşya 542.840

85 
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon 
görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 

311.254

18 Kakao ve kakao müstahzarları 306.251

15 
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, 
hayvansal ve bitkisel mumlar

190.569

4 
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal 
menşeli ürünler 

183.748

94 
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam 
lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar

157.000

40 Kauçuk ve kauçuktan eşya 129.991

63 
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim 
ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar

82.369

17 Şeker ve şeker mamulleri 67.706

90 
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve 
cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı

63.855

19 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 62.487

68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 18.802
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23 
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış 
kaba yemler

18.572

29 Organik kimyasal ürünler 16.752

83 Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 13.739

21 
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay 
hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.)

10.633

82 
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi 
metallerden bunların aksam ve parçaları

4.548

96 
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, 
fermuar, fırça vb.) 

3.338

34 
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama 
müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik 
müstahzarları

3.099

75 Nikel ve nikelden eşya 2.770

20 
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer 
kısımlarından elde edilen müstahzarlar

1.650

58 
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir 
mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, 
işlemeler 

1.643

70 Cam ve cam eşya 784
74 Bakır ve bakırdan eşya 336
45 Mantar ve mantardan eşya 155

 

6.1.2.Konya – Tunus 2015 Yılı İthalat Kalemleri 

FASIL FASIL_ADI DOLAR

8 Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 31.848

85 
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon 
görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 

646

 

6.1.3.Türkiye-Tunus-Konya Yıllara Göre İthalat / İhracat Rakamları  

 Türkiye- Tunus Rakamları 

  2011 2012 2013 2014 2015

İhracat Dolar 802.302.122 796.738.054 892.157.014 915.041.333 819.205.241

İthalat Dolar 249.790.094 195.623.995 289.267.995 196.697.088 144.076.947

Hacim 1.052.092.216 992.362.049 1.181.425.009 1.111.738.421 963.282.188

Denge 552.512.028 601.114.059 602.889.019 718.344.245 675.128.294
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Konya-Tunus Rakamları 

  2011 2012 2013 2014 2015

İhracat Dolar 7.492.915 8.738.656 9.512.358 14.251.829 11.018.192

İthalat Dolar   1.286.883 1.928.466 1.783.807 32.494

Hacim 7.492.915 10.025.539 11.440.824 16.035.636 11.050.686

Denge 7.492.915 7.451.773 7.583.892 12.468.022 10.985.698

 

 


