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YÖNETİCİ ÖZETİ
170 milyon (2012) Nüfusludur. Nüfusun %55’i Müslüman, %45’i Hristiyan’dır. Müslüman nüfus ülkenin
kuzeyindeki eyaletlerde yerleşiktir ve daha düşük gelirlidirler. En büyük kentleri başkent Abuja 2 Milyon
nüfuslu, ticaret merkezi olan Lagos 10 milyon nüfusludur. Ülke sanayisinin %60’a yakını Lagos
çevresinde konumlanmıştır.
2014 toplam ihracatının %97’si petrol ve doğalgazdan oluşmaktadır.
GSYİH (2014) 569 milyar dolardır.
Dünya Bankası raporlarına göre iş yapmanın oldukça zor olduğu ülkeler arasındadır.
%100 yabancı sermayeli şirket kurulmasına, sermaye ve kar paylarının hiçbir kısıtlama olmadan
yurtdışına transferine izin vermektedir.
Nüfusun %40’ 15 yaşın altında, genç nüfuslu ve işsizlik oranı yüksektir. Dolayısıyla emek-yoğun sektörler
için 65-70 milyon dolayında ucuz işgücü potansiyeli söz konusudur. İmalat sanayindeki firmalar, emekyoğun üretimleri için Nijerya’yı üs olarak kullanabilir.
Hızla kentleşmekte ve yaklaşık 16 milyon konut açığı bulunmaktadır. İnşaat sektörü için güçlü fırsatlar
barındırmaktadır.
4 milyar ton yüksek kaliteli (düşük sülfür ve düşük kül oranı) kömür ile enerji üretimi için idealdir. Enerji
üretim amaçlı kömür ithalatı yapılabilir. Ayrıca kömür karşılığı Nijerya’da enerji santralleri kurulacak
ortaklık modelleri düşünülebilir. EÜAŞ, TKİ veya özel sektör enerji firmaları aracılığıyla işbirlikleri
değerlendirilebilir.
Önemli Rakamlar:
PETROL: 37,2 Milyar Varil (rezerv)
DOĞALGAZ: 5,29 trilyon m3 (rezerv)
KÖMÜR: 4 milyar ton (tahmini rezerv)
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İdari bölümler
Nijerya’nın üst düzey idari yapılanması 36 eyalet ve 1 federal başkent bölgesi (Abuja) şeklindedir.
1. Abuja
2. Anambra
3. Enugu
4. Akwa Ibom
5. Adamawa
6. Abia
7. Bauchi
8. Bayelsa
9. Benue
10. Borno
11. Cross River
12. Delta

13. Ebonyi
14. Edo
15. Ekiti
16. Gombe
17. Imo
18. Jigawa
19. Kaduna
20. Kano
21. Katsina
22. Kebbi
23. Kogi
24. Kwara

25. Lagos
26. Nasarawa
27. Niger
28. Ogun
29. Ondo
30. Osun
31. Oyo
32. Plateau
33. Rivers
34. Sokoto
35. Taraba
36. Yobe
37. Zamfara

Coğrafi Konum
Orta Batı Afrika ülkesi olan Nijerya toplam 923 773 km2 yüzölçümü ve 4037 km kara sınırı ile bölgenin
en geniş topraklara sahip ülkelerinden birisidir. Kara sınırlarını paylaştığı komşuları batıda Benin (773
km), doğuda Kamerun (1 690 km) ve Çad (87 km), Kuzeyde de Nijer (1 487) ‘dir. Ülkenin 853 km
uzunluğundaki deniz kıyıları ise güneyinde yer alan Atlas Okyanusu Gine körfezine açılır.
Ülkede başlıca coğrafi oluşumlar Adamawa ve Jos platoları, Nijer nehri ve Nijer deltasıdır. Ülkenin
kuzeyinde yer alan çöl bölgesi de iklim bakımından önemli etkisi olan bir coğrafi oluşumdur. Ülkede “Y”
şeklinde birleşen ve Atlas Okyanusuna dökülen Nijer ve Benue nehirleri ülke coğrafyasını üç ana
bölgeye böler niteliktedir. Tropik iklime sahip olan Nijerya’da bu iki nehir bitki örtüsü oluşumunda da
önemli rol oynamaktadır.
Nijerya 170 milyon kişi (2012 tahmini) nüfusu ile Afrika kıtasında en kalabalık ülke konumunda olup,
nüfus iki önemli kentte yoğunlaşmaktadır. Bunlardan başkent Abuja 2 milyon kişi nüfusu ile ülkenin
orta bölgesinde yer alır. Diğer önemli kent Lagos, 10 milyonun üzerinde nüfusu ile Nijerya’nın Atlas
Okyanusu’na açılan kapısı konumunda olup, şehir merkezi Benin sınırlarına yakın bölgede kuruludur.
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Siyasi ve İdari Yapı
Nijerya Federal Cumhuriyeti, Güney Afrika’dan sonra Sahra Altı Afrika’nın ikinci büyük ekonomisidir.
Nüfusun yaklaşık %55’i Müslüman ağırlıklı kuzey eyaletlerde, %45’i ise Hıristiyan ağırlıklı güney
eyaletlerde yaşamaktadır. Müslüman nüfus en az Laos’ta bulunmaktadır. Hristiyan nüfusun 3/5’i
Protestan, 2/5’i ise Katolik’tir. 250’den fazla etnik grup ile Nijerya dünyanın en fazla etnik gruba sahip
ülkelerinden birisidir. En büyük 3 etnik grup (kuzeyde Hausa- Fulani, güneydoğuda Igbo, güneybatıda
Yoruba) ülke nüfusunun yaklaşık % 70’ini teşkil etmektedir.
Nijerya, 1 Ekim 1960 tarihinde İngiltere’den bağımsızlığını kazanmıştır. 1966-1999 yılları arasında, kısa
ara dönemler dışında ülkede hüküm süren askeri yönetimlerin ardından, 1999 yılında yapılan genel
seçimler ile ülkede demokrasiye geçilmiştir. 1999’da kabul edilen anayasaya göre “İkili Meclis
Sistemi”ne sahip ülkede yürütmenin başı devlet başkanıdır. Nijerya, başkanlık sistemi ile
yönetilmektedir. Yürütme yetkisi, halk tarafından doğrudan seçilen Devlet Başkanı'na verilmiştir.
Hükümet, Devlet Başkanı tarafından oluşturulmaktadır. Yazılı bir kural olmasa da Nijerya’da devlet
başkanlığı görevinin Hıristiyan ve Müslümanlar arasında dönüşümlü yapıldığına dair bir anlayış söz
konusudur. Ülkede 2011 yılı Nisan ayında genel seçimler (Devlet Başkanlığı, Meclis ile Valiler ve Eyalet
Kanun Yapıcıları seçimleri) gerçekleştirilmiştir. Halkın Demokrasi Partisi (People’s Democratic Party PDP) adayı Goodluck Jonathan (güneyli Hıristiyan) seçimleri kazanmıştır. 2015 yılı mart ayında yapılan
seçimlerde ise Müslüman Muhammadu Buhari Goodluck Jonathan’ı geçerek Nijerya’nın yeni devlet
başkanı olmuştur.
Nijerya, son dönemde belli başlı üç sorunla mücadele etmektedir. Bunlardan ilki, “Boko Haram” isimli
terörist örgütün varlığıdır. “Batı Eğitimi Günahtır” anlamına gelen Boko Haram, Ağustos 2011 yılında
Abuja’daki BM Binasının bombalanması ile gündeme gelmiş, o tarihten bu yana özellikle Lagos merkezli
eylemleri ile saldırılarını sürdürmüştür. Refah seviyesi düşük olan Müslüman kuzeyin refah seviyesi
yüksek olan Hıristiyan güneye yabancılaşması bu sorunu daha da derinleştirmektedir. Bununla birlikte,
petrol gelirlerinden mahrum kalmamak için kuzeyin güneyden ayrılma olasılığının düşük olduğu
değerlendirilmektedir.
Jonathan’ın seçimlerin ardından görevlendirdiği Ekonomi Takımı’nın bütçeyi sıkılaştırma adımları
çerçevesinde ülkede petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonların kaldırılması neticesinde çıkan olaylar
ise önemli bir diğer sorundur. 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla Nijerya’da petrole uygulanan
sübvansiyonların kaldırılmasıyla birlikte benzin fiyatları ve ulaşım maliyetleri önemli ölçüde artış
göstermiştir. Her ne kadar hükümet bu adımla yıllık 7,5 milyar Dolar tasarrufu hedeflese de ülkenin
petrol varlığından tek somut kazançları düşük fiyatlı yakıt tüketimi olan halk bu duruma karşı
ayaklanmıştır. Ülkedeki ekonomik ve sosyal hayatı felce uğratan grevler sonucunda hükümet geri adım
atarak, daha önce 65 Naira’dan 140 Naira’ya yükseltilen benzin fiyatını 97 Naira’ya düşürmüştür.
Nijerya’nın en büyük sorunlarından birisi de petrol üretim bölgesi olan Nijer-deltasındaki son beş yıldır
yaşanan çatışmalar ve adam kaçırma olaylarıdır. Nijerya ihracatının %90’ının ve hükümet gelirlerinin
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%80’nin dayandığı petrol üretimi, büyük ölçüde Nijer Deltası’nda gerçekleşmektedir. Bununla birlikte
Delta’nın ülkenin en yoğun nüfuslu ve en fakir bölgelerden biri olması, oluşan çevre kirliliğinin
bölgedeki yaşamı zorlaştırması başta Nijer Deltası Kurtuluş Hareketi olmak üzere Nijer Deltası Halkları
Gönüllüleri Gücü gibi örgütlenmelerin silahlı mücadelelerine yol açmaktadır. Bölgeye petrol
gelirlerinden daha fazla kaynak ayrılmasını isteyen örgütlerle hükümet güçleri arasında yaşanan
çatışmalar hem pek çok ölüme sebep olmakta ve ülkenin istikrarını bozmakta, hem de Nijerya’nın
petrol üretiminin %25’e varan oranlarda azalmasına yol açmaktadır.
Ülkede kentleşme artmaktadır. UNDP’ye göre kent nüfusu 1975 yılında toplam nüfusun %23,4’ü iken
2005 yılında %48,2’si olmuştur. 2015 yılında ise kent nüfusunun %60’a yaklaşması beklenmektedir. Pek
çok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi, şehir ve kırsal alan arasında gerek alt yapı gerekse sosyal
olanaklar açısından büyük uçurumlar bulunmaktadır. Örneğin, şehir nüfusunun %73’ü sağlıklı suya
erişim sağlayabilirken, kırsal nüfusun %40’ı aynı olanağa sahip bulunmaktadır.
Nijerya genç bir nüfusa sahiptir. Nüfusun %40’ından fazlası 15 yaşın altındadır. Genç nüfusun fazlalığı
gelecekte işsizlik sorununun artacağının bir göstergesidir.
Nijerya Ulusal İstatistik Kurumu verilerine göre toplam işgücü varlığı 65 milyon civarındadır. Resmi
istatistiklere göre 2003 yılında %14,8 olan işsizlik oranı 2008 yılında %11,6 olarak gerçekleşmiş 2009
yılında da %11,4’e gerilemiştir.
Okuryazarlık oranı son 20 yılda artış göstermiştir. Ancak artış, erkekler arasında daha yaygındır. Erkek
nüfusun okuryazarlık oranı %80 civarındadır. Bayanların okuryazarlık oranı ise %60’lar düzeyindedir.
Eyaletler arasında da okuryazarlık oranı büyük farklılıklar göstermektedir. Lagos’da okuryazarlık %90’a
çıkmaktayken
Yobe’de
%25,
Borno’da
%27
düzeyinde
kalmaktadır.
Devletin bütçeden eğitime ayırdığı payda yıllar itibariyle gittikçe artış göstermektedir.
Son 10 yılda üniversite sayısında artış görülmüştür. 1960’larda 5 olan üniversite sayısı bugün 90’ın
üzerine çıkmıştır. Ülkede 34 tane özel üniversite bulunmaktadır.
Doğal Kaynaklar ve Çevre
Nijerya doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülkedir. 800 km’lik sahilinde yer alan bataklık ve
haliçlerle Nijer Nehri Deltasında petrol ve gaz rezervleri bulunmaktadır. Ülkede 1956 yılında petrol
keşfedilmiş ve 1970’li yıllardan itibaren de ekonomik olarak petrol üretimi başlamıştır.
Nijerya dünyanın 10. Afrika kıtasının ise 3. büyük petrol üreticisidir. Nijerya ekonomisi büyük ölçüde
petrole bağımlılık göstermektedir. 2010 yılı verilerine göre Nijerya’nın belirlenmiş petrol varlığı 37,2
milyar varildir. Bu miktar petrol varlığı ile Nijerya dünya petrol rezervlerinin %2,68’ine sahip
bulunmaktadır. Nijerya’nın 2010 yılı günlük petrol üretiminin ortalama 2 milyon 401 bin varil olarak
gerçekleştiği belirtilmektedir. Bugünkü üretim düzeyi devam ettiği müddetçe Nijerya’da petrol
üretiminin yaklaşık 45 yıl devam etmesi beklenmektedir. Ülkede petrol üretiminde faaliyet gösteren en
büyük yabancı firma Shell’dir.
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Nijerya aynı zamanda önemli bir doğal gaz üreticisidir. Nijerya’nın 2010 yılı itibariyle doğal gaz varlığı
5,29 trilyon metre küptür. Bu miktar dünya doğal gaz rezervlerinin %2,68’ine denk gelmektedir.
Nijerya’nın 2010 yılı doğal gaz üretiminin ise 33,63 milyar metre küp olarak gerçekleştiği bu üretimin de
dünya üretiminin %1,05’ine denk geldiği belirtilmektedir.
Nijerya dünya petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı OPEC’in üyesi olup, bundan önceki OPEC’in dönem
başkanlığını Nijerya’lı Rilwanı Lukman yapmıştır.
Nijerya petrol ve doğalgaz dışında granit, mermer, kireç taşı, kalay, kömür, demir, kurşun, çinko ve altın
varlığı bakımından da oldukça zengin bir ülke konumunda olmakla beraber maden varlığının önemli bir
kısmı henüz ekonomiye kazandırılamamıştır. Ülkede kaya tuzu, kaolin, tantalit, bentonit, fosfat,
mermer ve uranyum yatakları da bulunmaktadır. Ülkede bugün için madencilik sektörünün GSYİH’ya
katkısı %1 civarındadır. Ancak gelecekte bu katkının artarak devam etmesi beklenmektedir. Özellikle
1999 yılından sonra sektöre özel sektör yatırımlarına da izin verilmesiyle birlikte madencilik sektörüne
yeni bir ivme kazandırmıştır.
Petrol ve doğal gaz en önemli enerji kaynaklarıdır. Yurtiçi ihtiyaç ağırlıklı olarak bu kaynaktan
sağlanmaktadır. Diğer kaynak ise hidro elektriktir.
Nijerya’da kurulu enerji üretim gücü 6000 MW civarında olup, hükümet bu üretimi en kısa sürede
10000 MW’a yükseltmeyi amaçlamaktadır ve bu amaçla 10 milyar doların üzerinde bir meblağın enerji
sektörüne yatırılması planlanmaktadır. Ayrıca ülkede kömür üretimini artırma ve kömürü enerji
üretiminde daha fazla değerlendirme konusu da hükümetlerce üzerinde durulan önemli bir husustur.
Ekonomik Yapı
Ağır sanayi sektörünün yeterince gelişmediği ülkede petrol gelirlerinin artması ile birlikte hükümet
özellikle çelik, petrokimya, gübre ve metal sanayinin devlet eliyle geliştirilmesine yönelik ağır sanayi
politikasını benimsemiştir. Ülkede tekstil, içecek, sigara, deterjan ve çimento sanayileri endüstriyel
üretimin %60’ını oluşturmaktadır.
Diğer birçok Afrika ülkesinin aksine Nijerya önemli dış ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olup
gerek ihracatı, gerekse ithalatının büyüklüğü itibariyle Afrika kıtasının en önemli birkaç ülkesinden
birisidir. Özellikle son 10 yılda ülkenin önemli bir ticaret fazlası verdiği görülmektedir. Bu durum genel
olarak petrol ihracatı ve artan petrol fiyatları ile ilgilidir. ITC verilerine göre ihracat 2010 yılında 77,9
milyar dolar olan ihracat 2012 yılında 143,2 milyar dolarla maksimum düzeyine ulaşmış 2014 yılında ise
93,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Nijerya’nın ithalatı ise 2011 yılında 61,7 milyar Dolarla maksimum düzeyde gerçekleşmiş, 2014 yılında
ise 51,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
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Nijerya’nın dış ticareti 2012 yılında 107 milyar dolar fazla vererek rekor kırmış olup, 2014 yılında ise
yaklaşık 42 milyar dolar fazla gerçekleşmiştir.
Uluslararası Ticaret Merkezinin verilerine göre Nijerya’da yıllar itibariyle değişmekle beraber ihracatın
%75-90’ını petrol ve doğalgaz ihracatı oluşturmaktadır. Nijerya’nın 2014 yılı petrol ve doğalgaz ihracatı
toplam ihracatının yaklaşık %97’sini oluşturmuştur. Nijerya’nın petrol ve doğalgaz dışında en önemli
ihraç kalemi ise kakaodur. Petrol ve doğal gaz ile kakao kereste, yağlı tohumlar, bakır hurda ve
döküntüleri, kauçuk ile hayvan derileri ve köseleler Nijerya’nın ihracatında az da olsa önem taşıyan
diğer ürünlerdir.
Nijerya’nın 2014 yılı ithalatında petrol yağları, otomobiller, buğday, ilaçlar, demir çelik ürünleri,
motosikletler, pirinç ve dondurulmuş balıklar önemli yeri tutmaktadır. Dörtlü bazda ilk 8 maddenin
Nijerya’nın toplam ithalatındaki payı yaklaşık %31’dir.
Son dönemde Nijerya’da yaşanan en önemli gelişmelerden birisi değişen ticaret akımlarıdır. 2000’li
yıllardan itibaren günümüze kadar ABD ve AB ile Nijerya arasındaki ticaret yarı yarıya azalmıştır. Çin ile
ticaret ise 2000-2014 döneminde yaklaşık 10 kat artmıştır. Çin genel olarak Afrika’nın en büyük ticaret
ortağı haline gelmiştir. Çin’in Afrika genelindeki altyapı yatırımları önemli ölçüde artış göstermiş olup
Nijerya’ya olan yatırımlarını da hızla artırmaktadır.
Nijerya’nın ithalatında en önemli ülke Çin Halk Cumhuriyeti’dir. Nijerya’nın 2014 yılı ithalatında Çin’ in
payı %21,7’dir. Çin’den sonra ABD ikinci büyük ülke olup bu ülkeyi sırasıyla Hollanda, İngiltere ve
Belçika takip etmektedir. Nijerya’nın ithalatında ülkemizin payı ise %0,8 olup 21. sırada yer almaktadır.
Nijerya, 2008–2009 döneminde yaşanan küresel ekonomik krizden, yükselen petrol ve doğal gaz
fiyatları nedeniyle diğer ülkelere göre daha az etkilenmiştir. 2008 yılında dünya ekonomisi %3 oranında
büyürken, Nijerya ekonomisi %6 oranında büyüme kaydetmiştir. Krizin ekonomi ve ticaret üzerindeki
olumsuz etkilerinin en yoğun görüldüğü 2009 yılında ise dünya ekonomisi %0,6 oranında daralırken,
Nijerya’nın ekonomik büyüme oranı %7 olarak gerçekleşmiştir. Son yıllarda ise Nijerya’nın büyüme hızı
sürekli artış göstermiş olup, 2014 yılında %6,3 oranında gerçekleşmiştir.
Nijerya’da Protestan din görevlileri önemli ticari işler yürütmektedirler. Özellikle evangelist papazlar
ülkenin önemli zenginleri arasında yer almaktadır. Papazlar, otellerden fast-food zincirlerine uzanan
ticari işletmelere sahiptir. Evangelist kiliseler son yıllarda ülkede hızlıca yayılmış ve insanlar bu kiliselere
yoğun ilgi göstermişlerdir.
2011 yılında 414 milyar dolar olan GSYİH 2014 yılında ise 569 milyar dolara yükseldiği tahmin
edilmektedir. 2015 yılı tahminleri ise 502 milyar dolar civarıdır. Nijerya, Uluslararası Para Fonu’nun
(IMF) dünyadaki en hızlı büyüyen ekonomiler arasında Afrika’da üç dört ülke arasında yer alırken,
dünyada ise ilk altı yedi ülke arasında yer almaya başlamıştır. Ülkede bankacılık alanında yapılan
kapsamlı reformların enerji ve petrol endüstrilerine de yansıtılması halinde Nijerya’nın, önümüzdeki 10-
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15 yıllık süreç zarfında, Afrika’nın en büyük ekonomisi olan Güney Afrika’yı geride bırakabileceği tahmin
edilmektedir.
Tüm bu gelişmelere rağmen, Nijerya mülkiyet edinme, inşaat izinlerinin çıkarılması, uluslararası ticaret
ve vergi ödeme gibi hususlarda yaşanan sıkıntılar sebebiyle iş yapmanın zor olduğu bir ülke olarak
değerlendirilmektedir. Nijerya, Dünya Bankası’nın raporlarına göre iş yapmanın oldukça zor olduğu
ülkeler arasında yer almaktadır.
Ülkede şehirlerde kronik bir konut açığı bulunmaktadır. Konutlar ortalama bir Nijeryalıya göre çok
pahalıdır. Ülkede yaklaşık 16 milyon konut açığının bulunduğu tahmin edilmektedir. Kentli nüfusun
hızla artması nedeniyle konut açığı da giderek artmaktadır.
1995 tarih ve 16 sayılı Nijerya Yatırım Teşvik Komisyonu Kararnamesi %100 yabancı sermayeyle şirket
kuruluşuna ve sermaye ile kar payının hiçbir kısıtlama olmaksızın yurt dışına transferine izin
vermektedir.
Sanayi
Nijerya’da endüstri geleneksel olarak küçük çaplı imalat ve işleme tesislerinden oluşmaktadır. Faaliyet
genel olarak belli başlı kentsel alanlarda yoğunlaşmıştır. Sanayinin %60’ı Lagos ve çevresinde yer
almaktadır. Kano, Kaduna ve Ibadan diğer imalat sanayi merkezleridir. Petrol endüstrisi ise Port
Harcourt ve Warri’de yoğunlaşmıştır.
Tekstil, içecek, sigara, sabun, deterjan ve çimento endüstriyel üretimin %60’ını oluşturmaktadır.
Nijerya’nın ağır sanayi sektörü ise gelişememiştir. 1970’lerde artan petrol gelirleri ile birlikte hükümet
özellikle çelik, petrokimya, gübre ve metal sanayinin devlet eliyle geliştirilmesine dayalı ağır sanayi
politikası benimsemiştir. Çelik sanayi, kendine yeten sanayileşmenin temeli olarak görülmüş, ancak 10
milyar dolarlık bir kaynak tahsisine rağmen fazla gelişememiştir.
Madencilik
Nijerya doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülkedir. 800 km’lik sahilinde yer alan bataklık ve
haliçlerle Nijer Nehri Deltasında petrol ve gaz rezervleri bulunmaktadır. Ülkede 1956 yılında petrol
keşfedilmiş ve 1970’li yıllardan itibaren de ekonomik olarak petrol üretimi başlamıştır.
Nijerya dünyanın 10. Afrika kıtasının ise 3. büyük petrol üreticisidir. Nijerya ekonomisi büyük ölçüde
petrole bağımlılık göstermektedir. Ülkede petrol üretiminde faaliyet gösteren en büyük yabancı firma
Shell’dir.
Nijerya aynı zamanda önemli bir doğal gaz üreticisidir. Nijerya’nın 2010 yılı itibariyle doğal gaz varlığın
5,29 trilyon metre küptür. Bu miktar dünya doğal gaz rezervlerinin %2,68’ine denk gelmektedir.
Nijerya’nın 2010 yılı doğal gaz üretiminin ise 33,63 milyar metre küp olarak gerçekleştiği bu üretimin de
dünya üretiminin %1,05’ine denk geldiği belirtilmektedir.
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Nijerya petrol ve doğalgaz dışında granit, mermer, kireç taşı, kalay, kömür, demir, kurşun, çinko ve altın
varlığı bakımından da oldukça zengin bir ülke konumunda olmakla beraber maden varlığının önemli bir
kısmı henüz ekonomiye kazandırılamamıştır. Ülkede kaya tuzu, kaolin, tantalit, bentonit, fosfat,
mermer ve uranyum yatakları da bulunmaktadır.
Ülkede bugün için madencilik sektörünün GSYİH’ya katkısı %1 civarındadır. Ancak gelecekte bu katkının
artarak devam etmesi beklenmektedir. Özellikle 1999 yılından sonra sektöre özel sektör yatırımlarına
da izin verilmesiyle birlikte madencilik sektörüne yeni bir ivme kazandırmıştır.
Kömür
Tahminlere göre Afrika genelinde 5 milyar ton kömür olduğu düşünülmektedir. Ekonomik değeri yüksek
olan kömürlerin Afrika’da bulunduğu ülkeler Cezayir, Benin, Mısır, Libya, Mali, Moritanya, Nijer,
Nijerya, Senegal ve Sudan’dır. Bu ülkeler arasında 4 milyar ton rezerv ile Nijerya, Afrika kıtasının en
yüksek rezervine sahip ülkedir. Nijerya kömürünün düşük sülfür ve kül oranı nedeniyle kalitesi oldukça
yüksek olup, enerji üretimi için idealdir. Bu nedenle hükümet son yıllarda kömüre dayalı enerji üretimi
için özel sektörü teşvik etmektedir. 2015 yılı için elektrik üretiminin %30’unun kömür ile yapılması
hedeflenmektedir.

Nijerya’nın Tahmini Madencilik Üretimleri
NIGERIA: ESTIMATED PRODUCTION OF MINERAL COMMODITIES1, 2
(Metric tons unless otherwise specified)
Commodity3

2009

2010

13.000
1.350
99
530.000

21.200
3.718
63
680.000

2011

2012

2013

METALS
Aluminum
Gold
Iron ore, gross weight

kilograms
thousand metric tons

Lead-zinc ore

4

4
4

17.600
4.000
70
800.000

4

26.000
4.000
70
600.000

2,000
4,200
50
400,000

310
22
63
400.000

300
21
60
400,000

Niobium (columbium) and tantalum concentrates:
Gross weight
Niobium (columbium) content
Tantalum content
Steel

331
23
68
100.000

281
20
58
100.000

311
22
64
100.000

510
400

680
520

740
570

Tin, mine output, cassiterite concentrate:
Gross weight
Sn content

740
570

740
570

INDUSTRIAL MINERALS
r
5

19.400

Barite

4

13.249

,

r

4.988

4

Cement, hydraulic
Clays, includes kaolin

9

thousand metric tons

10.000
154.000

4

11.000
139.000

4

,

10.000

r

10,000

4

12.800
155.000

4

16.400

18,000

140.000

140,000

4
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1.700
300.000
40.000

Feldspar
Gypsum
Nitrogen, N content of ammonia

1.616
320.000
95.000

4

1.700
320.000
80.000

2.322
5.671
-1.254
30

4

2.573
8.280
-1.394
30

4

2.600

2,500

4

11.000

4

1.400
30

12,000
-1,400
30

7.739
9.356
3.673
6.690
1.000

4

9.621
10.185
4.074
7.452
1.000

4

10.000

10,000

4

10.000
4.000
9.000
900

10,000
4,000
9,000
900

45.713

4

39.213

4

40.000

40,000

1.700
350.000
240.000

1,700
350,000
240,000

Sand and stone:
Laterite

thousand metric tons

Limestone

do.

Marble

do.

Sand, construction

do.

Sand, industrial (silica)

do.

2.740
4.237
190
1.050
32

4

10.104
8.995
3.762
7.235
1.077

4

40.612

4

4

4

4

4

--

Stone, crushed (aggregate):
Granite

do.

Marble

do.

Other

do.

Shale

do.

Topaz

kilograms

4
4
4
4

4
4
4

4
4

MINERAL FUELS AND RELATED MATERIALS
Coal, bituminous
4

Natural gas:
Gross

million cubic meters

52.026

67.758

67.972

73.063

65,869

Marketed6

do.

24.413

45.903

38.343

37.946

31,231

Petroleum:
Crude and condensate4

thousand
barrels

42-gallon

780.348

896.043

866.245

852.777

800,488

Natural gas liquids

do.

15.500

14.700

18.600

15.700

18,573

4

do.

1.200
3.102
2.530
4.168
4.060
1.617
16.677

1.900
6.400
5.000
7.000
6.600
3.000
29.900

1.200
10.900
5.800
8.200
9.300
6.100
41.500

1.000
9.700
4.700
7.200
6.500
4.400
34.000

1,880
10,500
5,790
7,600
8,960
4,490
44,000

4

Refinery products:
Liquefied petroleum gases
Gasoline
Kerosene

do.

Distillate fuel oil

do.

Residual fuel oil

do.

Unspecified

do.

Total
r

do.

do.

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

Revised. do. Ditto. -- Zero.

1

Estimated data are rounded to no more than three significant digits; may not add to totals shown.

2

Table includes data available through January 23, 2015.

3

In addition to the commodities listed, amethyst, aquamarine, bitumen, secondary copper, diamond, emerald, garnet, ilmenite, refined or remelted lead,

lime, manganese, monazite, phosphate rock, rolled-steel products, ruby, rutile, salt, sapphire, soda ash, talc, tourmaline, tungsten, and zircon are produced,
but available information is inadequate to make reliable estimates of output.
4

Reported figure.

5

Considerably more barite is produced but it is considered to be commercially unusable.

6

Total natural gas production less flared gas, gas used for fuel, gas used for gas lift, and reinjected gas.

Afrika’nın önde gelen ham petrol üreticisi olarak Nijerya, 2013 yılında Afrika’nın toplam ham petrol
üretiminin %26,6’sını, dünya ham petrol üretiminin ise %2,7’sini gerçekleştirmiştir. Nijerya Ulusal Petrol
Şirketi (NNPC), verilerine göre 2013 yılında 800,5 milyon varil petrol üretimi gerçekleşmiştir.
Nijerya petrol endüstrisinin iki önemli avantajı bulunmaktadır. Bunlar, ülke petrolünün yüksek kalitede
olması ve Kuzey Amerika’ya olan yerleşiminin elverişli olmasıdır. ABD Nijerya ham petrolünün yaklaşık
yarısına yakınını ithal etmektedir. Üretim kapasitesinin günlük 3 milyon varil olduğu tahmin
edilmektedir. Ancak, hiç bir zaman bu miktarda bir üretim yapılmamıştır. 2005 yılı sonunda petrol
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sahalarına militan saldırılar gerçekleştirilmeye başlamış ve petrol şirketleri üretimi durdurma noktasına
gelmişlerdir. 2005 yılından beri üretimde sürekli bir düşüş gözlemlenmektedir. Yar’Adua’nın yönetime
gelmesiyle saldırılara bir süre ara verilmiş ancak 2008 yılında gerçekleştirilen saldırılardan sonra üretim
günlük 2 milyon varile düşmüştür. 1979 yılından beri, Nijerya’nın kamu sermayeli petrol şirketi olan
NNPC uluslararası petrol firmaları ile joint-venture şeklinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Varlığı
kanıtlanmış gaz rezervlerinin 3,5 trilyon m3 olduğu hesaplanmaktadır. Rezervlerin %60’ı Nijer
Deltası’nın doğusunda yer almaktadır. Gaza yerel talep düşük olduğu için ihracata yönlendirmeye
çalışılmaktadır. Hükümet gaz sektörünü elektrik ihtiyacını karşılamak için özelleştirmiştir. En önemli
ihracat projesi Shell ve Nigerian Liquefied Natural Gas Company (NLNG) tarafından yürütülen projedir.
1999 yılında ihracat başlamış ve 2003 yılında 9 milyon ton üretim yapılmıştır. 2006 yılında sıvı doğal gaz
(LNG) üretim kapasitesi yıllık 18 milyon tona, sıvı petrol gazı (LPG) üretim kapasitesi ise yıllık 3,4 milyon
tona ulaşmıştır. 2007 yılında yeni bir üretim hattının devreye sokulması ile LNG üretim kapasitesi yıllık
22 milyon tona, LPG üretim kapasitesi ise yıllık 4,6 milyon tona çıkmıştır. Petrol ve gaz dışındaki diğer
maden kaynakları kömür, demir cevheri, kalay, uranyum, fosfat, kireç taşı ve mermerdir. Bu
madenlerde üretim dünya ölçeğinde önemli miktarlarda değildir. Önemli rezervlere sahip olmasına
rağmen üretimin düşük oluşu yetersiz işletme sermayesi, eski teçhizat ve yönetim yetersizliğinden
kaynaklanmaktadır.
Nijerya Ulusal İstatistik Bürosundan yapılan açıklamaya göre, 2016 yılının birinci çeyreğinde ham petrol
ve doğal gaz, kömür madeni, metal cevheri ve taş ocakçılığı faaliyetlerini içeren madencilik sektörü ülke
genelinde %34.98 oranında gerilemiştir. Söz konusu gerilemenin küresel petrol fiyatındaki düşüş ile
bağlantılı olduğu ifade edilmektedir. Anılan sektörün inceleme yapılan dönemde GSYH'ye katkısı ise
%4.14

olarak

gerçekleşmiştir.

(http://guardian.ng/news/mining-of-oil-solid-minerals-suffers-35-

decline-says-nbs/)
1979 yılından beri, Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC), belli başlı çok uluslu petrol şirketleri ile hisse
katılımıyla ortak girişim anlaşmalarını yürütmektedir. NNPC’nin son yıllardaki katılım payında bir
azalma görülmektedir.
Hükümet yabancıların etkin olduğu sektörde yerli firmaların katılmasını da sağlamaya çalışmaktadır. Bu
amaçla, yabancılar tarafından sürdürülen faaliyetlere yerli firmalarca da minimum katılım seviyesine
ilişkin politikalar geliştirmektedir. Kıyıdaki alanlarla birlikte daha marjinal alanlara da lisans verilmesine
başlanmıştır.
NNPC’nin 4 adet rafinerisinde 2002 yılında 78.95 milyon varil ham petrol işlenmiş olup, rafinerilerin
kapasitesi 445.000 varil/gündür. Rafineriler yurtiçi talebi karşılamaktan uzaktır. Hükümet rafinerileri
özelleştirmeyi planlamaktadır.
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2013 Yılı itibari ile Madencilik sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar ve kapasiteleri
NIGERIA: STRUCTURE OF THE MINERAL INDUSTRY IN 2013
(Thousand metric tons unless otherwise specified)
Major operating companies and major
Commodity
Aluminum
Cement
Do.
Do.

Do.
Do.
Do.
Do.
Do.
Do.
Do.

Coal
Do.

equity owners
Aluminum Smelter Co. of Nigeria, Ltd.
(ALSCON)
(United Company RUSAL Plc, 85%)
Ashakacem Plc (Lafarge S.A., 58.61%)
Benue Cement Company Plc (Dangote
Industries Ltd.)
Cement Co. of Northern Nigeria Plc (BUA
International Ltd.,
50.7%)
Dangote Cement Works Ltd. (Dangote
Industries Ltd.)
Edo Cement Co. Ltd. (BUA International
Ltd., 87%)
Lafarge Cement WAPCO Nigeria Ltd.
(Lafarge S.A., 59.95%)
do.
do.
Obajana Cement Plc (Dangote Industries
Ltd.)
United Cement Company of Nigeria Ltd.
(Unicem) (Nigeria
Cement Holdings BV and Flour Mills of
Nigeria Ltd.)
Kogi State government
Zuma 828 Coal Ltd. (ETA-ZUMA Group)

Copper, secondary
Iron and steel:
Iron ore

Sun & Sand Industries Ltd.
National Iron Ore
(Government, 100%)

Mining

Co.

Ltd.

Location
facilities

of

main

Annual
capacity

Smelter at Ikot Abasi

96

Ashaka

900

Gboko

2.800

Sokoto

500

Ibese

6

Okpella

350

Ewekoro

1.320

Ewekoro II
Shagamu

2.500
600

Obajana

10.250

Mfamosing

2.500

Ogboyoga Mine
Zuma Mine, near
Ankpa
Otta

NA

Itakpe

NA

1

NA
NA

Steel:
Crude
Do.

Ajaokuta Steel Co. Ltd. (Government,
100%)

Do.

Continental Iron and Steel Co.

Do.
Do.
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African Steel Mills Ltd. (Liberty Group)

Delta Steel Co. Ltd. (Asset Management
Company of Nigeria)
Federated Steel Mills Ltd.

Electric arc furnace
at Ikorodu
Blast furnace at
Ajaokuta
Electric arc furnace
at Ikeja
Electric arc furnaces
at Aladja
Electric arc furnace

170
1.350

1

60
1

2
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Do.

Nigerian Spanish Engineering Co.

Do.

Sankyo Steel Mill Company Ltd.

Do.

Universal Steel Co.

Rolling mills
Do.
Do.
Do.
Do.
Do.
Do.
Natural
liquefied

gas, million
metric tons

Niobium
(columbium)
tantalum
Nitrogen, urea
Petroleum:
Crude

Do.

Do.

Do.
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and

at Ikeja
Electric arc furnace
at Kano
Electric arc furnace
at Ikeja
do.

140
100
80

African Steel Mills Ltd. (Liberty Group)
Ajaokuta Steel Co. Ltd. (Government,
100%)

Ikorodu

50
100

Ajaokuta

130

Delta Steel Co. Ltd.

Aladja

300

Jos region

210

Katsina

207

Oshogbo

210

Lagos
Trains 1 through 6 at
Finima,

120

Jos Steel Rolling Co. Ltd. (Zuma Steel West
Africa Ltd.)
Katsina Steel Rolling Co. Ltd. (Dana Steel
Ltd.)
Oshogbo Steel Rolling Co. Ltd. (Kura
Holdings Ltd.)
Sunflag Steel (Nigeria) Ltd.
Nigeria Liquefied Natural Gas Ltd.
[Nigerian National
Petroleum Corp. (NNPC), 49%; Shell Gas
B.V., 25.6%;
Total LNG Nigeria Ltd., 15%; ENI
International (N.A.)
S.a.r.l., 10.4%]

2

21

Bonny Island

Artisanal miners

Jos region

NA

Notore Chemical Industries Ltd.

Onne

500

Various locations

NA

Nigerian National Petroleum Corp.
(NNPC)/Chevron
Nigeria Ltd. joint venture (NNPC, 60%,
and Chevron
Nigeria Ltd., 40%)
Nigerian National Petroleum Corp.
(NNPC)/Elf Petroleum
Nigeria Ltd. joint venture (NNPC, 60%,
and Elf Petroleum
Nigeria Ltd., 40%)
Nigerian National Petroleum Corp.
(NNPC)/Mobil Producing
Nigeria Unlimited joint venture (NNPC,
60%, and Mobil
Producing Nigeria Unlimited, 40%)
Nigerian National Petroleum Corp.
(NNPC)/Nigerian Agip
Oil Company Ltd. (NAOC) joint venture
(NNPC, 60%;
NAOC, 20%; Phillips Oil Company
Nigeria Ltd., 20%)

2

do.

NA

do.

NA

do.

NA

2
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Do.

Crude—
Continued

Do.

Do.

million
42-gallon
barrels

Do.

Do.

million
42-gallon
barrels

Do.

do.

Do.

Refined
thousand
petroleum products
42-gallon
barrels
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Do.

do.

Do.

do.

Do.

do.

Nigerian National Petroleum Corp.
(NNPC)/Pan Ocean Oil
Corp. joint venture (NNPC, 60%, and
Pan Ocean Oil
Corp., 40%)
Nigerian National Petroleum Corp.
(NNPC)/Shell Petroleum
Development Company of Nigeria
(SPDC) joint venture
[NNPC, 55%; SPDC, 30%; Total E&P
Nigeria Ltd., 10%;
Nigerian Agip Oil Company Ltd. (NAOC),
5%]
Nigerian National Petroleum Corp.
(NNPC)/Texaco Overseas
Petroleum Company of Nigeria Ltd. joint
venture
(NNPC,
60%;
Texaco
Oversesas
Petroleum Company of
Nigeria Ltd., 20%; Chevron Nigeria Ltd.,
20%)
Star Deep Water Petroleum Ltd. (Chevron
Nigeria Ltd., 68.2%,

Oil Mining Lease 98

Various locations

do.

NA

NA

NA

91

Agbami Project

and NNPC, 15.9%)
Other Nigerian National Petroleum Corp.
(NNPC) joint
ventures
Esso Exploration and Production Nigeria
Ltd., 56%, and
Shell Nigeria Exploration and Production
Co., 44%
Shell Nigeria Exploration and Production
Co., 55%, and Esso
Exploration & Production Nigeria
(Deepwater) Ltd., 20%
Domestic and foreign oil companies
engaged in numerous
production-sharing contracts, service
contracts, or
sole risk operations
Port Harcourt Refining Co. Ltd.
(Government, 100%)

do.
Warri Refinery and Petrochemicals Co. Ltd.
(Government,
100%)
Kaduna Refinery and Petrochemicals Co.

do.

NA

55

Erha Project

Bonga Project

Niger River
and offshore

73

Delta

NA

New Port Harcourt
refinery

55.000

Old Port Harcourt
refinery

22.000

Warri refinery

43.000

Kaduna refinery

38.000
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Do.

do.

Ltd. (Government,
100%)
Niger Delta Petroleum Resources Ltd.
(Niger Delta
Exploration & Production PLC)

Tin
Do., do. Ditto. NA Not available.
1
Under rehabilitation.
2
Care-and-maintenance status.

Artisanal miners

Topping plant at the
Ogbele
oilfield, about 45
kilometers
northwest of Port
Harcourt
Mines in the Jos area

100

NA

Yatırım Mevzuatı
Federal Hükümet 1995 yılında, yabancı portföy yatırımlarının serbest akışını engelleyen 1962 tarihli
Kambiyo Kontrol Yasası ile 1989 tarihli Nijerya Şirketleri Geliştirme Yasasını lağvetmiş, ardından 16
sayılı Nijerya Yatırım Teşvik Komisyonu kararnamesi ile 17 sayılı Kambiyo kararnamesini yürürlüğe
koymuştur. Söz konusu yeni yasalar yatırımları yabancı yatırımcılara açık hale getirmiş ve pazarı daha
rekabetçi kılmıştır.
1995 tarih ve 16 sayılı Nijerya Yatırım Teşvik Komisyonu Kararnamesi %100 yabancı sermayeyle şirket
kuruluşuna ve sermaye ile kar payının hiçbir kısıtlama olmaksızın yurt dışına transferine izin
vermektedir. 1999 yılında askeri diktatörlüğün sona ermesiyle Nijerya hükümeti yatırımları artırmaya
yönelik bir dizi teşvik uygulamaya başlamıştır. Bu teşvikler aşağıdaki gibidir:
 İmalat Sanayii
o Vergiler: Ekonomik olarak dezavantajlı bölgelerde yeni kurulan ve hükümet tarafından ülke
ekonomisi ve kamu yararına uygun kabul edilen işletmeler için 5 ila 7 yıl arası vergi tatili
uygulanmaktadır. Ayrıca yerli hammaddenin geliştirilmesi, yerel katma değer katılması, emek yoğun
işleme içeren ve ihracata yönelik faaliyetler içeren şirketler de ilave kolaylıklara hak kazanmaktadır.
Ar&Ge Faaliyetleri için Vergi İndirimi:
Nijerya’da gerçekleştirilmek kaydıyla Ar&Ge harcamalarının %120’si vergiden düşülebilmektedir.
Yerli Hammadde Kullanımı: Tarımsal faaliyetlerde %80, mühendislikte %65, kimyasallarda %60 ve
petrokimyada %70 oranında minimum yerli hammadde kullanımında %30 vergi indirimi
sağlanmaktadır.
o Emek Yoğun Üretim: 100 kişi çalıştıran şirketlere beş yıl için %6 oranında vergi indirimi sağlanmakta
olup bu oran ilave her yüz kişi için 1 puan artmaktadır.
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o Yerel Katma Değer: İthal edilen bazı mamul ürünleri girdi olarak kullanıldığı mühendislik sektörleri
başta olmak üzere beş yıl için %10 vergi indirimi uygulanmaktadır.
o İhracata Yönelik Sanayiler: Ürünlerinin en az %6’sını ihraç eden şirketlere yönelik olarak beş yıl için
%10 vergi indirimi uygulanmaktadır.
o Ekonomik Olarak Dezavantajlı Bölgelerde Yatırım: Yedi yıl için %100 vergi tatili uygulanmaktadır.
o Yatırım Vergi İndirimi: 1 milyonun altında cirosu olan şirketlere imalata yönelik olmaları halinde ilk
beş yıl için %20 oranında vergi uygulanmakta olup cirosu 100 milyonun altında olan imalat sanayindeki
şirketlerin kar payları ilk beş yıl için vergiden muaftır.
 Petrol ve Doğalgaz Sanayii:
o Petrol Kar Vergisi (PPT) altında uygulanan vergi oranı kurumlar vergisiyle aynı oranda olup %30’dur.
o İlk dört yıl için yıllık %20, beşinci yılda %19 sermaye muafiyeti.
o %5 yatırım vergi kredisi.
o On shore %7, offshore %5 lisans ücreti.
o Petrol ve doğalgaz serbest bölgelerinde sermaye ve karın %100 serbest transferi, kambiyo
denetiminin bulunmaması, serbest bölgelere ithal edilen mallara sevkiyat öncesi kontrol
uygulanmaması; yurt dışına çıkarma kotası uygulanmaması, başlangıç vergi tatil periyotlarının 3 yıldan 5
yıla uzatılması ve 2 yıl için daha yenilenebilir olması, yatırım sermaye muafiyetinin %5’den %15’e
çıkarılması gibi kolaylıklar sağlanmaktadır.
o Katı Madenler: 3 yıldan 5 yıla kadar vergi tatili, yatırımın büyüklüğüne ve projenin stratejik niteliğine
bağlı olarak ertelenmiş lisans ücreti ödemesi, madencilik şirketlerinde %100 yabancı sermaye imkanı
sağlanmaktadır.
o Enerji: 5-7 yıla kadar vergi tatili.
Nijerya Maden Mevzuatı İlgili Kanun ve Yönetmelikler
Nijerya’da bu gün geçerli olan 2007 tarihli “Mineraller ve Madencilik Kanunu”dur. (Minerals and Mining
Act-2007). Biz buna kısaca “Maden Kanunu” diyeceğiz. Bu kanun madenlerin aranmasını, işletilmesini,
taş ocaklarını ve su kullanımını yönetir.165 maddeden oluşmaktadır. Tanımlar 164’üncü maddede
açıklanmıştır.
Maden türleri kanunda tek tek sayılmamıştır. Taş ocakları da kanun kapsamında olup Petrol ve
Doğalgaz ayrı “Petrol Kanunu”na tabidir.
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Bu Maden Kanunu’na dayanılarak 2011 yılında çıkarılan “Mineraller ve Madencilik Yönetmeliği”
(Minerals and Mining Regulations-2011) oldukça detaylı hükümler içermektedir. Madenlerin
yönetiminde bu yönetmelikte çok önemli yer tutmaktadır.
Maden Kanunu çıkarılırken Nijerya Federal Cumhuriyeti Millet Meclisi ve Federal Hükümet tarafından
“Arazi Kullanım Kanunu” göz önünde bulundurulmuştur.
Maden Kanuna göre arazinin kullanımında başka amaçlarla kullanıma göre madencilik faaliyetlerinin
üstünlüğü vardır.
Madencilik ve Hukuk
Madencilikle ilgili ve bu kanunda da atıf yapılan diğer kanunlar ise: “Nijerya Kuruluş ve Şirketler
Kanunu”
“Nükleer
Güvenlik
ve
Radyoaktivite
Kanunu-2004”
“Emeklilik
Reform
Kanunu”
“Yabancı Döviz Kanunu” ile “Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu’dur.
Madenlerin ve Su Havzalarının Mülkiyeti
Nijerya kara arazisi, kıta sahanlığı, buna bitişik ekonomik zon, nehirler, su havzaları ve su mecraları
altındaki tüm madenlerin, su havzalarının ve doğal kaynakların mülkiyeti devlete aittir. Ancak bu kanun
hükümlerine uygun olarak aranıp bulunmuş madenlerin mülkiyeti bulucusuna geçer.
Hiç bir kimse bu kanun hükümlerine aykırı olarak ve ruhsatsız maden arayamaz, işletemez, suları
alamaz, kullanamaz ve depolayamaz.
Maden Arama ve İşletilmesi Yasak Olan Yerler
1. Maden arama ve işletilmesi için ruhsat verilmeyen araziler
- Askeri amaçlarla tahsis edilmiş araziler (Ancak Cumhurbaşkanından özel izin alınmış yerler
müstesna).
- Petrol ve doğalgaz boru hatlarına 50 metre mesafeye kadar olan alanlar.
- Köy, kasaba, market gibi meskûn mahallere, mezarlıklara, atadan kalmış tarihi ve kutsal
yerlere, arkeolojik alanlara, kamu binalarına, gölet, baraj, demiryolu ve karayollarına 50 metre
mesafedeki alanlar.
- Milli Parklar, anıtlar ve
- Daha önce verilmiş ruhsat alanları.
2. Maden Keşif, Arama ve İşletilmesi yasaklanmış arazilere de ruhsat verilmez.
İlgili Bakanlık ve Yönetim
Nijerya’da madenlerin, doğal kaynakların ve suların yönetilmesi yetki ve sorumluluğu “Federal Maden
ve Çelik Endüstrisi Geliştirme Bakanlığı’na aittir. Bu bakanlığa aynı zamanda “Maden Kadastro Ofisi” de
bağlıdır.
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Bakanın görevleri arasında “Halkın kalkınması için sektör yatırımcıları ile özel anlaşmalar yapmak, özel
sektörün teşviki, yerli ve yabancı yatırımcıya (özel sektöre) gerekli alt yapıyı sağlamak, madencilik
sektöründe çevre konularında yardımcı olmak, hükümetin koyduğu hedeflerin tutturulması için devlet
desteğini ve bakanlıklar arası koordinasyonu sağlamak, yatırımcı ile devlet arasındaki ilişkileri
düzenlemek” gibi işler de vardır.

Maden Kadastro Ofisi
Bu büro Nijerya’da maden ruhsatlarından sorumlu olup Maden Kanunu’na dayanılarak 2007 yılında
kuruldu. Bir Genel Müdür tarafından yönetilir. Hükümet merkezi olan Abuja’da bir merkez ofisi,
eyaletlerde ve ülkenin önemli yerlerinde kendisine bağlı büroları vardır. Maden Kadastro Sistemi’nin
uygulaması ve yürütülmesi için yeterli sayıda yardımcı ve memurları bulunur.
Maden Kadastro Ofisi’nin kanunun verdiği diğer görevleri yanında her türlü maden ruhsat
müracaatlarının kabulü ve haklarının verilmesi, yönetilmesi, tescil ve takibidir. Bakan bu ofisin görevini
bağımsız olarak yapabilmesi için gerekli önlemleri almak yetkisini haizdir. Büro maden müracaatında
“alındı” belgelerine saat ve dakikasını yazıp bir nüshasını müracaatçıya verir.
Ayrıca şu yetkileri vardır:
1-) Maden Ruhsat ve izinlerini vermek, askıya almak ve Bakanın onayı ile iptal etmek.
2-) Saha devir, yenileme, uzatma ve tadilat, alan değiştirme müracaatlarını kabul etmek ve yönetmek.
3-) Bütün müracaatların kronolojik kayıtlarını yapmak. Boş alanlarda öncelik haklarını belirlemek.
4-) Öncelik hakkı gerektirsin veya gerektirmesin her türlü ruhsat müracaatının genel sicillerini tutmak.
5-) Ruhsatların Maden Kanunu’nun ve yönetmeliğin gerektirdiği bütün hak ve vecibelerinin takibini
yapmak.
6-) Kadastro Ofisi Bakanlığın çıkardığı yönetmeliğe göre maden sahalarının ihalelerini de düzenler ve
yönetir.
7-) Maden ruhsat harçları ve ücretlerin toplanması
8-) Arama ve işletme faaliyet raporlarının kabulü de görevleri arasındadır.
Maden Teftiş Dairesi (Maden Denetim Dairesi)
Bakanlığa bağlı olarak kurulmuştur. Maden arama ve işletmelerinin Maden Kanunu’na ve
yönetmeliklere ve yürürlükte olan diğer kamu hizmetleri kurallarına uygun çalışıp çalışmadığını kontrol
eder. Bütün madenlerin halk sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde teftişlerini yapar.
Çevre Uyum Dairesi
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Bakanlığın bir kuruluşudur. Maden ruhsat sahibi ve işletmecilerin çevre ile ilgili
hazırladıkları plan, etüt ve programları kontrol eder ve uygulamaları denetler.
Hem Maden Kanununda ve hem de ilgili diğer mevzuatta çevreye ait gereksinimlerin uygulanmasını
takip
eder.
Devletin diğer daireleri ile müştereken çevre uyum kurallarını madenlerin işletilmesi esnasında,
kapanması işlemlerinde, arazinin rehabilitasyonu ve reklamasyonunu denetler ve sağlar.
Bakanlık gerek gördüğü takdirde yeni daireler kurabilir veya bir daireyi bazı işlerde görevlendirebilir.
Eyaletlerin Maden Kaynakları ve Çevre Yönetim Komiteleri
Bu komiteler her eyalette kurulur ve üyeleri şunlardan seçilir:
• Bakanlığın Çevre Uyum Dairesi’nden bir temsilci (Başkan)
• Eyaletin arazi işlerinden veya maden bürosundan sorumlu bir kişi
• Eyaletin Maden Memuru
• Eyalet Tarım ve Orman Dairesi Temsilcisi
• Eyalet Tapu ve Kadastro Dairesi Temsilcisi
• Eyalet Yerel Hükümet Temsilcisi
• Eyalet Çevre Dairesi veya Ajansı Temsilcisi
• Federal Çevre Bakanlığı Temsilcisi
Bu komitenin görevleri Bakan için madencinin çevre ile ilgili raporlarının yorumunu yapmak, gerekli
tavsiyelerde bulunmak ve anlaşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak, devlet daireleri ile madencinin
ilişkilerinde aracı olmaktır. Komite Bakanın gerek gördüğü zamanlarda ve en az üç ayda bir toplanır.
Komitenin sekreterliğini başkanın Teftiş Dairesi’nden seçtiği bir uzman memur yapar. Komite Bakana
karşı sorumludur. Raporunu bakana verir.

Kadastral Sistem ve Ruhsat Alanı Birimleri
Ülke kadastral olarak meridyen ve paralel daireleri (enlem ve boylam) çizgileri ile 15’’ enlem ve 15’’
boylam boyutunda kareye yakın dörtgenlerden oluşan ruhsat birimlerine bölünmüştür. Bunlara
“kadastral birim – (cadastral Unit) (CU)”de denir. Ülkenin 1/50 000 ölçekli topoğrafik haritasındaki
koordinat sistemine uygun, bu koordinat eksenlerine paralel kenarlı dörtgenlerdir. Bu dörtgenlerin her
birinin alanı takriben 20 (yirmi) hektardır. Ruhsat müracaatları bu birimlere yapılır.
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Birimlerin azami sayısı ruhsat türüne göre değişir. Kadastral çerçeve birimlerin veya merkezdeki
kadastral birimin koordinatları harita üzerinden belirlenebileceği gibi arazide ölçülerek te müracaat
yapılabilir. Minimum müracaat alanı 1 kadastral birimdir.
Müracaat tek bir birime yapılabildiği gibi birbirine bir kenarından bitişik birçok birime de yapılabilir.
Ancak kabul edilmeyen müracaat şekilleri vardır. Örneğin: Bu birimler tek köşeden değerse veya ortada
boş bir alan bırakıp halka şeklinde birimlerle yapılırsa bu müracaatlar kabul edilmez. Ortada kalan alana
bir
geçit
bırakılmalıdır.
Ruhsat Türleri
Kanuna göre Nijerya’da madencilik faaliyetleri ile ilgili altı çeşit ruhsat ve izin vardır. Bunlar:
• Maden Keşif İzni (Reconnaissance Permit)
• Maden Arama Ruhsatı (Exploration License)
• Küçük Çaplı Maden İşletme Ruhsatı (KÖM) (Small Scale Mining Lease)
• Maden İşletme Ruhsatı (Mining Lease)
• Taşocakları Ruhsatı (Quarry Lease )
• Su Kullanma İzni’ dir. (Water Use Permit)

Maden Keşif İzni
Maden Keşif İzni alabilecek kimseler şunlardır:
• Kriminal bir suçtan mahkûmiyeti olmayan Nijerya vatandaşları
• Nijerya “Kuruluş ve Şirketler Kanunu” na göre tüzel kişiliği olan kuruluş veya şirketler
• Madencilik kooperatifleri. Arama Ruhsat alanı 200 km2yi (20 000 hektarı) geçemez.(Bu da 1000
kadastral ruhsat(CU)alanı birimine tekabül eder.)

Maden İşletme Ruhsatı
Maden İşletme ruhsatı alabilecek olanlar şunlardır:
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• Nijerya Kuruluş ve Şirketler Kanunu’na veya başka bir kanuna göre kurulmuş tüzel kişiliği olan kuruluş
veya şirketler. Ancak bu şirket veya kuruluşlar müracaat ettikleri alanda ticari miktarda ve ekonomik
değeri olan bir maden kaynağının varlığını göstermek zorundadır.
• Veya söz konusu sahayla ilgili bir Arama Ruhsatı’nın olması ve bunun vecibelerini tam yerine getirmiş
olmaları gerekir.
Maden Kadastro Ofisi kanunen geçerli bir müracaatı alması üzerine 45 gün zarfında işletme ruhsatını
verir. Maden İşletme Ruhsatı müddeti 25 (yirmibeş) yıldır. 24 (yirmi dört) yıllık periyotlarla yenilenebilir.
Ancak her yıl öngörülen asgari faaliyetlerin yapılmış olması ve diğer kanuni gereklerin yerine getirilmiş
olması şarttır.
İşletme ruhsatı alanı fizibilite etüdünde belirlenen cevher kitlesinin rezervine göre ve ihtiyaç duyulacak
makul tesis alanları hesaba katılarak belirlenir. Fakat her halükârda 50 km2yi (5000 hektarı geçemez.
İşletilecek maden türü işletme talep formunda belirtilmelidir.) aşamaz.

Taş Ocakları Ruhsatı
Taş ocakları ruhsatı alabilecek kimseler şunlardır:
• Kanunen ehil ve kriminal bir suçtan mahkûmiyeti olmayan Nijerya vatandaşları (kişisel olarak)
• Madencilik Kooperatifleri
• Nijerya Kanunlarına göre kurulmuş kuruluş ve ortaklıklar
• Bina, baraj, gölet, köprü, diğer mühendislik yapıları, demiryolu, yol veya kamu için inşaat malzemesi
üretimi yapan kişiler.
Kanuna uygun bir müracaat yapıldıysa Maden Kadastro Ofisi müracaatçıya 45 gün içinde bir Taş
Ocakları ruhsatı verir. Bu ruhsatın müddeti 5 (beş) yıldır. İstendiği takdirde 5 yıllık periyotlarla
uzatılabilir. Ruhsat müddeti bitmeden 3 ay evvel yenileme başvurusunun yapılması gerekir.
Ruhsat alanı 5 km2’yi (500 hektarı) geçemez.
Kanunen ehil böyle bir talibin müracaatı üzerine yönetmelikte belirlenen ücretin ödenmesi şartıyla
Maden Kadastro Ofisi 30 gün içinde “Maden Keşif İzni”ni verir.
Alan sınırlaması yoktur. İstenildiği sayıda boş alan kadastral birimine başvurulabilir.
Bu izin müracaatçıya sahaya girme ve sınırlı bir şekilde maden arama hakkını verir. Küçük miktarda
yüzey numunesi alma, her minerali arama yetkisi vardır.
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Ancak sondaj, hafriyat (kazı) ve yeraltı yöntemleriyle arama yapmak yasaktır.
Çevreye zarar vermeyerek uyumlu, sosyal sorumluluk taşıyacak şekilde çalışma yapmak zorunluluğu
vardır.
Keşif izin müddeti 1 (bir) yıldır. Devir edilemez. Fakat her yıl yenilenebilir. Araziye, ekili alanlara ve
ormana verilen zararların tazmin edilmesi gerekir.

Maden Arama Ruhsatı
Maden Arama Ruhsatı alabilen kişi veya kuruluşlar:
• Nijerya Kuruluş ve Şirketler Kanunu’na göre tüzel kişiliği olan kuruluş veya şirketler
• Madencilik Kooperatifleri
• Bu kanuna göre söz konusu olan alana ait bir “Maden Keşif İzni” sahibi olanlar.
Ancak Maden Keşif İzni’nin vecibelerinin yerine getirilmiş olması şartı vardır.
Maden Kadastro Ofisi’nin geçerli bir müracaat aldığında kanunen 30 gün içinde bir Maden Arama
Ruhsatı vermesi zorunludur. Bu ruhsat mevcut arama ruhsatı, küçük ölçekli İşletme ruhsatı, işletme
ruhsatı veya taşocağı ruhsatı üzerine verilemez. Ayrıca aramalara kapalı veya madencilik faaliyetlerinin
yasak olduğu arazilere, koruma altındaki orman arazisine, askeri alanlara, devletçe koruma altına
alınmış alanlara, milli miras ve tarihi alanlara verilmez.
Aranacak maden türleri müracaat formunda belirtilmelidir.
Bir arama müracaatı başka bir ruhsatla kısmen çakışıyorsa müracaatçıya talebini yeniden düzenlemek
için mühlet verilir.
Maden Arama Ruhsatının müddeti 3 (üç) yıldır. İki kez 2 (ikişer) yıllık periyotlarla uzatılabilir. Toplam 7
(yedi) yıldır. Ancak sahada faaliyet programında belirlenen asgari faaliyetin yapılmış olması ve diğer
kanuni vecibelerin yerine getirilmiş olması gerekir.
Taş ocakları ruhsatı ile işletilebilecek madenler arasında şunlar vardır: Asbest, kaolen, dolgu maddesi
olarak toprak, jips, mermer, kalker, mika, kil, arduvaz, kum, çakıl, taş. Bu maddeler aynı zamanda
maden işletme ruhsatı ile de işletilebilirler.
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Küçük Ölçekli Maden İşletme Ruhsatı (KÖM) İşletme ruhsatı alabilecek olanlar şunlardır:
• Kanuni ehliyeti haiz ve kriminal bir suçtan hüküm giymemiş olan Nijerya vatandaşları
• Madencilik Kooperatifleri
• Nijerya Kuruluş ve Şirketler Kanunu’na göre kurulmuş tüzel kişiliği olan kuruluş veya şirketler
• Söz konusu sahaya ait bir “Maden Arama Ruhsatı” olan kişiler. Ancak burada yine arama ruhsatının
vecibelerinin yerine getirilmiş olması göz önünde bulundurulur.
Maden Kadastro Ofisi Kanuna uygun bir müracaat yapılması halinde 45 gün içinde KÖM işletme
ruhsatını verir. KÖM işletme ruhsatı mevcut başkalarına ait bir arama, işletme veya taş ocağı ruhsatı
üzerine verilmez. Ancak müracaatçının kendisine ait arama, işletme veya taş ocağı ruhsatı varsa üst
üste
verilebilir.
Bu tür bir ruhsat kişisel (artisanal) faaliyetlere imkân sağlar.
KÖM işletme ruhsatı müddeti 5 (beş) yıldır. Asgari faaliyetin yerine getirilmesi halinde 5 er (beşer) yıllık
periyotlarla uzatılabilir. KÖM işletme ruhsat alanı 3 km2 yi (300 hektarı) geçemez.
KÖM İşletme ruhsatı herhangi bir KÖM kriterini aştığı takdirde veya KÖM işletme sahibi isterse ve yazılı
müracaat
etmek
şartıyla
doğrudan
Maden
İşletme
Ruhsatı’na
geçebilir.
Kriterler şöyledir: Bu işletmelerde toplam işçi sayısı 50 kişiyi geçemez. Yeraltı işletme derinliği yüzeyden
7 metreden fazla olamaz. Galeriler kuyudan itibaren 10 metreden uzun olamaz.
Su Kullanma İzni
Su kullanımı ile ilgili müracaat alanının yönetmelikle belirlenen makul bir alan miktarını geçmemesi
gerekir. Su kullanım alanı izni maden işletme ruhsatı, KÖM işletme ruhsatı veya taş ocağı ruhsatı ile
ilgilidir ve ancak böyle bir ruhsat sahibine verilir. Bu izin ruhsatlar geçerli olduğu müddetçe geçerli kalır.
Ruhsatların verilmesi
Maden ruhsatları bakanlık tarafından ya başvuru “öncelik” sırasına göre ya da “İhale” yoluyla verilir.
Öncelik: (Hakkı Tekaddüm) Maden Kadastro Ofisi’nin tuttuğu sicillere göre aynı alan için birden fazla
müracaat olmuş ise ruhsat hakkı ilk önce başvuranındır. Ancak başvurunun kanun ve yönetmeliklere
uygun yapılmış olması gerekir.
İhale: Bakanlık hangi arama veya işletme ruhsatlarının ihale yoluyla vereceğini önceden kararlaştırır. Bu
sahalarda daha önce verilmiş bir ruhsat olmamalıdır.
Ayrıca % 0,05’ten fazla radyoaktif mineral içermemelidir.
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İhale Komisyonu ihaleyi açık ve saydam bir şekilde yönetir ve en fazla kazanç teklif eden uygun talibe
verir.
Ruhsatta Yazılı Olmayan Bir Madenin Bulunması
Bir arama, KÖM işletmesi, taş ocağı veya işletme sahasında faaliyet esnasında ruhsatta yazılı olmayan
bir madenin bulunması halinde 30 gün içinde Maden Kadastro ofisine yazılı olarak buluşu bildirmek
zorunluluğu vardır. Bu bildirim bulunan yeni madenin özelliklerini, yerini ve bulunuş şeklini açıklayan
bilgileri içermelidir. Ayrıca bu madenin nasıl işletileceğine dair tasarlanan zaman ve koşulları içeren plan
ile program verilmelidir.
Maden Kadastro Ofisi verilen plan ve programı uygun bulduğu takdirde 30 gün içinde yeni bulunan
mineralin üretimine izin verir ve ruhsata ilâve eder.
Radyoaktif Mineraller
Radyoaktif mineralleri Nijerya Maden Kanunu “Güvenlik Mineralleri” (Security Minerals) olarak
adlandırmaktadır.
Bunlar
Nükleer
Enerji
madenleri
olan
radyoaktif
minerallerdir.
Kanunun sonundaki 164. maddesinde “Tanımlar” bölümünde bu mineraller şöyle sıralanmaktadır: Eğer
bir maden ağırlıkça en azından % 0,05 uranyum veya toryum yahut ikisini birden içeriyorsa yahutta kum
halinde monazit, katı cevher halinde toryum, karnotit, pechblend veya uranyum içeren cevherlerse
bunlar “Güvenlik madeni”dirler.
Bir ruhsat sahibi faaliyet esnasında her hangi bir radyoaktif minerale veya radyoaktivite içerebileceği
düşünülen bir madene rastlarsa bunu derhal “Maden Teftiş Dairesi”ne bildirmek zorundadır.
Bu durumda 2004 tarihli “Nükleer Güvenlik ve Radyoaktivite Kanunu” devreye girer. Maden Teftiş
Dairesi diğer ilgili yetkililerle temasa geçerek ve Bakanın onayını alarak bu maddenin güvenlik içinde
çıkarılıp kontrol altında muhafaza edilmesini sağlar. Halk sağlığı polisi de gerekli önlemlerin alınmasını
sağlar.
Devlet Hakkı
Arama veya İşletme safhasında elde edilen madenlerden yönetmelikte belirlenen miktarda “Devlet
Hakkı” alınır. Yönetmelikte bu üretilen madenlerin değeri üzerinden madenin türüne göre % 3 ile % 5
arasında belirlenmiştir.
Bakan bunun miktarını gerek gördüğü takdirde herhangi bir maden için değiştirebilir. İndirebilir
arttırabilir. Eğer çıkarılan maden analiz veya deneme için ihraç ediliyorsa Devlet Hakkı’ndan muaf
tutulabilir.
Bakan belli bir periyot için Federal Hükümetin onayı ile bazı madenlerden devlet hakkı alınmasını
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erteleyebilir.
Uygulanan Diğer Vergiler
1-) Kurumlar Vergisi (Oran % 30’ dur.)
2-) Eğitim Vergisi ( Madencilikte kârdan % 2 oranında )
3-) Minimum Vergi Uygulaması
Bir şirketin toplam gelirleri kâr bırakmamış ve ödenecek bir vergi doğmamışsa yine de Gelir Vergisi
Kanununa göre bir minimum vergi ödenmesi gerekir. Bu kuralın üç istisnası vardır:
i) Şirket üretim faaliyetine başladığı ilk 4 (dört) yıl içinde ise
ii) Eğer şirket tarımsal üretim yapıyorsa
iii) Eğer şirketin sermayesinin en az % 25’i yurt dışından getirilmiş ise ( yani yabancı sermaye ise)
4-) Kişisel Gelir Vergisi (Uygulama oranı % 19)
5-) VAT (Katma Değer Vergisi ) (Satılan maden değerinin % 5’i)
6-) Sermaye Artış Vergisi (Oran % 10)
7-) Damga Vergisi (Onaylanmış sermaye hisselerinde halen uygulanan oran % 0,75)
8-) Stopaj Vergisi (Hissedarlara ödenen kâr, temettü, kira v.d.den alınan % 5 ile
10 arası. Eğer hissedar Nijerya ile Çifte Vergilendirme Anlaşması olan ülkelerden ise oran % 7,5’tir.)
9-) Yıllık harçlar ve bir defa alınan hizmet ücretleri (aşağıda detayları verilmiştir.)
Harç ve Yıllık Ücretler
Burada bu ücretleri Nijerya para birimi “Nairo” üzerinden vereceğiz. Bu günlerde Amerikan Doları kuru
1 USD = 165 Nairo civarında seyretmektedir. Yani örneğin 1000 Nairo 6 (altı) USD kadar etmektedir.
Ruhsatname sureti, harita bilgileri verme, boş alan sorgulama gibi işlemler de ücrete tabidir.
Müracaat İşlemleri Ücretleri:
Maden Keşif İzni 10 000 Nairo ( 60 USD)
Maden Arama ruhsatı 20 000 “ ( 120 “ )
Küçük Ölçekli Maden İşletme ruhsatı 10 000 “ ( 60 “ )
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Maden İşletme ruhsatı 50 000 “ ( 300 “ )
Taş ocağı ruhsatı 20 000 “ ( 120 “ )
Su kullanma İzni 10 000 “ ( 60 “ )

Yıllık Ödentiler (Kadastral Birim Başına):
Maden Keşif İzni Ücretsiz
Maden Arama ruhsatı
İlk 3 yıl 1 000 Nairo ( 6 USD )
Birinci yenileme 2 yıl 1 500 “ ( 9 “ )
İkinci yenileme 2 yıl 2 000 “ ( 12 “ )
Küçük Ölçekli Maden İşletme ruhsatı 10 000 “ ( 60 “ )
Maden İşletme ruhsatı 25 000 “ ( 150 “ )
Taş ocağı ruhsatı 20 000 “ ( 120 “ )
Su Kullanma İzni 10 000 “ ( 60 “ )

Uzatma İşlemleri Başvurularında Alınan Ücretler:
Maden Keşif İzni 10 000 Nairo ( 60 USD )
Maden Arama ruhsatı 30 000 “ ( 180 “ )
Küçük Ölçekli Maden İşletme ruhsatı 30 000 “ ( 180 “ )
Maden İşletme ruhsatı 250 000 “ ( 1500 “ )
Taş ocağı ruhsatı 50 000 “ ( 300 “ )
Su Kullanma İzni 20 000 “ ( 120 “ )
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Teşvikler
Madencilik faaliyetlerinde teşviklerin başlıcaları şunlardır:
1-) Sermaye indirimi: Herhangi bir maden işletme ruhsatı sahibi o yılki kârından ödeyeceği vergi
matrahından yıl içinde yaptığı yatırım tutarının % 95’ini sermaye indirimi olarak düşebilir.
2-) Vergiden düşülebilecek masraflarına arama, hazırlık, zenginleştirme masrafları ile fizibilite etüt
masrafları, analiz masrafları ve alt yapı yatırımları dâhildir.
3-) İlk yıllarda oluşan zararın 4 (dört) yıl müddetle müteakip yılların kârından düşülmesi suretiyle telâfisi
mümkündür.
Ayrıca:
4-) Madenciler maden işletmeleri için ithal ettikleri makina, teçhizat ve tesisatın ithalat ve gümrük
vergilerinden muaftır.
5-) Madencilik faaliyetleri için bir kota dâhilinde yabancı personel istihdamında gerekli ikamet ve
çalışma izinleri verilir.
6-) Yabancı personel kotasına dâhil kişilerin kazançlarını Nijerya dışına çıkarma izni vardır.
7-) Maden Teftiş Dairesi işletme için maden sahibine makina, teçhizat, tesisat ve yedek parçalarının
ithaline gerekli izni verir.
8-) İthal edilmiş olan makina, teçhizat ve tesisat ruhsat sahibi tarafından ithalat ve gümrük vergilerini
ödemek şartıyla elden çıkarılabilir, satılabilir.
9-) Maden Teftiş Dairesi maden sahibinin bu kanun çerçevesinde işlettiği ve ihraç ettiği madenden
kazandığı dövizle “Merkez Bankası”nda yabancı döviz hesabı açmasına veya bu parayı madenin
ihtiyaçlarında kullanmasına izin verir.

Uzatma İşlemlerinde Gecikme Halinde Alınan Cezalar: (Ruhsat müddeti dolmadan)
Maden Keşif İzni 10 000 Nairo ( 60 USD )
Maden Arama ruhsatı 100 000 “ ( 600 “ )
KÖM işletme ruhsatı 100 000 “ ( 600 “ )
Maden İşletme ruhsatı 100 000 “ ( 600 “ )
Taşocağı ruhsatı 100 000 “ ( 600 “ )
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Saha Büyütme Müracaatlarında Alınan Ücretler:
Maden Arama ruhsatı 40 000 Nairo ( 240 USD )
KÖM işletme ruhsatı 40 000 “ ( 240 “ )
Maden İşletme ruhsatı 40 000 “ ( 240 “ )
Taş ocağı ruhsatı 40 000 “ ( 240 “ )
Terk İşlemlerinde Alınan Ücretler:
KÖM işletme ruhsatı 10 000 Nairo ( 60 USD )
Maden İşletme ruhsatı 10 000 “ ( 60 “ )
Taş ocağı ruhsatı 10 000 “ ( 60 “ )
Maden Arama ruhsatı 10 000 “ ( 60 “ )

Devir İşlemlerinde Alınan Ücretler:
Maden Arama ruhsatı 100 000 Nairo ( 600 USD )
Küçük Ölçekli Maden ruhsatı 50 000 “ ( 300 “ )
Maden işletme ruhsatı 250 000 “ ( 1500 “ )
Taş ocağı ruhsatı 100 000 “ ( 600 “ )

Birleştirme İşlemlerinde Alınan Ücretler:
Maden Arama ruhsatı 20 000 Nairo ( 120 USD )
KÖM işletme ruhsatı 20 000 “ ( 120 “ )
Maden işletme ruhsatı 50 000 “ ( 300 “ )
Taş ocağı ruhsatı 50 000 “ ( 300 “ )
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Yeni Bulunan Mineralin Ruhsata Dahil Edilmesi İşlemlerinde Alınan Ücretler:
Maden Arama ruhsatı 20 000 Nairo ( 120 USD )
KÖM işletme ruhsdatı 10 000 “ ( 60 “ )
Maden İşletme rhsatı 50 000 “ ( 300 “ )
Taş ocağı ruhsatı 50 000 “ ( 300 “ )
10-) Ayrıca bu kanuna göre ruhsat sahibi madencinin kazandığı parayı konvertibil döviz olarak yurt
dışına transfer etmesine müsaade eder.
11-) Ruhsat sahibinin bu saha ile ilgili olarak 3 (üç) yıl müddetle vergi muafiyeti vardır. Bakan uygun
gördüğü takdirde bu muafiyeti iki yıl daha uzatabilir.
Bakan bu uzatma için şirketin geçmiş yıllardaki performansına bakar.
12-) Çevre koruma, madenin rehabilitasyonu, reklamasyon ve madenin kapanması masrafları için de
her yıl bir vergi indirimi söz konusudur.
Bu ancak tarafsız, uzman bir kişinin rezervi onaylaması ve bu kanuna göre belgelendirmesi yoluyla olur.
Şartlar şöyledir:
a-) Rezervin şirketin finansal raporlarında belgelenmesi
b-) Vergi indirimi yıl içinde yapılmış gerçek reklamasyon masrafları ile sınırlı olması
c-) Her yıl kullanılan rezerv miktarının değerine eşit bir yatırımın güvenli ve bu kanunun belirlediği bir
hesaba veya bağımsız bir fona yatırılmış olması gerekir.
Bu fonun kanunun hükümlerine göre belirlenmiş bir mütevelli heyetinin yönettiği bir fon olması
önemlidir. (Rezerv Tüketim Payı)
Teknik Nezaret
Gerek Maden Arama ruhsatı gerekse Maden Keşif izni müracaatı sırasında madecinin kanunen ve
yönetmelik gereği yeterli eğitimi almış deneyimli teknik bir elemanı kadrosunda bulundurması gerekir.
Bu elemanların ya Maden Mühendisleri Birliği’ne yahut Jeoloji Mühendisleri veya Jeologlar Birliği’ne
(Comeg) yahut ta benzer bir kuruluşa üye olması şarttır.
Maden İşletme ruhsatı müracaatı yapan bir kişinin de teknik kadrosunda madencilikte deneyimi olan
yeterli kalifikasyona sahip teknik bir elemanı bulundurması gerekir. Bu mühendisinde (Comeg) üyesi
olması aranır.
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Taş ocağı yahut Küçük Ölçekli Maden İşletmesi başvurusunda da asgari teknik eğitimi almış taş ocağı
veya maden işletmeciliğinden sertifikalı teknik bir elemanın bulunması şarttır.

Katı Madenler Geliştirme Fonu (Destek Fonu )
Bu kuruluşu sadece “fon” olarak anacağız. Kuruluş amacı şöyledir:
a) Sektörün insani ve fiziksel kapasitesini geliştirmek
b) Bilimsel ve jeolojik data toplayarak özel sektörce yönetilen madencilik sanayiinin gereksinimini
karşılamak
c) Madencilik kuruluşlarını amaçlarını gerçekleştirecek şekilde techiz etmek
d) Küçük ölçekli ve kişisel (artisanal) madenciliği bu kanun hükümlerine göre desteklemek
e) Madenciliğin alt yapı gereksinimlerini ve hizmetlerini karşılamak.
Fon yönetim kurulu şu kişilerden oluşur:
1. Bakanın önerisi ile Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir başkan
2. Nijerya Merkez Bankasını temsilen bir kişi
3. Bankalar Arası Konseyi temsilen bir kişi
4. Bakan tarafından özel sektör madenciliğini ve cevher hazırlama endüstrisini temsilen atanan 3 (üç)
kişi
5. Yönetim Kurulu Sekreteri Yönetimde çoğunluk üç kişi ile sağlanır. Ancak bu üç kişinin arasında en az
bir Merkez Bankası temsilcisi olmalıdır. Yönetim kurulu gerek gördüğü zaman fakat herhalde yılda en az
dört kez toplanır. Danışmak amacıyla dışarıdan bazı kimseleri toplantıya çağırabilir. Ancak o kişinin oy
hakkı yoktur. Fonun masrafları Federal Hükümet’çe karşılanır. Fonun bütçesi her yıl Federal Millet
Meclisi’nce tayin edilir.

Maden Hakkı Sahiplerinin Vecibeleri
Maden Keşif İzni, Arama, İşletme ruhsat sahipleri şu vecibeleri zamanında yerine getirmekle
mükelleftirler:
1-) Sahada yaptıkları madencilik faaliyeterine ait arama ve işletme plan ve raporlarını tutmak
2-) Bulunan her madenin ve hesaplanan rezervlerin raporlarını hazırlamak ve muhafaza etmek
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3-) Sözü edilen plan ve raporların birer kopyalarını Maden Kadastro Ofisine onların istediği şekilde ve
zamanda vermek.
4-) Elde edilen bütün jeolojik rapor, sondaj karotlarını ve verileri muhafaza edilmek ve arşivlenmek
üzere Nijerya Jeolojik Araştırmalar Ajansı’na vermek.
5-) Bunlardan başka maden ruhsat sahipleri saha ücretlerini, harçları ve devlet hakkını ödemekle
yükümlüdürler.
Üretilen Madenin Sevk ve Pazarlanması
Üretilen madenin sevk ve imrarı, pazarlaması için de bir izin gerekir. Bu izni almak için ruhsat sahibinin
Maden Teftiş dairesine başvurması istenir. Maden kanununa göre Maden Teftiş Dairesi tarafından
verilmiş bir izin olmadan madenleri hiç kimse alıp satamaz. Madenci ürettiği madeni pazarlamak için
güvenli bir “Acenta” (yahut temsilci)yi Maden Teftiş Dairesi’ne tescil ettirmek durumundadır. Kanun
gereği ülkenin değişik yerlerinde “Maden Satın Alma Merkezleri” kurulur. Küçük Ölçekli Maden
işletmeleri
üretimlerini
bu Maden Satın Alma Merkezlerine satmak zorundadır.
Mali Yeterlilik
Maden müracaatı yapan kimseler Maden Kadastro Ofisine mali yeterliliklerini ve işletme sermayelerini
belgeleriyle belirtmek zorundadırlar.
Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi
Maden ruhsatsahiplerinin ister kendi aralarındaki anlaşmazlıklar isterse üçüncü kişilerle olan
anlaşmazlıklar Bakanlığın müdahalesi ve kurduğu komite vasıtası ile çözüme kavuşturulmaya çalışılır.
(kaynak: Madencilikte Önemli Bazı Ülkelerde Maden Hukuku ile İlgili Mevzuat MELİH TURHAN Maden
Y. Mühendisi (İTÜ Mad. Fakültesi Eski Maden Hukuku Öğr. Görevlisi)
Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü 1990’larda ılımlı bir şekilde artmaya başlayan Doğrudan
Yabancı Sermaye Yatırımlarının büyük kısmı petrol sektörüne gitmiştir. UNCTAD tahminlerine göre
1986-1990 yılları arasında ortalama 723 milyon $ olan doğrudan yabancı yatırım, 1991-1995 yılları
arasında 1.25 milyar $’a çıkmıştır. 1998-2001 yılları arasında 1 milyar $ civarında olan doğrudan yabancı
yatırım, 2002 – 2005 yılları arasında 2 milyar $ civarında olmuştur. Bu durum doğrudan yabancı
sermaye yatırımları için; Nijerya’nın Angola ve Güney Afrika ile birlikte Sahra altı Afrika bölgesinde en
cazip yerler olduğunu göstermektedir. 2005 yılından itibaren petrol fiyatlarındaki artış ile birlikte 2007
yılında doğrudan yabancı yatırım 12,4 milyar $’a ulaşmıştır. Doğrudan yabancı yatırımın önemli bir
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kısmı petrol ve gaz fiyatlarına bağlı olduğundan 2008 yılının ikinci yarısından itibaren bu sektörlerdeki
fiyat düşüşünün Nijerya’ya gelen doğrudan yabancı yatırımları da etkileyeceği tahmin edilmektedir.
Yatırımlarda Öncelikli Alanlar Nijerya, Afrika'nın en kalabalık ülkesi olması, A.B.D için bölgedeki en
büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunması, önemli iş gücü potansiyeli ve doğal kaynaklar
yönünden zengin olmasına rağmen, yabancı yatırımları çekmede sorunlarla karşılaşmaktadır. Yabancı
yatırımcıların karşılaştıkları sorunlar; istikrarsız makroekonomik politikalar, yetersiz altyapı, bürokrasi,
eğitimli iş gücü eksikliği, zaman alan ve etkisi sınırlı ticari anlaşmazlıkları çözme mekanizması ile
ülkedeki düzensizliktir. Suç oranı yüksek olup, ülkenin belirli bölümlerinde sosyal, etnik çatışmalar
sürmektedir. Nijerya’da başarılı olan yatırımcılar bu ülkedeki karmaşık iş hayatını anlayabilen
firmalardır. Nijeryalı iş ortağının seçimi de yatırımlar için önemlidir. Nijerya hükümeti 2003 yılında Milli
Ekonomik Güçlendirme ve Geliştirme Stratejisi (NEEDS) adı altında bir programı uygulamaya
başlamıştır. Yabancı yatırımlardaki kontrol azaltılmış, rekabeti engelleyen ve tekelleşmeye izin veren
yasalar değiştirilmeye veya iptal edilmeye başlanmıştır. Nijerya hükümeti geçmiş dönemlerden daha
fazla oranda yabancı yatırımı desteklemektedir. 1995 yılında yürürlüğe konulan Yatırım Teşvik
Komisyon Kararnamesi (NIPC) ile petrol ve ulusal güvenlik açısından hassas sektörler (askeri teçhizat,
cephane vb.) dışındaki sektörlerdeki işletmelerde %100 oranında yabancı mülkiyet hakkı tanınmıştır. Bu
kararname ulusal çıkarlar dışındaki haller için millileştirme ve kamulaştırmaya karşı garantiler
içermektedir. Özelleştirme programını uygulamaya koymak için Bureau of Public Enterprises (BPE)
kurulmuştur. 1999 yılından beri BPE 100’den fazla kurumun özelleştirilmesini sağlayarak 500 milyon $
civarında gelir elde etmiştir. Özelleştirilen kuruluşlar arasında çimento fabrikaları, bankalar, oteller, oto
montaj fabrikaları yer almaktadır. 1995 yılında çıkarılan Döviz İzleme Kararnamesi ile de yatırımcılara
döviz piyasalarında işlem yapma hakkı tanınmıştır. Hükümet, 2002 yılında Hollanda Açık Arttırma
Sistemine (Wholesale Dutch Auction System) geçmiştir. Bu sistem bankalara döviz piyasalarında daha
fazla kontrol vermiştir. Bununla birlikte Merkez Bankası denetleyici görevini sürdürmektedir. Kar ve kar
payları net %10’luk vergi ödenmesi koşuluyla serbestçe transfer edilebilmektedir. Kar payları transfer
edilmeden önce kazanılan gelirin ve ödenen verginin ispatı gerekmektedir. Para transferleri genellikle 2
haftadan kısa sürmektedir. Transferler bankalar aracılığıyla yapılmalıdır. Nijerya yasaları Nijerya
vatandaşları ve yabancılara eşit şekilde uygulanmaktadır. Ülkedeki Serbest Bölgeler (Özel Ekonomik
Bölgeler) Hükümet ihracata dayalı yatırımları teşvik amacıyla, 1992 yılında Nijerya İhracata Dayalı
İşleme Bölge Otoritesini (NEPZA) kurmuştur. NEPZA bölgeye gümrük vergisinden muaf teçhizat ve ham
maddenin girişine izin vermiştir. Mevcut düzenleme bu üretim bölgesindeki üretimin azami %25’inin
mevcut vergileri ödedikten sonra iç piyasada satılabilmesine imkan tanımaktadır. Bu bölgede yatırım
yapan yatırımcılar kambiyo düzenlemelerinden ve vergilerden muaftırlar. NEPZA tarafından kurulan 5
ihraç ürünleri işleme bölgesinden 2 tanesi, Calabar ve Onne, düzenli olarak faaliyetlerini
sürdürmektedir. Bu bölgeler, 2001 yılında ihracat şartı kaldırılmak suretiyle serbest bölgeye
dönüştürülmüştür. Bu değişikliği müteakip yatırımlar Calabar’a kaymıştır. (Kaynak: Nijerya Ülke Bülteni
Aralık – 2011 DEİK)
Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü
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Nijerya, Afrika’nın en kalabalık ülkesi olması, A.B.D için bölgedeki en büyük petrol ihracatçısı
konumunda bulunması, önemli iş gücü potansiyeli ve doğal kaynaklar yönünden zengin olmasına
rağmen, yabancı yatırımları çekmede sorunlarla karşılaşmaktadır. Yabancı yatırımcıların karşılaştıkları
sorunlar; istikrarsız makroekonomik politikalar, yetersiz altyapı, bürokrasi, eğitimli iş gücü eksikliği,
zaman alan ve ticari anlaşmazlıkları çözmede karşılaşılan güçlüklerdir. Suç oranı yüksek olup, ülkenin
belirli bölümlerinde sosyal ve etnik çatışmalar sürmektedir.
Nijerya’da başarılı olan yatırımcılar bu ülkedeki karmaşık iş hayatını anlayabilen firmalardır. Nijeryalı iş
ortağının seçimi de yatırımlar için önemlidir.
Nijerya hükümeti 2003 yılında Milli Ekonomik Güçlendirme ve Geliştirme Stratejisi (NEEDS) adı altında
bir programı uygulamaya başlamıştır.
Yabancı yatırımlardaki kontrol azaltılmış, rekabeti engelleyen ve tekelleşmeye izin veren yasalar
değiştirilmeye veya iptal edilmeye başlanmıştır.
Nijerya hükümeti geçmiş dönemlerden daha fazla oranda yabancı yatırımı desteklemektedir. 1995
yılında yürürlüğe konulan Yatırım Teşvik Komisyon Kararnamesi (NIPC) ile petrol ve ulusal güvenlik
açısından hassas sektörler (askeri teçhizat, cephane vb.) dışındaki sektörlerdeki işletmelerde %100
oranında yabancı mülkiyet hakkı tanınmıştır. Bu kararname ulusal çıkarlar dışındaki haller için
millileştirme ve kamulaştırmaya karşı garantiler içermektedir.
Özelleştirme programını uygulamaya koymak için Bureau of Public Enterprises (BPE) kurulmuştur. 1999
yılından beri BPE 100’den fazla kurumun özelleştirilmesini sağlayarak 500 milyon $ civarında gelir elde
etmiştir. Özelleştirilen kuruluşlar arasında çimento fabrikaları, bankalar, oteller, oto montaj fabrikaları
yer almaktadır.
1995 yılında çıkarılan Döviz İzleme Kararnamesi ile de yatırımcılara döviz piyasalarında işlem yapma
hakkı tanınmıştır. Hükümet, 2002 yılında Hollanda Açık Arttırma Sistemine (Wholesale Dutch Auction
System) geçmiştir. Bu sistem bankalara döviz piyasalarında daha fazla kontrol vermiştir. Bununla
birlikte Merkez Bankası denetleyici görevini sürdürmektedir.
Kar ve kar payları net %10’luk vergi ödenmesi koşuluyla serbestçe transfer edilebilmektedir. Kar payları
transfer edilmeden önce kazanılan gelirin ve ödenen verginin ispatı gerekmektedir. Para transferleri
genellikle 2 haftadan kısa sürmektedir. Transferler bankalar aracılığıyla yapılmalıdır. Nijerya yasaları
Nijerya vatandaşları ve yabancılara eşit şekilde uygulanmaktadır.
1990’lardan itibaren artmaya başlayan Doğrudan Yabancı Yatırımların büyük kısmı petrol sektörüne
gitmiştir. UNCTAD verilerine göre 2000 yılında 1,310 milyon dolar olan doğrudan yabancı yatırımlar
2006 yılında 13,956 milyon dolarla maksimum değerine yükselmiş, 2011 yılı itibariyle de 8,915 milyon
dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu yıldan itibaren düşme eğilimine girmiş bulunan doğrudan yabancı
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yatırımlar 2014 yılında 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Son yıllarda yabancı sermaye girişi
azalmış olmakla beraber Nijerya halen Angola ve Güney Afrika ile birlikte Sahra altı Afrika bölgesinde en
cazip ülkesidir.. Doğrudan yabancı yatırımların önemli bir kısmı petrol ve gaz fiyatlarına bağlı
olduğundan bu ürünlerin fiyatlarındaki düşüşler Nijerya’ya gelen doğrudan yabancı yatırımları da
olumsuz etkilemektedir.

Nijerya’da Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) Gelişimi (Milyon$)
YILLAR

DYY

DYY Stoğu

2000

1310

23786

2001

1277

25064

2002

2040

27104

2003

2171

29275

2004

2127

31402

2005

4978

36381

2006

13956

50537

2007

6087

56424

2008

8249

64673

2009

8650

73323

2010

6099

79422

2011

8915

69242

2012

7127

76369

2013

5608

81977

2014

4694

86671

Kaynak:UNCTAD Statistics
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Yatırımlarda Öncelikli Alanlar
Nijerya, Afrika'nın en kalabalık ülkesi olması, A.B.D için bölgedeki en büyük petrol ihracatçısı
konumunda bulunması, önemli iş gücü potansiyeli ve doğal kaynaklar yönünden zengin olmasına
rağmen, yabancı yatırımları çekmede sorunlarla karşılaşmaktadır. Yabancı yatırımcıların karşılaştıkları
sorunlar; istikrarsız makroekonomik politikalar, yetersiz altyapı, bürokrasi, eğitimli iş gücü eksikliği,
zaman alan ve etkisi sınırlı ticari anlaşmazlıkları çözme mekanizması ile ülkedeki düzensizliktir. Suç oranı
yüksek olup, ülkenin belirli bölümlerinde sosyal, etnik çatışmalar sürmektedir.
Nijerya’da başarılı olan yatırımcılar bu ülkedeki karmaşık iş hayatını anlayabilen firmalardır. Nijeryalı iş
ortağının seçimi de yatırımlar için önemlidir.
Nijerya hükümeti 2003 yılında Milli Ekonomik Güçlendirme ve Geliştirme Stratejisi (NEEDS) adı altında
bir programı uygulamaya başlamıştır.
Yabancı yatırımlardaki kontrol azaltılmış, rekabeti engelleyen ve tekelleşmeye izin veren yasalar
değiştirilmeye veya iptal edilmeye başlanmıştır.
Nijerya hükümeti geçmiş dönemlerden daha fazla oranda yabancı yatırımı desteklemektedir. 1995
yılında yürürlüğe konulan Yatırım Teşvik Komisyon Kararnamesi (NIPC) ile petrol ve ulusal güvenlik
açısından hassas sektörler (askeri teçhizat, cephane vb.) dışındaki sektörlerdeki işletmelerde %100
oranında yabancı mülkiyet hakkı tanınmıştır. Bu kararname ulusal çıkarlar dışındaki haller için
millileştirme ve kamulaştırmaya karşı garantiler içermektedir.
Özelleştirme programını uygulamaya koymak için Bureau of Public Enterprises (BPE) kurulmuştur. 1999
yılından beri BPE 100’den fazla kurumun özelleştirilmesini sağlayarak 500 milyon $ civarında gelir elde
etmiştir. Özelleştirilen kuruluşlar arasında çimento fabrikaları, bankalar, oteller, oto montaj fabrikaları
yer almaktadır.
1995 yılında çıkarılan Döviz İzleme Kararnamesi ile de yatırımcılara döviz piyasalarında işlem yapma
hakkı tanınmıştır. Hükümet, 2002 yılında Hollanda Açık Arttırma Sistemine (Wholesale Dutch Auction
System) geçmiştir. Bu sistem bankalara döviz piyasalarında daha fazla kontrol vermiştir. Bununla
birlikte Merkez Bankası denetleyici görevini sürdürmektedir.
Kar ve kar payları net %10’luk vergi ödenmesi koşuluyla serbestçe transfer edilebilmektedir. Kar payları
transfer edilmeden önce kazanılan gelirin ve ödenen verginin ispatı gerekmektedir. Para transferleri
genellikle 2 haftadan kısa sürmektedir. Transferler bankalar aracılığıyla yapılmalıdır. Nijerya yasaları
Nijerya vatandaşları ve yabancılara eşit şekilde uygulanmaktadır.
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Ülkedeki Serbest Bölgeler (Özel Ekonomik Bölgeler)
Hükümet ihracata dayalı yatırımları teşvik amacıyla, 1992 yılında Nijerya İhracata Dayalı İşleme Bölge
Otoritesini (NEPZA) kurmuştur. NEPZA bölgeye gümrük vergisinden muaf teçhizat ve ham maddenin
girişine izin vermiştir. Mevcut düzenleme bu üretim bölgesindeki üretimin azami %25’inin mevcut
vergileri ödedikten sonra iç piyasada satılabilmesine imkan tanımaktadır. Bu bölgede yatırım yapan
yatırımcılar kambiyo düzenlemelerinden ve vergilerden muaftırlar.
NEPZA tarafından kurulan 5 ihraç ürünleri işleme bölgesinden 2 tanesi, Calabar ve Onne, düzenli olarak
faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bölgeler, 2001 yılında ihracat şartı kaldırılmak suretiyle serbest
bölgeye dönüştürülmüştür. Bu değişikliği müteakip yatırımlar Calabar’a kaymıştır.
Diğer birçok Afrika ülkesinin aksine Nijerya önemli dış ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olup
gerek ihracatı, gerekse ithalatının büyüklüğü itibariyle Afrika kıtasının en önemli birkaç ülkesinden
birisidir. Özellikle son 10 yılda ülkenin önemli bir ticaret fazlası verdiği görülmektedir. Bu durum genel
olarak petrol ihracatı ve artan petrol fiyatları ile ilgilidir. ITC verilerine göre ihracat 2010 yılında 77,9
milyar dolar olan ihracat 2012 yılında 143,2 milyar dolarla maksimum düzeyine ulaşmış 2014 yılında ise
93,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Nijerya’nın ithalatı ise 2011 yılında 61,7 milyar Dolarla maksimum düzeyde gerçekleşmiş, 2014 yılında
ise 51,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Nijerya’nın dış ticareti 2012 yılında 107 milyar dolar fazla vererek rekor kırmış olup, 2014 yılında ise
yaklaşık 42 milyar dolar fazla gerçekleşmiştir.
Nijerya’nın Dış Ticareti (Milyar $)
2010

2011

2012

İhracat 77,883

96,396

İthalat

61,653

46,374

2013

2014

2015Tah. 2016öngörü

143,151 90,554

93,616

65,3

73,3

35,873

51,629

58,1

57,7

44,598

Ticaret
124,257 158,049 179,024 135,152 145,245 123,4
Hacmi

131,0

Ticaret
31,509
Fazlası

15,6

34,743

107,278 45,956

41,987

7,2

Kaynak: ITC, Trade Map, 16.10.2015 tarihli. 2015 ve 2016 yılı EIU verileri
Uluslararası Ticaret Merkezinin verilerine göre Nijerya’da yıllar itibariyle değişmekle beraber ihracatın
%75-90’ını petrol ve doğalgaz ihracatı oluşturmaktadır. Nijerya’nın 2014 yılı petrol ve doğalgaz ihracatı
toplam ihracatının yaklaşık %97’sini oluşturmuştur. Nijerya’nın petrol ve doğalgaz dışında en önemli
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ihraç kalemi ise kakaodur. Hükümetleri ihraç kalemlerini artırmayı amaçlamakta ise de, bu konuda pek
başarılı olamamıştır. Petrol ve doğal gaz ile kakao kereste, yağlı tohumlar, bakır hurda ve döküntüleri,
kauçuk ile hayvan derileri ve köseleler Nijerya’nın ihracatında az da olsa önem taşıyan diğer ürünlerdir.
Nijerya’nın özellikle kakao ihracatı önceki yıllarda oldukça yüksek miktarlara ulaşabilmiştir. Petrol dışı
ürünlerin ihracatının düşük olmasının nedenleri arasında kaçakçılığın yoğun olarak yapılması da önemli
etkenler arasındadır.
Nijerya’da İhracatın Ürünler İtibariyle Dağılımı( 1000$)
GTİP ÜRÜN ADI
2012

TOPLAM
'2709

Ham petrol (petrol yağları ve
minerallerden elde edilen yağlar)

bitümenli

'2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

2013

2014

143.151.183 90.554.485

93.616.305

99.054.530

74.953.784

76.234.949

8.968.517

1.963.660

12.963.262

'2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde
12.279.088
edilen yağlar

2.426.068

1.144.294

'1801

Kakao dane
bütün/kırık)

3.033.000

1.542.736

658.070

'4403 Yuvarlak ağaçlar

509

2.236

352.920

'1207 Diğer yağlı tohumlar ve meyveler

497.582

867.399

298.520

'7404 Bakır döküntü ve hurdaları

0

9.415

173.490

'1804 Kakao yağı

161.454

269.928

145.937

'7601 İşlenmemiş aluminyum

151.899

158.708

117.427

ve

kırıkları

(ham/kavrulmuş,

'4105

Koyun ve kuzuların dabaklanmış veya crust (ara
5.945
kurutmalı) derileri

636

103.027

'4106

Diğer hayvanların dabaklanmış veya crust (ara
378.033
kurutmalı) post ve derileri

431.373

91.569

2.427.269

86.256

'4001 Tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl 10.067.705
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(chicle) vb. tabii sakızlar
Kabuklu hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş,
'0306 dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya benzer 329.852
işlem görmüş)

182.263

74.528

Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar,
272.343
sigarillolar ve sigaralar

169.572

71.522

Diğer hayvanların dabaklama veya ara
'4113 kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri 686.097
ve köseleleri

413.122

53.655

8.218

46.023

'2402

'8517

Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri
1.193
almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar

'2607 Kurşun cevherleri ve konsantreleri

5.465

40.007

44.307

'2609 Kalay cevherleri ve konsantreleri

2.861

2.179

44.258

'4402 Odun kömürü

17.401

76.381

43.950

'7801 İşlenmemiş kurşun

74.400

74.681

38.491

949

38.351

94.004

38.272

'1211

Bitki ve bitki kısımları (esas olarak parfümeride,
574
eczacılıkta vs. kullanılan)

'9999 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen ürünler

47.687

'2707

Yüksek
sıcaklıkta
taşkömürü
katranının
65
damıtılmasından elde yağlar ve diğer ürünler

2.453

35.663

'0910

Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne yaprakları,
88.467
köri ve diğer baharat

97.807

32.251

Koyun veya kuzuların dabaklama veya ara
'4112 kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri 59.092
ve köseleleri

75.669

29.964

1.412

29.077

'2620
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'0801

Hindistan cevizi,
(taze/kurutulmuş)

brezilya

ve

kaju

cevizi

'2615

Niyobyum, tantalyum, vanadyum, zirkonyum
4.939
cevherleri vb. konsantreleri

285.323

28.426

10.586

28.197

1.114

33

26.971

10.587

3.531

26.006

'1803 Kakao hamuru

30.626

135.088

23.814

'2716 Elektrik enerjisi

0

0

20.159

'3102 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler

39.502

15.973

17.910

'7602 Aluminyum döküntü ve hurdaları
'8411

Turbojetler,
türbinleri

turbopropellerler

ve

diğer

gaz

634.368

'2302

Hububat ve baklagillerin kepek, kavuz ve diğer
677.748
kalıntıları

19.950

17.638

'7112

Kıymetli metallerin, kaplamalarının artık ve
0
döküntüleri, artıkları

29

16.125

'1212

Keçiboynuzu, deniz otları ve diğer algler, şeker
48
pancarı, şeker kamışı vs.

417

14.533

Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular
'7305 (dikişli, perçinli) (kesitleri daire şeklinde, dış çapı > 0
406,4 mm)

0

14.502

'7103 Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar

0

13.409

63.570

12.941

16

12.517

'8908

0

Sökülecek gemiler, suda yüzen sökülecek diğer
142.341
araçlar

'7802 Kurşun döküntü ve hurdaları

170

Kaynak:ITC Trade Map 16.10.2015 tarihli.
Nijerya’nın ihracattaki en önemli partneri 4014 yılına kadar ABD iken söz konusu yıl Hindistan ilk sıraya
yükselmiştir. Nijerya’nın 2014 yılı ihracatının %13,1’lik kısmı Hindistan’a yönelmiştir. Hindistan
dışında önemli diğer önemli ülkeler Hollanda, Brezilya, ABD ve İspanya’dır. Bu beş ülkenin Nijerya’nın
ihracatındaki toplam payı %48,1’dir. Nijerya’nın 2014 yılı ihracatında Türkiye’nin payı ise %0,7 olup,
ülkemiz Nijerya’nın ihraç pazarları arasında 21. sırada yer almaktadır.
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Nijerya’nın Ülkeler İtibariyle İhracatı (1000$)
ÜLKELER

2012

2013

2014

TOPLAM

125.641.031

143.151.183

90.554.485

Hindistan

12.790.014

15.895.244

11.453.441

Hollanda

2.675.029

9.957.569

9.520.383

Brezilya

10.554.810

10.791.458

8.576.196

ABD

28.326.598

24.139.338

7.669.904

İspanya

7.407.375

7.801.977

6.325.528

İtalya

6.404.748

8.796.791

6.317.958

Fransa

7.370.550

5.958.706

5.313.472

Birleşik Krallık

7.809.065

9.042.007

4.653.351

G. Afrika Cum.

3.239.291

4.730.798

4.376.219

Fildişi Sahili

1.801.100

2.618.896

2.353.283

Avustralya

4.671.437

3.184.904

2.145.348

Endonezya

936.051

1.508.138

2.110.759

Almanya

1.274.529

2.144.153

2.069.448

Kanada

1.456.457

2.175.253

1.642.464

Kamerun

404.182

950.294

1.495.961

Gana

887.988

1.310.011

1.392.343

İsveç

2.952

963.134

1.266.239

Kaynak:Trade Map 16.10.2015 tarihli.
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Nijerya’nın 2014 yılı ithalatında petrol yağları, otomobiller, buğday, ilaçlar, demir çelik ürünleri,
motosikletler, pirinç ve dondurulmuş balıklar önemli yeri tutmaktadır. Dörtlü bazda ilk 8 maddenin
Nijerya’nın toplam ithalatındaki payı yaklaşık %31’dir.
Nijerya’da İthalatın Ürünler İtibariyle Dağılımı(Milyon$)
GTİP ÜRÜN ADI

TOPLAM

2012

2013

2014

35.872.509 44.598.201 51.629.279

'2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen
533.969
yağlar

8.598.589

8.057.997

'8703

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere
3.607.004 1.071.645
imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil)

1.655.355

'1001 Buğday ve mahlut

1.491.264 1.294.858

1.345.675

'8517

Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya
947.459
veya vermeye mahsus diğer cihazlar

633.473

1.146.789

'3004

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan
248.613
ilaçlar (dozlandırılmış)

274.356

911.281

Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta
'7308 kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, 378.382
çubuk, vb.

408.091

795.660

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru
'8711 bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); 670.412
sepetler

636.248

722.796

'1006 Pirinç

1.920.169 38.046

691.169

'0303 Balıklar (dondurulmuş)

1.230.990 970.290

650.941

'1701 Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) 948.374
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'0402

Süt, krema (konsantre edilmiş, ilave şeker veya diğer
426.620
tatlandırıcı madde içerenler)

387.328

584.288

'8502

Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif
420.777
elektrik konvertörleri

552.933

567.375

10.732

540.875

'9999 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen ürünler

9.979

'8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

1.078.865 598.322

486.245

'4011 Kauçuktan yeni dış lastikler

383.424

383.723

475.363

'8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

195.764

241.539

453.770

91.500

167.028

429.785

263.350

424.823

'1511

Palm yağı
ve
değiştirilmemiş)

fraksiyonları

(kimyasal

olarak

'7606

Aluminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi
300.837
geçenler)

'1901 Malt hülasası; un, nişasta ve malt esaslı müstahzarlar

329.393

341.758

410.464

'8528 Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları

268.100

219.591

383.699

'8481

Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar
260.707
için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar

318.131

368.364

'7304

Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın
253.276
borular ve içi boş profiller (dikişsiz)

309.344

364.100

Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve
'8431 cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve 151.358
parçalar

205.184

360.279

'7208

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri
296.200
(genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış)

318.156

359.829

'8802

Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil),
23.740
uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları

31.074

356.580
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Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket,
'6204 blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb.(yüzme kıyafetleri 2.926
hariç)

2.410

356.473

Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok
'3808 edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici 254.029
ürünler

292.362

350.784

İnsan saçından, hayvan kıllarından veya dokumaya
'6704 elverişli diğer maddelerden peruk, sakal, kaşlar, kirpikler, 5.034
perçemler

8.894

346.398

304.409

346.293

19.310

339.987

Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz
'8414 kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya 193.340
mahsus davlumbazlar

147.970

330.532

Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı
203.805
elevatörleri

218.941

329.023

26.500

322.558

253.027

320.057

Kadın ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer,
'6104 etek, pantolon, tulum ve şort (örme)(yüzme kıyafeti 1.143
hariç)

1.872

312.053

'5810 Parça, şerit veya motif halinde işlemeler

702

527

307.432

'8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri

223.660

195.512

306.145

'3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)

395.925

200.160

303.980

'8504

Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin;
427.114
redresörler) ve endüktörler

'9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları

'8413

'5407 Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat
'8479
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kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve
235.313
mekanik cihazlar
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'3302

Sanayide ve içecek imalinde hammadde veya koku verici
287.343
maddeler ve karışımlar

250.644

296.149

'8544

İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler;
146.072
tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar

162.578

285.204

Kaynak:ITC Trade Map16.10.2015 tarihli.
Nijerya’nın ithalatında en önemli ülke Çin Halk Cumhuriyeti’dir. Nijerya’nın 2014 yılı ithalatında Çin’ in
payı %21,7’dir. Çin’den sonra ABD ikinci büyük ülke olup bu ülkeyi sırasıyla Hollanda, İngilte ve
Belçika takip etmektedir. Nijerya’nın ithalatında ülkemizin payı ise %0,8 olup 21. sırada yer almaktadır.
Nijerya’nın Ülkeler İtibariyle İthalatı (1000$)
ÜLKELER

2011

TOPLAM

63.971.529 35.872.509 44.598.201

Çin

9.447.744 7.715.361 9.679.427

ABD

11.517.283 4.886.971 3.900.036

Diğer Bölgeler

0

Hollanda

1.512.330 518.564

Birleşik Krallık

1.698.642 2.360.677 2.338.239

Belçika

2.008.946 1.312.155 2.169.758

Hindistan

2.469.886 2.887.642 2.109.554

Nijer

0

Almanya

3.013.288 954.186

1.544.482

G. Kore

667.832

1.324.660

Brezilya

3.550.098 2.867.581 1.271.016

Fransa

2.873.163 736.963
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3.631

555.934

2013

2.466.485
2.417.674

1.607.503

1.244.577
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İspanya

968.080

305.646

951.621

G. Afrika Cum.

1.035.720 715.459

856.886

İtalya

1.800.306 747.718

769.006

Japan

2.891.367 981.134

600.331

United Arab Emirates 780.423

666.407

546.427

Kaynak ITC, 16.10.2015 tarihli.
Nijerya ile olan dış ticaretimiz 2008 yılından itibaren üç yıl 800 milyon doların üzerinde gerçekleşmiş
olmakla beraber daha sonra genel olarak bir azalma periyoduna girmiştir.2015 yılında 314 milyon
dolarlık ihracatımıza karşılık 190 milyon dolarlık ithalatımız söz konusudur. 2015 yılında 124 milyon
dolarlık bir dış ticaret fazlamız bulunmaktadır.
Türkiye-Nijerya Dış Ticaret Değerleri
YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

HACİM

DENGE

2003

66,35

223,32

289,67

-156,97

2004

80,21

194,40

274,61

-114,19

2005

98,59

234,27

332,86

-135,68

2006

83,01

380,21

463,22

-297,20

2007

133,27

493,97

627,24

-360,70

2008

280,53

521,92

802,45

-241,39

2009

257,73

604,68

862,41

-346,95

2010

250,60

602,56

853,16

-351,96

2011

394,44

365,55

759,99

28,89

2012

438,79

113,18

551,97

325,61

2013

417,59

149,38

566,97

268,21
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2014

439.88

2015

313,77

2015 Ocak
2016 Ocak

134,42

574,26

305,46

189,99

503,87

123,78

28,92

40,3

69,22

11,38

12,0

13,7

25,7

-1,7

Kaynak: ITC, Trademap
2015 yılı itibarıyla ülkemizden Nijerya’ya dörtlü bazda yaklaşık 600 kalem farklı ürünün ihracatı
gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında Nijerya’ya gerçekleşen 314 milyon dolarlık ihracatımızın yaklaşık
%15’ini’ünü demir çelik ürünleri ihracatımız oluşturmuş olup, bu ürün grubunu sırasıyla hijyenik havlu
ve bebek bezleri, alçı taşı anhidrit ve alçılar, petrol yağları, şeker ve elektrik transformatörleri takip
etmektedir.
Türkiye’nin Ürünler İtibariyle Nijerya’ya İhracatı (1000 Dolar)
GTİP ÜRÜN ADI
2013

2014

2015

439.829

313.773

DEMİR VEYA ÇELİKTEN İNŞAAT VE İNŞAAT VE
7308 AKSAMI,
İNŞAATTA
KULLANILMAK
ÜZERE 29.221
HAZIRLANMIŞ DEMİR VEYA ÇELİK

34.756

22.629

DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YASSI HADDE
7208 ÜRÜNLERİ (GENİŞLİK >= 600 MM) (SICAK 21.079
HADDELENMİŞ) (KAPLANM

19.799

16.101

HİJYENİK HAVLULAR VE TAMPONLAR, BEBEK BEZLERİ
26.076
VE BENZERİ HİJYENİK EŞYA

20.595

15.141

14.730

15.983

14.109

PETROL YAĞLARI VE BİTÜMENLİ MİNERALLERDEN
19.311
ELDE EDİLEN YAĞLAR

32.971

12.614

2.060

11.503

TOPLAM

9619

2520 ALÇI TAŞI, ANHİDRİT VE ALÇILAR
2710

DİĞER
ŞEKERLER
(KİMYACA
1702 LAKTOZ/MALTOZ/GLİKOZ/FRUKTOZ),
ŞURUPLARI, SUNİ BAL VE KARAMEL

 46

412.666

SAF
ŞEKER 459

Enerji ve Tabii Kaynaklar Açısından NİJERYA


ELEKTRİK
TRANSFORMATÖRLERİ,
STATİK
8504 KONVERTÖRLER (ÖRNEĞİN; REDRESÖRLER) VE 22.248
ENDÜKTÖRLER

22.951

9.425

7.624

8.119

15.791

7.141

186

6.323

DEMİR VEYA ÇELİKTEN SOBALAR, MUTFAK SOBA VE
7321 OCAKLARI, BARBEKÜ, MANGAL, GAZ OCAKLARI VB İLE 8.270
BUNLARIN

10.729

5.561

3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)

3.826

5.868

5.551

9406 PREFABRİK YAPILAR

3.375

4.285

5.121

ELEKTRİKLİ
SU
ISITICILARI,
ELEKTROTERMİK
8516 CİHAZLAR, ORTAM ISITICILARI, SAÇ VE EL 3.518
KURUTUCULARI, ÜTÜLER

4.175

4.986

PLASTİKTEN HORTUMLAR, BORULAR VE BAĞLANTI
3917 ELEMANLARI (MANŞON, NİPEL, DİRSEK, FLANŞLAR, 3.659
VB.)

4.323

4.022

OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALAR VE BUNLARIN
3.661
AKSAM VE PARÇALARI

3.944

3.912

BUZDOLAPLARI,
DONDURUCULAR
VE
DİĞER
8418 SOĞUTUCU VE DONDURUCU CİHAZLAR VE ISI 551
POMPALARI

5.124

3.889

KADINLAR VE KIZ ÇOCUK İÇİN TAKIM ELBİSE, TAKIM,
6204 CEKET, BLAZER, ELBİSE, ETEK, PANTOLON ETEK, 6.007
VB.(YÜZM

6.007

3.762

9403

DİĞER MOBİLYALAR VE BUNLARIN AKSAM VE
5.521
PARÇALARI

İZOLE EDİLMİŞ TELLER, KABLOLAR VE DİĞER ELEKTRİK
8544 İLETKENLER; TEK TEK KAPLANMIŞ LİFLERDEN OLUŞAN 14.508
FİBE
8455

9401
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TEDAVİDE VEYA KORUNMADA KULLANILMAK ÜZERE
2.782
HAZIRLANAN İLAÇLAR (DOZLANDIRILMIŞ)

3.532

3.693

ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUK İÇİN TAKIM ELBİSE,
6203 TAKIM, CEKET, BLAZER, PANTOLON, TULUM VE ŞORT 5.091
(YÜZME KIY

4.679

3.643

3307

TRAŞ MÜSTAHZARLARI, VÜCUT DEODORANTLARI,
3.045
BANYO MÜSTAHZARLARI, TÜY DÖKÜCÜLER, VB.

3.864

3.580

5702

DOKUNMUŞ HALILAR VE DOKUMAYA ELVERİŞLİ
740
MADDELERDEN DİĞER YER KAPLAMALARI

2.721

3.500

3.535

3.483

TOPRAK, TAŞ, METAL CEVHERİ VB. AYIKLAMA,
8474 ELEME, TASNİF, AYIRMA, YIKAMA, KIRMA, ÖĞÜTME, 7.408
YOĞURMA, KALI

14.036

3.322

2523 ÇİMENTO

2.229

647

3.167

3004

1108 NİŞASTALAR VE İNÜLİN

722

1806

ÇİKOLATA VE KAKAO
MÜSTAHZARLARI

2.637

2.866

3.125

8708

KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN AKSAM, PARÇA VE
3.188
AKSESUARLAR

3.507

2.947

4418

AĞAÇTAN BİNA VE İNŞAAT İÇİN MARANGOZLUK,
3.032
MAMÜLLERİ, DOĞRAMA PARÇALARI

3.798

2.581

5506

SENTETİK DEVAMSIZ LİFLER (TARANMIŞ, İLERİ İŞLEM
3.896
GÖRMÜŞ)

5.184

2.555

ALUMİNYUMDAN İNŞAAT VE İNŞAAT AKSAMI
7610 (KÖPRÜLER, KÖPRÜ AKSAMI, KULELER, PİLONLAR, 1.634
AYAKLAR, SÜTUNLAR,

2.114

2.548

DİĞER AYDINLATMA CİHAZLARI, IŞIKLI PANOLAR,
9405 IŞIKLI TABELALARI VE BENZER EŞYA VE BU EŞYANIN 1.038
AKSAM VE

2.432

2.303
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AYAKKABI,
MOBİLYA,
DÖŞEME,
OTOMOBİL
3405 KAROSERİ, CAM VEYA METAL BOYA VE CİLALARI, 2.317
TEMİZLEME PAT VE TOZL

1.903

2.261

CİLALI VEYA SIRLI SERAMİKTEN DÖŞEME VEYA
6908 KAPLAMA KAROLARI VE KALDIRIM TAŞLARI; CİLALI 2.780
VEYA SIRLI MOZ

2.346

2.204

ELEKTRİK KONTROL, DAĞITIM TABLOLARI, PANOLAR,
8537 KONSOLLAR, KABİNLER, DİĞER MESNETLER VE 3.658
SAYISAL KONTRO

1.048

2.202

512

2.132

4811

KÂĞIT, KARTON, SELÜLOZ VATKA VE SELÜLOZ LİFTEN
410
TABAKALAR

Kaynak: ITC, Trademap
Nijerya’dan ürünler itibariyle ithalatımız ise 2015 yılında 190 milyon dolar olup, ithalatımız dörtlü
bazda 22 kalem üründe gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı itibarıyla Nijerya’dan ithalatımızda önem arz
eden başlıca ürünler, yağlı tohumlar, petrol gazları, koyun ve kuzuların derileri, amonyak,
kakao ve odun kömürüdür. İlk üç ürünün toplam ithalatımızdaki payı yaklaşık %95’tir.

Nijerya’dan Başlıca Maddeler İtibarıyla İthalatımız(1000 $)
GTİP ÜRÜN ADI

TOPLAM

2013

2014

2015

149.383 134.415

189.985

'1207 Diğer yağlı tohumlar ve meyveler

86.654

100.252

133.932

'2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

35.518

21.777

33.099

8.934

11.118

0

4.769

'4105

Koyun ve kuzuların dabaklanmış veya crust (ara kurutmalı)
7.397
derileri

'2814 Saf amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri
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'1801 Kakao dane ve kırıkları (ham/kavrulmuş, bütün/kırık)

302

0

3.135

'4402 Odun kömürü

1.397

351

1.765

'4407 Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 mm

535

455

1.096

'1211

Bitki ve bitki kısımları (esas olarak parfümeride, eczacılıkta
435
vs. kullanılan)

511

560

'0910

Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defneyaprakları, köri ve
36
diğer baharat

169

189

'4001

Tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl (chicle) vb.
968
tabii sakızlar

724

137

42

46

'8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

25

'7108

Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı
0
işlenmiş ya da pudra halinde)

0

45

'8441

Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer
0
makine ve cihazlar

0

21

Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, tasnif,
'8474 ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, kalıplama vb. 0
Makinaları

0

13

'4016 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya

6

11

0

'4106

Diğer hayvanların dabaklanmış veya crust (ara kurutmalı)
243
post ve derileri

415

0

'4113

Diğer hayvanların dabaklama veya ara kurutmadan sonra
659
ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleleri

239

0

'8537

Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar,
1
kabinler, diğer mesnetler ve sayısal kontrol cihazları

146

0

'2607 Kurşun cevherleri ve konsantreleri

0

64

0

'9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları

0

47

0
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'1301

Lak, tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve yağ reçineler
15
(pelesenkler gibi)

45

0

'4112

Koyun veya kuzuların dabaklama veya ara kurutmadan sonra
2.236
ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleleri

42

0

'5205

Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe pamuk oranı
369
>=%85 ve perakende olarak satıIacak haIe getirilmemiş)

40

0

'4418

Ağaçtan bina ve inşaat için marangozluk, mamülleri,
0
doğrama parçaları

27

0

Matbaacılıkta kullanılmak üzere hazırlanmış levhalar,
'8442 silindirler ve tabedici unsurlar ve bunları hazırlayan 0
makinalar

13

0

Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen
0
melaslar

10

0

'1703

'7601 İşlenmemiş aluminyum

9.362

0

0

'1804 Kakao yağı

3.006

0

0

'3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde)

79

0

0

'6203

Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket,
37
blazer, pantolon, tulum ve şort (yüzme kıyafeti hariç)

0

0

'3905

Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk
22
şekillerde ), diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde)

0

0

'6703

İnsan saçı ile peruk benzeri eşya imali için kullanılan yün,
12
hayvan kılı ve dokumaya elverişli maddeler

0

0

Kaynak:ITC, Trademap
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