
Ekonomi Bakanlığı verilere göre, 2015 yılında 
Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi 19,4 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. 

Bu tutarın 12,4 milyar dolarını  Türkiye’nin ihracatı; 
7 milyar dolarını ise ithalatı oluşturuyor 

Ticaret dengesi 5,4 milyar dolar ile 
Türkiye’nin lehine.

 

 

 

   

  

   

  

Türkiye'nin Afrika'da attığı en önemli adımların başında Somali geliyor. 

2011 yılı Ağustos ayında Türkiye, Afrika’da ismi fakirlikle, savaşla ve açlıkla anılan 

Somali’ye yardım için uluslararası bir kampanya başlattı ve Somali’yi dünyanın 
gündemine taşıdı. 

Somali'ye  600 milyon lira yardım gönderen Türkiye, en büyük maddi desteği sağlayan 
ülke oldu. 

Somali, sadece siyasi olarak değil, ticari, ekonomik ve kültürel olarak da Türkiye’nin yakın 
radarında yer alan bir ülke konumuna geldi. 

Türkiye, Somalililerin refahı için yol, havalimanı, hastane inşa ederek sosyal 
dokuyu yeniden inşa etmeye ve siyasi çözümün taşlarını döşemeye başladı. 

2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Somali ziyaretinden 
bu yana, resmi ve sivil toplum kuruluşlarının projeleri, yatırımlar ve Somali halkının 
Türkiye’ye duyduğu güven her platfomda yükseldi. 

Somali, Türkiye’nin uzun vadede bölge coğrafyasına (Güney Sudan, Sudan, Uganda ve Orta 
Afrika Cumhuriyeti) ulaşmasını sağlayabilecek bir konumda.
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Türkiye-Somali Ticaret Hacmi

Somali Ekonomisi

Toplam Dış Ticaret Hacmi:  (2015)  72 milyon ABD Doları

Türkiye’den Somali’ye yapılan ihracat: (2015) 71 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Makarnalar ve kuskus, şeker kamışı/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz, 
demir veya alaşımsız çelikten çubuklar, dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer 
yer kaplamaları, buğday unu/mahlut unu. 

Türkiye’nin Somali’den yaptığı  ithalat: (2015) 1 milyon ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Yağlı tohumlar ve meyveler , sığır ve at cinsi hayvanların ham post ve 
derileri,  basılı diğer yayınlar, resimler, fotoğra�ar   koyun ve kuzuların ham derileri, diğer ham post ve 
deriler,  demir veya çelikten depo. 

Dış Ticaret Dengesi: (2015) 70 milyon ABD Doları

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu

RIVER PLAZA Büyükdere Cad. Bahar Sok. 

No: 13/9-10 34394 Levent/İSTANBUL

Telefon : (90) (212) 339 50 00 (pbx) 

Faks : (90) (212) 270 30 92 

E-Posta : info@deik.org.tr

Somali son birkaç yılda geçtiğimiz 30 yılın en yüksek ekonomik 
büyümesine kavuştu. 

Ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı olan Somali’de, 

hayvancılık sektörü, ülke GSYH’sının %40’ı, ihracatın %50’sinden fazlasını 

oluşturuyor.

Somali yatırım fırsatları öncelikli alanlar ise şunlar: Balıkçılık, tarım, bankacılık. 

www.deik.org.tr


