
Türkiye ile Afrika Arasındaki Ekonomik ve Ticari İlişkiler 

 

 

Türkiye’nin Afrika’ya Açılım Politikası kapsamında 2003 yılında uygulamaya konulan “Afrika 

ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi” kıta ülkeleri ile ekonomik ilişkilerin 

geliştirilmesi amacıyla atılmış başarılı bir adım olmuştur. 2008 yılındaki İşbirliği Zirvesi’nin 

ardından yeni açılan Büyükelçilikler, Ticaret Müşavirlikleri ve TİKA ofislerinin yanı sıra THY 

tarafından başlatılan doğrudan uçuşlar, stratejiyi büyük ölçüde desteklemiştir. 

 

Strateji, 2010 yılında mevcut ihtiyaçlar dikkate alınarak yenilenirken, aynı yıl 15,7 milyar 

dolar olan ticaret hacmi, 2012 yılında 23 milyar doları aşmış olsa da geçtiğimiz yıl sınırlı bir 

artışla birlikte 23,4 milyar dolara yaklaşmıştır. 2013 yılında bir önceki yıla nazaran yalnızca 

355 milyon dolarlık sınırlı bir artış elde edilebilmiştir. Buna karşın, 2012 yılında 3,6 milyar 

dolar Türkiye lehine olan ticaret dengesi 2013’de 4,9 milyar dolara yükselmiştir. 5,1 milyar 

dolarlık ticaret hacmi ile 2012 yılında Afrika’daki en büyük dış ticaret ortağımız konumunda 

bulunan ve bir süredir siyasi ilişkilerimizin sancılı bir süreçten geçtiği Mısır, 2013 yılında da 

4,9 milyar dolar ile ilk sıradaki yerini muhafaza etmiştir. Listede ikinci ve üçüncü sırada 

bulunan Cezayir ile Libya’nın da yeri değişmemiştir. Güney Afrika Cumhuriyeti ve Nijerya ise 

Sahra altı Afrika’daki başlıca dış ticaret ortaklarımız olmuşlardır. 

 

Tablo: Afrika ile Ticaret (2003-2013 Yılları / Amerikan Doları) 

Dönem İhracat İthalat Hacim Denge 

2003 2.128.558.625 3.338.423.713 5.466.982.338  -1.209.865.088 

Kuzey Afrika 1.574.315.810 2.518.660.413 4.092.976.223     -944.344.603 

Sahra altı    554.242.815    819.763.300 1.374.006.115    -265.520.485  

2013 14.158.642.320 9.229.689.874 23.388.332.194 4.928.952.446 

Kuzey Afrika 10.046.787.061 5.737.514.215 15.784.301.276 4.309.272.846 

Sahra altı 4.111.855.259 3.492.175.659 7.604.030.918    619.679.600 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

 

İkili ticaret hacmi bakımından bahsi geçen ülkeler, diğerlerine nazaran daha fazla ön plana 

çıkmakla birlikte Afrika genelinde ticari ortaklıklarımızın çeşitlendirilmesi, önemli bir 

meseledir. Bu hususta mesafe alınabilmesi, saptanan hedeflere ulaşılması noktasında destek 

sağlayacağı gibi Türkiye - Afrika ticari ilişkilerini de yukarıda isimleri zikredilen ülkelerle 

yapacağımız ticarete bağımlılığın ötesine taşıyacaktır.  

 

Bu noktada, Türkiye’nin Afrika ile ticaret hacmine yönelik daha gerçekçi ve ulaşılabilir 

hedefler belirlemesi gerektiği hususuna da atıfta bulunmakta yarar vardır. Yakın dönemde 

alınan mesafelere karşın, ortaya konulan hedeflerin bir hayli uzağında kalınmaktadır. 



Sözgelimi dönemin Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, 2008 yılındaki bir açıklamasında 2012 yılı 

için Afrika ile 50 milyar dolarlık ticaret hacminin hedeflendiğini duyurmuştur. Ancak söz 

konusu yıl gerçekleşen ticaret hacmi, 23 milyar dolar düzeyinde olmuştur. Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan ise 2013 yılının Ocak ayındaki Gabon ziyareti sırasında 2015 yılının sonunda 

Afrika ile ticaret hacmindeki hedefi 50 milyar dolar olarak açıklamış ve bu hedefin 

yakalanmasında kararlı olunduğunu vurgulamıştır. Bununla birlikte 2013 yılına ait ticaret 

hacminin 23,4 milyar doların altında kalması, 2015 yılı hedefine ulaşılmasının son derece güç 

olduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir.  

 

Öte yandan, Türkiye’nin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefinde Afrika önemli bir 

yere sahiptir. Söz konusu hedef kapsamında Mısır, Cezayir, Libya, Güney Afrika Cumhuriyeti 

ve Nijerya, öne çıkan kıta ülkeleridir. Buna karşın, bugün itibariyle yalnızca Mısır, Tunus, Fas 

ve Mauritius ile Serbest Ticaret Anlaşmamız mevcuttur. Dolayısıyla, müzakerelerin devam 

etmekte olduğu Gana, Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kamerun ve Libya gibi 

ülkelerle anlaşmaların kısa sürede sonuçlandırılabilmesi önem arz etmektedir. Fakat Afrika 

Birliği’nin kıta içi ticareti arttırmak doğrultusunda saptamış olduğu hedefler, kıta ülkeleriyle 

söz konusu türden anlaşmaların imzalanmasını geciktirmektedir. 

 

Yerel endüstrilerini kurmayı, temel gıda ve tüketim malzemelerini bizzat üretmeyi arzulayan 

Afrika ülkeleri, STA’ların ulusal kalkınma girişimlerini olumsuz etkileyeceği düşüncesiyle 

konuya sıcak yaklaşmamaktadırlar. Ayrıca Türkiye’nin yalnızca Tunus, Cezayir, Mısır, Sudan, 

Fas, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Etiyopya ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi (ÇVÖ) 

konusunda anlaşması bulunmaktadır. Söz konusu alanlarda geciktiğimiz gerçeğini kabul 

etmekle birlikte daha fazla zaman kaybetmeksizin kıta ekonomisine yön vermekte olan 

COMESA, EAC, ECOWAS ve SADC gibi Bölgesel Ekonomik Topluluklarla STA müzakerelerinin 

başlatılması zorunludur. Bu topluluklarla imzalanacak ticaret anlaşmaları, tüm üye ülkelerle 

ticareti kolaylaştıracak bir hamle olacaktır. 

 

Türk yatırımcılar tarafından kurulan ve işletilen Özel Ekonomik Bölgelerin Afrika’daki tek 

örneği Mısır’da bulunmakla birlikte bilhassa Etiyopya, Sudan, Nijerya ve Gana gibi ticaret 

potansiyelimizin yüksek olduğu ülkelerde benzer bölgelerin tesis edilmesi, Türk firmalarının 

Afrika ülkelerinde yatırım kararı almalarını teşvik edecektir. Ayrıca bölge ülkeleriyle karşılıklı 

vize kolaylıklarının sağlanması noktasındaki adımların hızlandırılması da geleceğe yönelik 

hedeflere olumlu etki yapacak ve Afrika ile ekonomik alandaki ilişkilerimize yeni bir ivme 

kazandıracaktır. 

 


