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Afrika kıtası ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi 
misyonu ile faaliyetlerini yürüten Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK)/Türkiye-Afrika İş Konseyleri, Afrika ülkelerine yönelik olarak 
ticaret heyeti programları düzenlemektedir. Bu çerçevede, hali 
hazırda 45 ülkede bulunan Türkiye-Afrika İş Konseylerinden biri 
olan Türkiye-Nijer İş Konseyi, güncel pazar potansiyelinin ve 
projelerin tespiti, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, 
yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla 17-21 
Haziran 2019 tarihleri arasında Nijer’in başkenti Niamey’e yönelik 
bir özel sektör programı düzenledi. Ziyaret kapsamında Nijer-
Türkiye İş Forumu, Türkiye-Nijer İş Konseyi Ortak Toplantısı, ikili iş 
görüşmeleri, Bakanlık ve çeşitli kurum ziyaretleri gerçekleştirildi.

Nijer Ekonomik ve Siyasi Durumu

Birleşmiş Milletler 2018 verilerine göre, Nijer 21,4 milyon nüfusuyla 
dünyanın en genç nüfusuna sahiptir. Nijer, 9,23 milyar ABD Doları 
Gayrisafi Yurtiçi Hasılası ile %5,2 GSYH büyümesi gerçekleştirmiştir. 
Nijer’in ihraç ettiği başlıca ürünler; gıda ürünleri, metal cevherleri, 
yakıt ve işlenmiş ürünlerdir. Nijer’in ihracatını gerçekleştirdiği 
başlıca ülkeler; Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya ve 
Burkina Faso’dur. Birleşmiş Milletler verilerine göre Nijer nüfusunun 
%44 ‘ü günlük 2 doların altında gelir ile yaşamaktadır.

NİJER İŞ HEYETİ PROGRAMI
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2017 verilerine göre Nijer nüfusunun %75,6’sı tarım, %16,8’i hizmet 
sektörü ve %7,6’sı sanayi sektöründe faaliyet göstermektedir 
(Statistical Tables on the Least Developed Countries, (2018, 
UNCTAD). Tarım GSMH’nin %47’sini oluşturmaktadır. Nijer’in 2015-
2017 yılları içerisinde ihraç ettiği ürünlerin %21 gıda ve tarım ürünleri, 
%55,5’i ise mineral, metal ve yakıtlardır. Buna karşın, bahse konu 
tarihler arasında gerçekleştirilen ithalatın %68,4’ünü işlenmiş sanayi 
ürünleri oluşturmaktadır.

Nijer’de 270 bin hektarlık sulanabilir alanın yatırım eksikliği nedeniyle 
sadece %37’si sulanabilmektedir. Başlıca yetiştirilen tarım ürünleri; 
soğan, patates, mısır ve buğdaydır. Yoğun olarak büyükbaş ve 
küçükbaş hayvan üretimi yapılmaktadır. Nijer, gerçekleştirilen canlı 
hayvan üretiminin %90’ını Nijerya’ya satmaktadır. Hayvanlardan 
alınan süt oranı düşük olduğundan, ülkedeki süt ihtiyacının sadece 
%10’unu karşılamaktadır. Geri kalan ihtiyacın büyük bir bölümü, 
Avrupalı ülkelerin Afrika’da kurdukları süttozu fabrikalarından 
sağlanmaktadır. 

Yabancı yatırımcılar ile yerel yatırımcılara eşit hukuki şartlar sunan 
Nijer genç nüfusu ile yatırımcılara büyük avantajlar sunmaktadır. 
Ulusal güvenliğin tehdit edilebileceği birkaç sektör dışında yabancı 
yatırımcıların Nijer’de istedikleri sektörlerde yatırım yapmaları 
mümkündür. 
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Ayrıca Batı Afrika Ülkeleri Merkez Bankasının (WAMU) onayı 
ile yerli ve yabancı yatırımcıların döviz hesabı açmaları 
mümkündür. Fransa, Fas, Monako ve Orta Afrika Ekonomik 
ve Parasal Birliği (CEMAC), Batı Afrika Ekonomik ve Parasal 
Birliği (WAEMU) ve Komorlar dışındaki ülkelere gerçekleştirilen 
ödemeler ve transferler üzerinde miktar sınırlaması söz 
konusudur. Bunun yanında bu ödeme ve transferler bazı 
durumlarda onaya tabidir. Yabancılar tarafından gayrimenkul 
alımı ise, satış işlemi öncesinde hükümete bildirilmelidir 
(Statistics on FDI and Operations of TNCs, UNCTAD WID 
Country Profile: Niger, 2006).

Birleşmiş Milletler 2017 verilerine göre, Nijer doğum oranının 
en fazla olduğu ülke olarak gösterilmektedir. Ortalama her 
kadının 7,4 7,2 çocuğa sahip olduğu ülkede, bebek ve çocuk 
ölümlerinin azalması ile nüfusta büyük artış meydan gelmiştir. 

Fransa’nın dört önemli uranyum tedarikçisinden biri olan 
Nijer (Avusturalya, Kanada, Nijer, Kazakistan), son dönemlere 
kadar, AREVA (Fransız Nükleer Devi)’nın uranyum ihtiyacının 
%60’ını karşılamaktaydı. Fakat bu oran, günümüzde %40 
dolaylarına indirilmiştir. İlaveten, Fransız firmanın Nijer’den 
tamamen çekileceği de ifade edilmektedir. Ayrıca Fransız 
telekomünikasyon devi Orange’ın da Nijer’den çekileceği 
söylenmektedir. 
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TÜRKİYE-NİJER EKONOMİK 
VE TİCARİ İLİŞKİLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye ve Nijer arasındaki ekonomik ilişkiler tarih olarak eskiye 
dayanmaktadır. Fakat bu ilişkiler uzun süre sınırlı seviyede 
kalmıştır. Türkiye’nin Afrika’ya açılım politikası çerçevesinde 
çeşitli atılımlar gerçekleştirilmiştir. 

T.C. Niamey Büyükelçiliği 3 Ocak 2012’de, Nijer’in Ankara’daki 
Büyükelçiliği ise Ekim 2012’de faaliyetlerine başlamıştır. 
Nijer’in İstanbul, Bursa ve Antalya’da Fahri Konsoloslukları 
bulunmaktadır. Nijer’le ilişkiler, Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde 8-9 Ocak 2013 
tarihlerinde Nijer’e yaptığı ziyaret ve Nijer Cumhurbaşkanı 
Issoufou Mahamadou’nun 10-13 Mart 2014 tarihleri arasında 
ülkemize gerçekleştirdiği ziyaretle yeni bir döneme girmiştir. 
Son olarak, Nijer Başbakanı Brigi Rafini’nin 23-25 Ocak 2018 
tarihlerinde Türkiye’yi ziyareti Nijer’den ülkemize Başbakan 
düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olmuştur. Dışişleri 
Bakanlığının verilerine göre, iki ülke arasında, 2012 yılında 
T.C. Niamey Büyükelçiliği açıldığı günden bu yana 29 anlaşma 
imzalanmıştır.

DEİK ile Nijer Ticaret ve Sanayi Odası (CCIAN) arasında 11 
Haziran 2015 tarihinde imzalanan anlaşmayla Türkiye-Nijer İş 
Konseyi kurulmuştur. İş Konseyleri Ortak Toplantısı, 26 Ocak 
2016 tarihinde ilk toplantısını Niamey'de gerçekleştirilmiştir. 
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Nijer ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler 
değerlendirildiğinde iki ülke arasında Ticari ve Ekonomik 
İşbirliği (TEİ) Anlaşması 2013 yılında imzalanmıştır. Fakat iki ülke 
arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunmamaktadır. 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması ile 
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması için görüşmeler 
devam etmektedir. 

T.C. Ticaret Bakanlığına göre, Nijer ile Türkiye’nin ticaret 
hacmi en yüksek seviyesine 58,5 milyon dolar ile 2018 
yılında ulaşmıştır. Nijer ile Türkiye arasındaki ikili ticaret 
değerlendirildiğinde, 2008 yılında 15,5 milyon dolar olan 
ihracat, 2018 yılında 56,3 milyon seviyesine yükseldiği 
görülmektedir. İthalat ise 2,2 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 
Ticaret hacminin önemli bir bölümü Nijer’e ihracat 
oluşmaktadır. Nijer’den oldukça düşük seviyedeki ithalatımızda 
ise tarım ürünleri yer almamaktadır.

Hâlihazırda, Nijer menşeli sanayi ürünleri, En Az Gelişmiş 
Ülkeler-EAGÜ’lere sağlanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi 
(GTS) kapsamında gümrük vergisiz veya indirimli oranlarla 
ülkemize ithal edilmektedir.
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Nijer ile Türkiye’nin en önemli veçhelerinden birini kalkınma 
yardımlarımız oluşturmaktadır. 2014 yılında resmi olarak 
faaliyete geçen TİKA Niamey Program Koordinasyon Ofisi 
ile birlikte, ülkede birçok proje (okul, teknik lise, derslik, fistül 
tedavi merkezi, cerrahi klinik, ambulans, yetimhane, dostluk 
parkı, okullara çeşme-tuvalet, su kuyuları, kadının iş hayatına 
kazandırılması, modern tarım) hayata geçirilmektedir. Türk Sivil 
Toplum Kuruluşları (STK) da Nijer’de aktif durumda olup, su 
kuyuları açmakta, ücretsiz sağlık hizmetleri vermekte ve halka 
gıda dağıtmaktadırlar. 2019 Ramazan ayında yapılan gıda 
yardımlarının 160 tona ulaştığı bildirilmiştir. 

Ayrıca, her yıl 50 Nijerli hastaya ülkemizde ücretsiz tedavi 
imkânı sunulmaktadır.

Nijer’de 400 civarında Türk vatandaşı yaşamaktadır. Nijer’de 
Türkiye Maarif Vakfı’na ait “Türk-Nijer Dostluk Okulları” faaliyet 
göstermektedir. TMV Okullarında halen 1137 öğrenci öğrenim 
görmektedir. 

1992’den bu yana Türkiye Bursları kapsamında Nijerli 
öğrencilere burs verilmektedir.
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Türkiye-Nijer İş Konseyi, Nijer Ticaret ve Sanayi Odası (CCIAN) 
organizasyonu ve T.C. Niamey Büyükelçiliği’nin destekleri ile 
düzenlenen Nijer-Türkiye İş Forumu, 18 Haziran 2019 tarihinde 
Niamey’de gerçekleştirildi. 10 Türk iş insanı ve Nijer tarafından 
100’e yakın firma temsilcisinin katılımı ile düzenlenen Forumun 
açış konuşmalarını, Türkiye-Nijer İş Konseyi Başkanı Murat 
Efendi Ataer, CCIAN Başkanı M. Moussa Sidi Nijer Ticaret, T.C. 
Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı ve Özel Sektörü Teşvik 
Bakanı Sadou Seydou gerçekleştirmiştir. 

CCIAN Başkanı M. Moussa Sidi, 2015 yılında kurulan İş 
Konseyinin iki ülke arasındaki teknik ve ticari iş birliğine önemli 
katkılarda bulunduğunu söyledi. İş Konseylerinin yılda en 
az bir defa olmak üzere Nijer’de yahut Türkiye’de bir araya 
gelmesinin gerektiğini dile getiren Sidi, İş Konseylerinin 
faaliyetlerinin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere 
pozitif yansımalarının olduğu ve Türk müteahhitleri tarafından 
gerçekleştirilen projelerin buna somut birer örnek teşkil ettiğini 
vurgulamıştır. Sidi, İş Forumu’nun gerçekleştirildiği salondaki 
tüm ekipmanların bir Türk firması tarafından gerçekleştirildiğini 
sözlerine eklemiştir. 

NİJER-TÜRKİYE İŞ FORUMU
18 HAZİRAN 2019, NIAMEY
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Türkiye-Nijer İş Konseyi Başkanı Murat Efendi Ataer ise, Afrika 
İş Konseyleri veTürkiye-Nijer İş Konseyi faaliyetleri hakkında 
bilgi vermiştir. DEİK tarafından 22-23 Şubat 2018 tarihlerinde 
İstanbul’da ECOWAS üyesi Afrika ülkelerine yönelik “Türkiye 
ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu” düzenlendiğini belirten 
Ataer, 10-11 Ekim 2018 tarihleri arasında Türkiye-Afrika 
Ekonomi ve İş Forumunu gerçekleştirildiğini ve bahse konu her 
iki etkinliğe de Nijer Sanayi, Esnaf ve Ticaret Odası (CCIAN) 
destek verdiğini ve etkinliklere katıldığı söylemiştir. 

Zengin doğal kaynakları ve genç nüfusu ile Nijer’in ekonomik 
büyümesinin artarak devam edeceği inancında olduğunu 
belirten Ataer, önümüzdeki Temmuz ayında gerçekleştirilecek 
olan Afrika Birliği Olağanüstü Zirve toplantılarına ev sahipliği 
yapacak olan Nijer’in bölgedeki etkinliğinin daha da arttığını 
ifade etmiştir. Ataer, Türk iş insanlarının Nijer ile var olan 
ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesinin arzulandığı 
ve Türk müteahhitlerinin Nijer’de gerçekleştirdiği projelerin 
artarak devam edeceğini vurgulamıştır.
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T.C. Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, yaptığı açış 
konuşmasında, düzenlenen İş Forumunun Türkiye’nin Nijer’e 
olan ilgisinin bir diğer kanıtı olarak gösterdiğini söylemiştir. 
Türk müteahhitleri tarafından gerçekleştirilen Niamey Diori 
Hamani Havalimanı ve Radisson Blu Hoteli gibi projelerin kısa 
sürede kullanıma açılmasının önemine değinen Büyükelçi 
Arı, Nijer’in yabancı yatırımcıya sunduğu olumlu iş ortamı ile 
Türk yatırımcıların sağlık, tarım, hidrolik gibi birçok alanda 
yatırım yapabileceğini vurgulamıştır. Büyükelçi Arı, çifte 
vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının neticelendirilmesinin 
hedeflendiğini de sözlerine eklemiş ve iki ülke arasındaki 
ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için her iki tarafta da siyasi 
iradenin mevcut olduğunu vurgulamıştır.  

Nijer Ticaret ve Özel Sektörü Teşvik Bakanı Sadou Seydou, 
Nijer’de hüküm sürmekte olan politik istikrar ile birlikte, şeffaf 
iş ortamı ve hukuki sistem ile yatırımların korunduğunu ifade 
etmiştir. Bakan Seydou, firma kurulum süresinin kısaltıldığı 
ve yabancı yatırımı destekleyen bir hükümetin olduğunu 
belirtmiştir. 
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Nijer Tarım ve Hayvancılık Devlet Bakanlığı ile Toplantı
19 Haziran 2019

Gerçekleştirilen toplantıda öncelikle Nijer’in tarım üretimine 
yönelik makinelara ve tarım ürünleri işleme makinelarına 
ihtiyaç duyduğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda üç önemli 
projeye değinilmiştir. Bunlar; bir şeker fabrikasının kurulması, 
hayvancılığın ilerletilmesi ve ıslahı ve sebze ve meyve 
dönüştürülmesi ve işletilmesidir.

Özellikle keçi sayısının artırılması ve keçilerin ıslahı ile süt 
ithalatçısı olan Nijer’in süt ihtiyacının karşılanabileceği 
düşünülmektedir. Ülkede hali hazırda dört tane mezbahanın 
bulunduğu; fakat modern yöntemler ile üretim yapılmadığı için 
bu sayının yetersiz kaldığı vurgulanmıştır. Nijer’de 1,7 milyon 
büyükbaş ve 13 milyon küçükbaş hayvan ve 26 milyon kümes 
hayvanı bulunduğu belirtilmiştir. 

BAKANLIK DÜZEYİNDE 
GÖRÜŞMELER
19-20 HAZİRAN 2019, NIAMEY
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Tarımda modernleşme, makineleşme ve sulama ile tarımda 
gençler için iş imkânı sağlanabileceği konuşulmuştur. Nijer’de 
tarımsal üretimin yağmur sezonu ve kuru sezon olarak iki 
dönemde incelenebileceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda 
Nijer’de patates üretimi için uygun şartların olduğu ve bunun 
yatırımcılar tarafından daha da ilerletilebileceği dile getirilmiştir. 
Fakat patates üretiminde tohum konusunda sorunlar yaşandığı 
vurgulanmıştır. 

Gerçekleştirilen toplantıda, büyükbaş ve küçükbaş hayvan 
sayısının fazla olmasına rağmen yeterli verimin sağlanamadığı 
tespit edilmiş olup, hayvan ıslahı ve hayvan sağlığına 
yönelik ilaçların Nijer’de satılabileceği düşünülmektedir. 
Ayrıca, Nijer’de tarım alanında ise tarım ürünlerinin üretimi 
ve işlenmesine yönelik makinelara ihtiyaç duyulduğu 
görülmektedir. 
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Sanayi Bakanı M. Mallam Zaneidou Amirou ile Toplantı
19 Haziran 2019

Toplantı Türk iş heyeti ve Nijer Sanayi Bakanlığı bürokratları ve 
T.C. Niamey Büyükelçimizin teşrifiyle gerçekleşmiştir. Bakanlığın 
önem verdiği stratejik sektörler hakkında bilgilendirmede 
bulunulmuştur.  

1- Tarım sektöründe gerçekleştirilecek yatırımların Nijer’in ithal 
ettiği gıda ürünlerini önemli ölçüde azaltacağı ve bunun 
yanında genç nüfusa önemli iş imkânları doğuracağı ifade 
edilmiştir. 

2- Hayvan ırklarının ıslahının önemli olduğu,

3- Hidrokarbür ve uranyum, petrol, kömür rezervlerinin olduğu,

4- Altyapı, kara yolu, demiryolu alanında önemli yatırımlara 
ihtiyaç olduğu,

5- Bilişim teknolojisine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir.

Belirtilen alanlarda yatırım yapmak isteyen Türk iş insanlarına, 
Nijer Sanayi ve Ticaret Odası tarafından güvenilir ortaklar 
önerilebileceği belirtilmiştir.

2014 yılında yürürlüğe giren kanun ile yabancı yatırımcıyı 
destekleyen hukuksal bir düzenin olduğu vurgulanmıştır. 
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Bunun yanı sıra 18 başlık içerisinde yer alan teşviklerin bulunduğu; 
bu 18 başlık içerisinde birçok ekonomik aktivitelerin yer aldığı, 
sadece ticaret, madencilik ve petrolün teşviklerden muaf 
tutulduğu;teşvik kapsamında değerlendirilmeyecek üç sektör 
dışında, Nijer’de katma değer oluşturan tüm ekonomik etkinliklerin 
teşvikler kapsamında değerlendirileceği; bu kapsamda, Niamey’de 
gerçekleştirilecek olan yatırımlardan 25 milyon - 2 milyar CFAF 
arasındaki projelerin 6 yıl (yatırım ve işletme süresi toplamıdır.) 
boyunca teşvik kapsamında değerlendirileceği söylenmiştir.  
Niamey dışında (50 km ve daha uzak) bölgelerde gerçekleştirilecek 
yatırımların teşvik süresinin, verilen süreye ek olarak 3 yıl daha 
uzatılacağı; Niamey’de, 2 milyar CFAF’dan daha fazla yatırımlarda 
7 yıl teşvik uygulanacağı; teşvikten yararlanmak isteyen firmaların 
projelerinin iş planını Finans ve Sanayi Bakanlıklarına sunması 
gerektiği; teşvikler süresince yatırım için gerekli materyallerin 
ithalatında vergiden muaf olunacağı; fakat, Nijer’in üye olduğu 
bölgesel birlik vergilerinin devam edeceği (%3);Ayrıca, teşvik 
süresince firmaların kâra geçmesi halinde gelir vergisine tabi 
olacağı; Nijer’de çalışacak olan yabancı işçilerin de Nijer’deki 
sigorta sistemine tabi olacağı ifade edilmiştir.  

Nijer ve Türkiye arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 
için görüşmelerin sürdüğü belirtilmiştir.
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Nijer Maden Bakanlığı ile Toplantı
20 Haziran 2019

Toplantı, Bakanlık bürokratları ve Türk iş heyetinin katılımı ve 
T.C. Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı’nın teşrifleriyle 
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Nijer’de uranyum, altın, kömür, 
kalkerin modern yöntemlerle çıkarıldığı, bunun dışında halkın 
kendi imkânları ile altın, alçıtaşı, natron ve tuz çıkarmakta olduğu 
belirtilmiştir.

Sekiz bölgeden oluşan Nijer’de 1958’de birden çok bölgede 
uranyum varlığı tespit edildiği; 1959-1968 tarihleri arasında Fransa 
Atom Enerjisi Komiserliğinin (CEA) önemli rezervler keşfettiği; 
bu rezervlerin değerlendirilmesi amacıyla Nijer-Fransız ortaklı 
SOMAIR, COMINAK gibi firmaların kurulduğu kaydedilmiştir. 

Nijer’de çıkan bir diğer önemli maden olan kömürün yaklaşık 
15 milyon ton rezervinin bulunduğu ifade edilmektedir. 1978 
yılında çıkarılmaya başlanan kömür, her yıl ortalama 275 bin ton 
çıkarılmaktadır. Bunun dışında altın, bakır madeni ve fosfat da 
çıkarılan diğer önemli maden kaynaklarındandır. Yılda ortalama 
1500 kg altın üretimi yapılmaktadır. 

Toplantıda gerçekleştirilen sunuma aşagıdaki baglantıdan 
erişilmesi mümkündür.

http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-19127
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Nijer Enerji Bakanlığı ile Toplantı
20 Haziran 2019

Toplantı Türk iş heyeti ve Nijer Enerji Bakanlığı bürokratları 
ve T.C. Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı’nın teşrifiyle 
gerçekleştirilmiştir. Bir devletin kalkınmasında enerjinin 
önemimin yadsınamayacağı ve bu doğrultuda Nijer 
hükümetinin elektrik üretimine ilişkin stratejisinin bulunduğu; 
bu doğrultuda elektrik ihtiyacının %60'ı dışardan karşılayan 
Nijer’de elektrik üretiminden dağıtımına kadar birçok 
projenin Dünya Bankasının desteği ile gerçekleştirilmesinin 
hedeflendiği; bu hedeflere hızlı bir şekilde ulaşmak için bir 
komitenin kurulduğu; fizibilite çalışmaları gerçekleştirilmiş 
güneş enerjisi projelerinin olduğu ifade edilmiştir. 

Nijer’de 40 yıldır kömür çıkarıldığı ve kömürün çıkarılmasına 
veya işlenmesine yönelik gerekli bilgiye sahip olunduğu; 30 
kilometrekarede 69 milyon ton kömür rezervi bulunduğu, 52 
milyon tonunun çıkarılabildiği belirtilmiştir.

Büyük sanayi yatırımları için gerekli enerjinin temini konusunda 
devletin elinden geleni yapacağı fakat bununla birlikte 
firmaların kendi enerjisini kendi üretebileceği ve üretilen enerji 
fazlasının devlete satılabileceği ifade edildi.
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Nijer Ticaret ve Özel Sektörün Teşviki Bakanı  
Sadou Seydou ile Toplantı, 20 Haziran 2019
Toplantı Türk iş heyeti ve Nijer Ticaret ve Özel Sektörün Teşviki Bakanı 
Sadou Seydou ve bakanlık bürokratları ve T.C. Niamey Büyükelçisi 
Mustafa Türker Arı’nın teşrifiyle gerçekleştirilmiştir. Nijer’de hüküm 
sürmekte olan güvenlik ortamı ve politik istikrarın yatırımcı için 
önemli olduğu ve Afrika Birliği Serbest Ticaret Ortamı ile malların ve 
hizmetlerin Afrika içinde dolaşımının kolaylaşacağını ifade edilmiştir.

Toplantıda, Sayın Bakan Sadou Seydou Afrika Kıtasal Serbest Ticaret 
Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile mal ve hizmetler 
üzerinde uygulanan tarifelerin %90’nın beş yıl içerisinde kaldırılmasının 
hedeflendiğini; üye devletlerin uygulamakta oldukları tarifelerin 
%10’luk kısmını ellerinde bulundurabileceği; ama asıl hedefin 10 yıl 
içerisinde üye ülkelerce uygulanan tarifenin %3’e çekilmesi olduğunu 
ifade etmiştir. 

Nijer’in ithalatçı bir ülke olduğu; ama Afrika Kıtasal Serbest Ticaret 
Anlaşması vesilesiyle yapısal yatırımlardan faydalanmasının beklendiği; 
ayrıca, anlaşmayla birlikte hem iç piyasaya yönelik hem de dış piyasaya 
yönelik üretim yapılabileceği; bununla birlikte, Nijer’de yatırım yapacak 
olan Türk iş insanlarının büyük bir pazara açılabileceği vurgulanmıştır.
Enerji alanındaki açığın ise iki yıl içerisinde kapatılmasının 
hedeflenmektedir. 



NİJER İŞ HEYETİ PROGRAMI 

18SONUÇ RAPORU

Konut, Arazi ve İskân Bakanlığı ile Görüşme
20 Haziran 2019

T.C. Niamey Büyükelçimiz Mustafa Türker Arı ve Nijer İş Konseyi 
Başkanı Murat Efendi Ataer ve beraberindeki Türk iş insanı heyeti ve 
Nijer, Arazi ve İskân Bakanlığı bürokratları ile düzenlenen toplantıda 
Nijer’de gerçekleştirilmesi planlanan projeler masaya yatırılmıştır. 
Toplantıya başlamadan önce Bakanlık Genel Sekreteri, Türk 
müteahhitler tarafından gerçekleştirilen otel inşası, havalimanın inşası 
ve konferans sarayının yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile 
getirmiştir. Bakanlık içerisinde; mimarlık ve inşaat, şehircilik ve konut ve 
kadastro ve devlet yönetimine ilişkin üç bölümün yer aldığı; mimarlık 
ve inşaat bölümünde; yönetim için binaların yapılması, Niamey 
Üniversitesi binalarının yapımı, amfi tiyatronun inşaatı gibi projelerin 
bulunduğu; Şehircilik ve Konut bölümünde ise sosyal konut projesinin 
olduğu ve bu sosyal konutları gerçekleştirecek olan firmalara arazi 
tahsis edilebileceği; Dünya Bankası ve Batı Afrika Parasal Birliği’nin 
konut alımına ilişkin Nijer halkına finansman desteği vereceği ifade 
edilmiştir. Bahse konu projelere verilen bağlantılardan erişilmesi 
mümkündür. 
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-19141
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-19143
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-19145
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-19147
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-19149
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Nijer 3N Yüksek Komiserliği ile Toplantı
19 Haziran 2019

Nijer Cumhurbaşkanlığına bağlı Komiserlik, Nijer’in ithalatını 
azaltarak yerel üretim ile kendi kendine yetebilir hale gelmesini 
hedeflemektedir. Beslenme güvenliğinin sağlanması ve 
yetersiz beslenme ile mücadele amaçlanmaktadır. Tarımsal 
alanda sulama ve tarım ürünlerinin işlenmesiyle, özellikle 
pirinç olmak üzere temel tüketim ürünlerinin üretiminde artış 
hedeflenmektedir. 

Nijer’in kendi kendine yeten üretici bir ülke konumuna 
gelmesi için, bu amaca yönelik yatırımlarda çeşitli teşvikler 
olduğu; yapısal yatırımların gerçekleştirilmesi için çalışmalarda 
bulunulduğu, destekleyici kamu yatırımlarının yapılması için 
çalışıldığı söylenmiştir.  

Tarımsal alanda sulama, üretim ve pazara giriş gibi bir değer 
zinciri oluşturulduğu takdirde Nijer’in kendi kendine yetebilir 
duruma geleceği düşünülmektedir. Bu değişiklikler ile beraber 
un, süt, patates ve bisküvi üretiminin artacağı ifade edilmiştir. 

KURUM VE KURULUŞ 
ZİYARETLERİ
19-20 HAZİRAN 2019, NIAMEY
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Kırsal Kesimde Elektrik Teşvik Ajansı (ANPER) ile Toplantı
19-20 Haziran 2019

T.C. Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı ve Türk İş insanları, 
Nijer Kırsal Kesimde Elektrik Teşvik Ajansı (ANPER) Müdürü 
Salouhou Hamidine ile bir araya gelmiştir.  

Gerçekleştirilen toplantıda Nijer’de kırsal kesimde elektriğin 
yaygınlaştırılması ve bu alanda Türk iş insanlarına sunulan 
avantajlar masaya yatırılmıştır. Nijer’in kırsal kesimde elektriğe 
erişimine büyük önem verdiği ve Cumhurbaşkanı Issoufou 
Mahamadou’nun talimatı üzerine ANPER’in kurulduğu; bu 
hükümet süresince 1000 köyün elektriklendirilmesi programının 
hayata geçirilmesinin hedeflendiği; ayrıca elektrik kullanımının 
yaygınlaştırılmasına yönelik projeler ve bu projelerin yatırımcıya 
sunduğu fırsatlar için kurumlarının gerekliği bilgi paylaşımında 
bulunabileceği belirtilmiş;  bu doğrultuda fizibilite çalışmaları 
yapılan iki proje olan; 250 Bölgenin Elektriklendirilmesi 
Projesi (Güneş enerjisi), Agadez Bölgesi Kırsal Kesimin 
Elektriklendirilmesi (Hibrid sistem) projeleri değerlendirilmiştir.
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2018 yılı içerisinde Nijer’de nüfusun %12,93’ünün elektriğe 
erişiminin olduğu, ve bu oranın kırsal kesimde %1’in altında 
olduğunu; kırsal kesimde elektriğe erişimin 2021 yılında 
%1’den %10’a yükseltilmesinin hedeflendiği; bu hedeflere 
Dünya Bankası, Afrika Kalkınma Bankası gibi uluslararası 
kurumların desteği ile gerçekleştirilmesinin amaçlandığı 
anlatılmıştır. 

Toplantıda, iki elektrik santrali projesinin bir Türk firması 
tarafından gerçekleştirileceği bilgisi paylaşılmıştır.

Bahse konu projelere ilişkin dokümanlara aşağıda verilen 
bağlantılardan ulaşılması mümkündür.  
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-19130
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-19132
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-19134
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KAYNAKÇA



NİJER İŞ HEYETİ PROGRAMI 

23SONUÇ RAPORU

T.C. NİAMEY BÜYÜKELÇİLİĞİ / Sayın Türker Arı, Büyükelçi

  54, Rue AM 5, Zone des Ambassades, Kouara Kano, BP 12940 Niamey, Niger

  +227 20 72 51 20         ambassade.niamey@mfa.gov.tr         niamey.be.mfa.gov.tr

NİJER TİCARET VE SANAYİ ODASI (CCIAN) / M. Moussa Sidi, Başkan

  168, Place de la concertation, BP 209, Niamey, Niger

  +227 20 73 22 10         www.ccian.ne

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK)

  River Plaza, Büyükdere Cad. Bahar Sok. No: 13/9-10 Levent 34394 İstanbul

  +90 212 339 5070         africa@deik.org.tr         www.deik.org.tr

FAYDALI ADRESLER
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