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ÜLKE BİLGİLERİ 
 
Başkenti                                                                             : Kabil 
Yüzölçümü                                                                        : 652.100 km2 
Nüfusu                                                                                 : 36.020.000 (2018, IMF Tahmin) 
Yönetim Şekli                                                                   : İslam Cumhuriyeti 
Para Birimi                                                        : Afganistan Afganisi 
Resmi Dil                                                            : Afgan Farsçası veya Darice, Peştuca 
Afganistan Cumhurbaşkanı                               : Eşref GANİ 
T.C. Kabil Büyükelçiliği                                     : Oğuzhan ERTUĞRUL 
T.C. Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu                  :  
Başlıca Şehirleri                                                 : Kandahar, Herat  
Afganistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi           : Abdul Rahim Sayed Jan 
Afganistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu     : Abdul Malik Quraishi 
GSYİH                                                                  : 21,6 milyon dolar (2018, IMF Tahmin) 
GSYH Büyüme Hızı                                               : %2.5 (2018, IMF Tahmin) 
Kişi başı GSYİH                                                    : 601 dolar (2018, IMF Tahmin) 
Enflasyon Oranı                                                   : %1.9 (2017) 
İşsizlik Oranı                                                  : %35 (2017) 

İş gücü                                                                : 8.478 milyon (2017) 
Kaynak: CIA Factbook, mfa 

       
GENEL EKONOMİK DURUM 
 
Afganistan ekonomisi, tarıma ve hayvancılığa (koyun ve keçi yetiştirmeye) bağlıdır. 15 milyonluk 
çalışabilir nüfusa sahiptir. İşgücünün sektörlere göre dağılımında tarım %80, endüstri %10, hizmetler 
sektörü ise yine %10'luk bir paya sahiptir. Endüstri ağırlıklı olarak küçük çapta tekstil, sabun, mobilya, 
ayakkabı, gübre, çimento; el yapımı halılar; doğal gaz, yağ, kömür, bakır işletmelerine dayanmaktadır. 
 
Ekonomisi dış mali yardıma bağlı olan Afganistan'ın, temel ekonomik politikası, dış yardım ve yabancı 
yatırım sağlanması üzerine kurulmuştur. Yatırımlar ve dış mali yardımın en verimli şekilde kullanılarak 
özel sektörün büyümesi ve gelişmesi amaçlanmaktadır. 
 
Mevcut koşullar altında Afganistan merkezi hükümetinin ülkenin yeniden inşa edilmesine yönelik 
olarak harcayabileceği herhangi bir fonu bulunmadığından, kısa ve orta vadede, ülkenin yeniden 
yapılanması batılı ülkelerin özellikle ABD’nin ülkeye yapacağı dış yardımlara bağlıdır. 
 
Yabancı ülke ve uluslararası kuruluşlar, Taliban rejiminin devrilmesi sonrası toplanan 2002 Tokyo ve 
2004 Berlin Konferanslarında; Afganistan’ın yeniden yapılanması amacıyla vaadettikleri 8,3 Milyar 
USD’lik yardım tutarının 2 Şubat 2006’da düzenlenen Londra Konferansına kadar sadece 6,2 Milyar 
USD’lik (%75) kısmını realize etmişlerdir. 
 
2 Şubat 2006’da gerçekleştirilen Londra Konferansında alınan yeni karar ve taahhütler sonrası 
imzalanan 5 yıllık yardım ve kalkınma programı anlaşması (Afghanistan Compact)’a göre ise daha önce 
realize edilmeyen 2,1 Milyar USD de dahil olmak üzere 2006-2010 yıllarını kapsayan dönem boyunca 
10,5 Milyar USD’lik yeni bir yardım ve kalkınma paketi onaylanmıştır. 
 
Afganistan'ın ekonomik görünümü 2001 yılından bu yana, uluslararası yardım akışı ve dört yıllık bir 
kuraklığın ardından, artan yağışlarla tarımsal üretimde gözlenen çarpıcı artış sayesinde önemli ölçüde 
iyileşmiştir. Afganistan dünyanın en fakir ülkelerinden biridir. 
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Afganistan ekonomisi, topraklarının sadece % 15'i ekilebilir olmasına rağmen, ağırlıklı olarak tarım ve 
hayvancılığa dayanmaktadır. Tarımın yanı sıra ekonomi yabancı yardım ve ağırlıklı olarak komşu 
ülkelerle gerçekleştirilen ticarete dayanmaktadır. 
 
İş gücü ve sermaye kaybı nedeniyle son 20 yıldır Afganistan'ın GSMH'ı büyük düşüş göstermiştir. Halkın 
%80'inin günlük geliri 1 Doların altındadır. 
 
Afganistan’ın coğrafi konumu nedeniyle Çin ve Hindistan’ı birbirine bağlayan enerji koridoru üzerinde 
bulunmaktadır. Bu konumu nedeniyle gerek İran ve Türkmenistan ile 500 Milyar USD’lik enerji 
anlaşmaları bulunan Çin, Hindistan ve Pakistan’ın, gerekse bu enerji koridorunun kontrolunu anılan 
ülkelere bırakmak istemeyen ABD’nin, ülke üzerinde zaman zaman çatışan zaman zaman ise çakışan 
ekonomik ve siyasi çıkarları vardır. 
 
Kaynak: ticaret.gov.tr 
 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Afganistan hükümeti, yeniden yapılandırma sürecinde özel sektörün geliştirilmesine ve ülkeye yabancı 

sermaye çekilmesine önem vermektedir. Yatırım ortamında iyileşme sağlanması, çok uluslu firmaların 

Afganistan’a ilgi göstermelerini sağlamıştır. Su anda ülkede faal olan çok uluslu firmalar arasında Coca-

Cola, Alcatel, Hyatt Hotels, Standard Chartered Bank, DHL ve Toyota sayılabilir. AISA verilerine göre 

önemli yatırımcılar arasında Türkiye, Almanya, Hindistan ve Pakistan önde gelmektedir. 

Kaynak: ticaret.gov.tr 

Afganistan’daki Türk Yatırımları ve Müteahhitlik Hizmetleri: 

Rusya, Orta Asya ve Kafkasya’da büyük ve prestijli projelere imza atan Türk inşaat şirketleri, bu 

tecrübeleri sayesinde Afganistan’ın altyapısının inşasında önde gelen aktörler olmuşlardır. 

Tecrübelerini, ekipmanlarını, makine parklarını ve çalışanlarını Afganistan’a taşıyan firmalar, 

Afganistan’da alt yüklenici olarak birçok proje almışlardır. 

Afganistan’da faaliyet göstermekte olan 127 Türk firmasının %90’ı inşaat ve müteahhitlik sektörlerinde 

çalışmakta olup, anılan firmalar 2003-2016 yılları arasında yaklaşık 6 milyar ABD Doları tutarında 627 

proje gerçekleştirmişlerdir. Türk sermayeli firmalar hizmet (sağlık, lojistik, danışmanlık vb.), enerji ile 

madencilik sektörlerinde de faaliyet göstermektedirler. 

DIŞ TİCARET 

Türkiye’nin Afganistan ile dış ticareti yıllara göre farklılık göstermektedir. 2012 yılına kadar artış 

eğiliminde olan Afganistan'a ihracat bu yıldan sonra düşüş eğilimine girmiştir. 2015 yılında %13,3 

azalan Afganistan'a ihracat,  2016 yılında da %9,7 azalarak 145,8 milyon Dolara gerilemiştir. 2017 

yılında ise ülkeye ihracat %18,2 oranında artarak. 

Afganistan dış ticaret fazlası verdiğimiz ülkeler arasındadır ve ülkeyle ticaretimiz 2017 yılında 163,5 

milyon dolar fazla vermiştir. Afganistan'la ülkemiz arasındaki ticaret hacmi 2017 yılında 181,1 milyon 

dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Başlıca Ticaret Ortakları: İran, Pakistan, Hindistan, BAE, Rusya, Çin, Türkmenistan, Kazakistan 
 
Türkiye’nin Afganistan’la İkili Ticaret Dengesi (milyon $) 
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 2019 (OCAK-
EYLÜL) 

2018 2017 2016 

İhracatımız 80.215.180 145.410.283 172.300.022 145.590.972 

İthalatımız 5.358.502 
  

11.656.449 8.830.720 9.398.489 

Hacim 85.573.682 157.066.732 181.130.742 136.192.483 

Denge 74.856.678 133.753.834 163.469.302 154.989.461 

Kaynak: TÜİK 
 
2019 Ocak – Eylül Verilerine Göre Türkiye’nin Afganistan’a İhracatında ilk 5 Ürün 
 

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

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

3 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 

4 Eczacılık ürünleri 

5 Demir veya çelikten eşya 

Kaynak: TÜİK 

2019 Ocak – Eylül Verilerine Göre Türkiye’nin Afganistan’a İthalatında İlk 5 Ürün 

 

1 Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 

2 Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler 

3 Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb.) 

4 Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 

5 Yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve meyveler, sanayide ve tıpta kullanılan 
bitkiler, saman ve kaba yem 

Kaynak: TÜİK 

İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller 

 

Anlaşmanın Adı İmza Tarihi RG Tarih ve No’su 

Eşya ve Yolcuların Ülkeleri Üzerinden Transit Nakliyatına ve İki 
Ülke Arasındaki Nakliyata Mütedair Anlaşma 

18.05.1969   

Ticaret Anlaşması 05.11.1975 08.02.1976/15493 

Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması 11.01.1976 18.05.1976/15591 

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 10.06.2004   

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 10.06.2004   

Gümrük İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması 26.04.2005   

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması 27.04.2005   
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Ülkemiz ile Afganistan arasında Ekonomik ve Ticari ilişkilerin temelini oluşturan Ticaret, Ekonomik ve 

Teknik İşbirliği, Gümrük İşbirliği, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 

Korunması Anlaşmaları imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.   

Türkiye-Afganistan Yatırım İlişkileri 

Rusya, Orta Asya ve Kafkasya’da büyük ve prestijli projelere imza atan Türk inşaat şirketleri, bu 

tecrübeleri sayesinde Afganistan’ın altyapısının inşasında önde gelen aktörler olmuşlardır. 

Tecrübelerini, ekipmanlarını, makine parklarını ve çalışanlarını Afganistan’a taşıyan firmalar, 

Afganistan’da alt yüklenici olarak birçok proje almışlardır. 

Afganistan’da faaliyet göstermekte olan Türk firmalarının %95’i inşaat sektöründe çalışmaktadır. Türk 

Firmaları müteahhitlik alanında yabancı yatırımcılar arasında birinci sırada olup, 70’den fazla inşaat 

firması kayıtlı bulunmaktadır. 

İki Ülke Arasındaki Ticarette Yaşanan Sorunlar 

• Bölge Güvenliği: 

 Afganistan’ın genelinde güvenlik sorunu olmakla birlikte özellikle Güney-Batı, Güney, Güney-Doğu ve 

Doğu bölgeleri güvenlik tehdidi altında olduğundan bu bölgelerde iş yapmak son derece tehlikelidir. 

Önceki yıllarda Herat-Kandahar-Kabil yollarının büyük bölümü Türk firmalarınca yapılmış olmasına 

karşın son zamanlarda bu güzergâhta seyahat etmek bile son derece risklidir. Afgan işadamlarına 

yönelik kaçırma eylemleri yoğun olmakla birlikte yabancı işadamlarına yönelik kaçırma eylemleri de 

artış göstermektedir. 

• Afganistan genelindeki otorite boşluğundan dolayı karşılaşılan zorluklar 

 Her ne kadar güvenlik sağlanmış olsa da kanunların uygulanmasında otoriter boşluk bulunmaktadır. 

Firmaların, yerel firma ve personel ile yaptıkları anlaşmalara çok dikkat etmeleri, yazılı her evrakı 

önemsemeleri gerekir. Hatta açıkta firma başlıklı kâğıt, kaşe ve mühür bulundurulması bile ilerde firma 

için sıkıntı olabilecek olaylara meydan verebilmektedir. 

İşbirliği İmkânları 

Afganistan, iç savaştan dolayı güvenlik sıkıntısının çok fazla olduğu bir ülkedir. Bununla beraber 

ülkedeki altyapı çalışmaları devam etmektedir. Halkın gelir seviyesinin artmasıyla bazı üretim 

alanlarında da gelişme beklenmektedir. Bu nedenle Türk firmaları için işbirliği olanağı içeren alanlar; 

 

-Altyapı, üstyapı, yol, baraj, tünel, köprü, toplu konut, havaalanı, idari binalar, az ya da çok katlı yapılar, 

prefabrik yapılar, su sistemleri, kanalizasyon, liman, otel ve hastane binaları ile ilgili taahhüt projeleri 

-Ağır ve hafif çelik yapıların imalatı ve montajı, komple endüstri tesisleri imalatı ve teknolojik montajı, 

hidro-elektrik ve termik santrallerin imalat ve teknolojik montajı, buhar üretim tesisleri, içme suyu, 

kullanma suyu ve sulama amaçlı baraj ve göletlerin tüm daimi hidro-mekanik teçhizatının teknolojik 

montajı 

-Petrol rafinerileri için ham petrol-LPG tankları, su depolama tankları imalat ve montajı, ham petrol ve 

yüzey tesisleri, tank çiftlikleri, depolama ve pompa istasyonları, su, petrol ve doğalgaz boru hatları, 

mekanik borulama tesisatları imalat ve montajı, arıtma tesisleri imalat ve montajı 
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-Bina yenileme ve dekorasyon hizmetleri 

-Yabancı güçlere ve yardım kuruluşlarına işyeri inşaatı 

-Enerji santralleri kurma, resmi ve özel kuruluşların jeneratör ihtiyacınının karşılanması 

-Mayın temizleme 

 -Savunma sanayi 

-Ulaştırma sistemleri 

-Şehircilik, proje yönetimi, tasarım yönetimi ve müşavirlik hizmetleri olarak sıralanabilir 

Kaynak: ticaret.gov.tr 
 
 
 
 


