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                                                       TEMEL GÖSTERGELER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resmi Adı 
 
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti 

Yönetim Şekli 
Cumhuriyet 

Nüfus  
42,58 Milyon (2018 Tahmini IMF)  

Yüzölçümü 
2.381.741 Km² (1.200 Km Akdeniz sahil şeridi) 

Dil 
Arapça (Resmi dil), Berberice (Tamazight), Fransızca (İş 
Hayatı) 

Başkent  
Cezayir (Algiers)  

Para Birimi 
Cezayir Dinarı 

Dini Yapı 
Resmi Dini İslam, % 99,8 Müslüman (Sünni-Maliki), % 
0,2’si Hıristiyan, Yahudi. 

GSYİH (Cari Fiyatlar, milyar $) 
 
173,8 milyar USD (2018) 

Kişi Başı GSYİH (Sabit Fiyatlar, 

milyar $) 

 
4.114,72 USD (2018) 

Büyüme Oranı (Cari Fiyatlar, %) 
 
%1,4 (2018) 
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                                                                       SWOT ANALİZİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   GÜÇLÜ YÖNLER  
 
 
•      Son yıllarda gerçekleştirilmeye çalışılan dışa 
açılma neticesinde tüketim isteklerinde büyük 
artış gözlenmektedir. Halkın, başta Fransız 
malları olmak üzere Avrupa mallarına ilgisi çok 
fazladır.  
•      Afrika’nın en geniş topraklarına ve önemli 
doğalgaz ve petrol rezervlerine sahip Cezayir, 
söz konusu kıtanın (Güney Afrika, Nijerya ve 
Mısır’ın ardından) en büyük 4’üncü ekonomisi 
Konumundadır. 
 
  
 
 
 
 
 
 

                 ZAYIF YÖNLER     
 
 

 Cezayir, refah düzeyi düşük bir ülke olarak 
gözükmektedir. Ayrıca, işsizlik oranın 
yüksekliği tüketicinin yapısı ve davranışlarına 
olumsuz etkileri bulunmaktadır.  

 Ülke, büyük doğal gaz ve petrol kaynaklarına 
karşın, kişi başına düşen gelir açısından alt 
orta gelirli bir ülke statüsündedir.  
 

                    FIRSATLAR    
                                                                                            
•         Cezayirli tüketiciler, fiyata karşı hassas, 
kalite beklentisi nispeten daha az, ülke ve marka 
tercihi ve bağımlılığı bulunmayan bir tüketici 
topluluğudur. Bu bağlamda, makul fiyat ve 
ambalaj koşullarını da sağlamak koşuluyla, 
Cezayir piyasasında, orta kalite ihraç 
ürünlerinin şansı fazladır.  
•         Cezayir’e doğrudan, sürekli ve büyük 
miktarlarda satış amacı güden ihracatçılarımız 
için acenteler iyi bir yoldur. Acenteler, gerek 
müşteri bulunmasına, gerek Türk ve Cezayirli 
firmalar arasındaki bağlantıların yürütülmesine 
önemli katkılar sağlayabilmektedir. 
 
 
 

                    TEHDİTLER    
                                                                                                                                                                                  
•          Cezayir parası Dinar konvertibl değildir ve 
ülkede sıkı bir kambiyo rejimi uygulanmaktadır.  
•         Zengin doğal kaynaklarına karşın halkın satın 
alma gücünün çevre ve komşu ülkelere göre 
düşüklüğü, ülke ekonomisinin sektörel bazda 
çeşitlendirilerek geliştirilmesine yönelik ulusal 
ve uluslararası yatırımlardaki yetersizlik, 
ülkedeki kamu iktisadi teşekküllerinin 
özelleştirme çalışmalarının çok yavaş 
ilerlemesi, kayıt dışı sektörün büyüklüğü, 
bölgeler arasında ciddi ekonomik ve sosyal 
dengesizlikler (özellikle kuzey ve güney) ve 
genç nüfusta % 30’ları bulan işsizlik bu 
sıkıntıların başlıca kısmını teşkil etmektedir.  
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A- GENEL BİLGİLER 
 

Coğrafi Konum 
 
Cezayir; Kuzey Afrika'da, Akdeniz kıyısında, Fas ve Tunus'un arasında yer almaktadır. Ülke topraklarının 
% 80’i Sahra’da yer almaktadır. Sahra’nın büyük bir bölümü yarı çöl özelliklerine sahiptir. Ülkenin % 
10’luk kısmını oluşturan verimli kuzey kısmında tahıl, şarap, zeytin ve meyve üretimi 
desteklenmektedir. Cezayir yüzölçümü bakımından Afrika’nın en büyük ülkesidir. 

Siyasi ve İdari Yapı 
 
İspanyolların 1505 yılında Mers–El-Kebir ve 1509 yılında Oran şehrini işgal etmelerinin ardından, 
Cezayir’de katolik baskısına karşı direniş hareketi başlamış ve Cezayirliler Osmanlı İmparatorluğu’nu 
yardıma çağırmışlardır. Cezayir’deki, İspanyol hakimiyeti 1516 yılında son bulmuştur. Ancak 
İspanyolların Oran şehrindeki hakimiyeti 1792’ye kadar devam etmiştir. 
 
Cezayir’de, 1830 yılındaki Fransız işgaline kadar Osmanlı yönetimi devam etmiştir. 14 Haziran 1830 
tarihinde Fransız işgaline uğrayan başkent Cezayir, 5 Temmuz 1830’da Fransız egemenliğine geçmiştir.  
Kasım 1954 tarihinde, Milli Kurtuluş Cephesi ( FLN) ve Ulusal Bağımsızlık Ordusunun (APN) kurulmasını 
müteakip, Cezayir’in Fransız sömürge yönetimine karşı bağımsızlık mücadelesi başlamış ve 5 Temmuz 
1962’de Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti ilan edilmiştir. 
 
 

Nüfus ve İşgücü Yapısı 
 
Cezayir’de nüfus, Akdeniz kıyısında ülkenin kuzeyinde yoğunlaşmıştır. Bu bölgede başkent Cezayir 
ve Oran şehri olmak üzere iki önemli şehir bulunmaktadır. Ülkedeki iç karışıklık 1990’lı yıllarda 
nüfusun önemli şehirlere göç etmesine neden olmuştur. 
 
Geçen 10 yıl içerisinde zengin ve fakir arasındaki fark artmıştır. Hükümetin kamu sektöründe 
çalışanların sayısını arttırma politikası ve yüksek büyüme oranları, son yıllarda işsizliğin bir miktar 
azalmasını sağlamıştır. Cezayir İstatistik Kurumu ONS’ye göre, işsizlik oranı 2000’li yıllardan itibaren 
düşüş göstermektedir. Dünya Bankasına göre 1990’larda büyüyen kayıt dışı ekonomi GSYİH’nın yaklaşık 
% 35’ine tekabül etmektedir. 
 
İşgücünün % 35'i gibi yüksek bir oranın ya işsiz olduğu ya da yeterince çalıştırılmadığı tahmin 
edilmektedir. Avrupa'ya ya da Kuzey Amerika'ya gitmek için vize almak son derece güç olduğundan, 
geleneksel kaçış yolu olan göç, hemen hemen tamamen kapanmış gibidir. İşsiz sayısını azaltmak için, 
hükümetin işgücü yoğun hidrokarbonlar-dışı sanayileri geliştirmek zorunda olduğu belirtilmektedir. 
 
Kamu sektöründe ücretler, geleneksel olarak hükümet ve Ulusal Ticaret Birliği (UGTA) arasında 
müzakere edilmektedir. UGTA, ekonomi politikasının oluşumunda oldukça etkili bir rol oynamaktadır. 
 

Doğal Kaynaklar 
 
Cezayir’de tarımın GSYİH’ya katkısı % 9 dolayındadır. Buna karşın toplam nüfusun yaklaşık %14’ünün 
tarım sektöründe istihdam edildiği tahmin edilmektedir. Ülkenin sürekli artan iç talebine cevap 
veremeyen yerli tarımsal üretim, ülkeyi toplam gıda ihtiyacının yaklaşık yarısı oranında dışa bağımlı 
kılmaktadır. 
 
Yüksek platolarda ve dağlık bölgelerde koyun, keçi ve sığır besiciliği yapılmakla beraber, hayvancılık da 
tıpkı tarımsal üretim gibi küçük ölçekli olmanın verimsizliği ile karşı karşıyadır. Ülkede et fiyatlarının 
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halkın alım gücünün üstünde seyretmesi ve üretimin, talebin çok altında kalması nedeniyle her yıl 
Arjantin, Brezilya gibi ülkelerden önemli miktarda et ve canlı hayvan ithalatı yapılmaktadır. 
Hayvancılığın gelişmemiş olmasına paralel olarak, süt ve süt ürünlerinin üretim kapasitesi de son 
derece sınırlıdır. 
 
1.280 Km uzunluğunda deniz kıyısına sahip olan Cezayir, 500 den fazla balık türü ile en zengin deniz 
mahsulüne sahip ülkelerden biridir. Ülkenin 500.000 ton balık rezervi bulunmaktadır. Oldukça yeni bir 
sektör olan kültür balıkçılığında ise 500 tona yaklaşan bir üretim mevcuttur. Bu çerçevede yıllık 20 bin 
tonluk ithalat yapılmaktadır. 
 
GSYH’nin %46’sını, toplam ihracatın % 98’ini ve toplam bütçe gelirlerinin %77’sini oluşturan 
hidrokarbonlar sektörü Cezayir ekonomisinin temel sektörüdür. 
 
Cezayir’in petrol rezervleri 12,2 milyar varil olarak tahmin edilmektedir. Cezayir, Afrika’daki petrol 
üreticisi ülkeler arasında 2’inci, dünya sıralamasında ise 16’ıncı ülke konumundadır. Doğal gaz 
üretimine 1961 yılında başlanmıştır. Cezayir’in gaz rezervleri 4,5 trilyon m3 olarak tahmin edilmektedir. 
Ülkede 15 milyar m3 gaz tüketilmekte olup, bu tüketimin 2/3’ü enerji santrallerinde kullanılmaktadır. 
Cezayir, Avrupa’nın toplam gaz ithalatının % 25’ini karşılamaktadır. Güneydoğudaki Hoggar bölgesinde 
altın ve Mali sınırı yakınlarında elmas yatakları bulunmaktadır. Yüksek değerli maden cevheri demir-
kükürt, fosfat, kurşun, çinko, cıva, barit ve antimon çıkartılmakta ve ihraç edilmektedir. Fakat enerji dışı 
madencilik sektörü ihmal edilmiş olup, kapasite kullanımının sadece % 55 olduğu tahmin edilmektedir. 

B- GENEL EKONOMİK DURUM 
 
Temel Ekonomik Göstergeler 

 
Afrika’nın en geniş topraklarına ve önemli doğalgaz ve petrol rezervlerine sahip Cezayir, söz konusu 
kıtanın (Güney Afrika, Nijerya ve Mısır’ın ardından) en büyük 4’üncü ekonomisi konumundadır. Cezayir, 
22 üyesi bulunan Arap Birliği ülkeleri içerisinde de (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır’ın 
ardından) 4’üncü büyük ekonomidir. Ancak, anılan ülke, büyük doğal gaz ve petrol kaynaklarına karşın, 
kişi başına düşen gelir açısından alt orta gelirli bir ülke statüsündedir. Ülke ekonomisi enerji sektörüne 
bağımlı olup hidrokarbon ürünleri, ülkenin ihracat gelirlerinin % 97’sini ve GSMH’sinin % 45’ini ve bütçe 
gelirlerinin 2/3’ünü sağlamaktadır. Bu bağımlılık, petrol fiyatlarındaki değişimlerden büyük ölçüde 
etkilenen bir ekonomik yapılanmaya sebebiyet vermiştir. 
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Zengin doğal kaynaklarına karşın halkın satın alma gücünün çevre ve komşu ülkelere göre düşüklüğü, 
ülke ekonomisinin sektörel bazda çeşitlendirilerek geliştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası 
yatırımlardaki yetersizlik, ülkedeki kamu iktisadi teşekküllerinin özelleştirme çalışmalarının çok yavaş 
ilerlemesi, kayıt dışı sektörün büyüklüğü, bölgeler arasında ciddi ekonomik ve sosyal dengesizlikler 
(özellikle kuzey ve güney) ve genç nüfusta % 30’ları bulan işsizlik bu sıkıntıların başlıca kısmını teşkil 
etmektedir. 
 
1990 yıllarında ortasından itibaren ticaret politikalarını da serbestleştirmeye başlayan Cezayir, buna 
karşın, önemli ölçüde ithal ikameci ve korumacı eğilimler gösterebilmektedir. Bu tür tutumlarda, 
ülkedeki ticaret politikasının belirlenmesinde etkin olan ithalat lobilerine karşın, ulusal bir sanayinin 
kurulabilmesine yönelik hassasiyetler etkili olmaktadır. Öte yandan, Avrupa Birliği ile 2002 yılında 
imzalanan ve 2005 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması ile pek çok sanayi ürününün 
ithalatında AB ülkeleri menşeli ürünlere indirimli gümrük vergileri uygulanmakta ve bazı ürün 
gruplarında da bu vergiler hâlihazırda sıfırlanmış bulunmaktadır. Tarım ve balıkçılık sektöründe ise çok 
kapsamlı olmamakla birlikte karşılıklı kota sistemi uygulanmaktadır. 
 
 
Yine bu çerçevede, Cezayir 2004 yılında Büyük Arap Serbest Ticaret Bölgesi’ne (GAFTA) üye olmuş, 
ancak, bu kapsamdaki gümrük tarife indirimleri oldukça geniş muafiyet listeleri 2010 yılında hayata 
geçirilebilmiştir. 
 
 
Cezayir parası Dinar konvertibl değildir ve ülkede sıkı bir kambiyo rejimi uygulanmaktadır. Cezayir 
vatandaşlarının ve yerli şirketlerin döviz bulundurma ve yurt dışına para transferi yasalarla belirli 
durumlar dışında yasaklanmıştır. Bu durum, uygulamada, paralel para piyasalarının oluşmasına yol 
açmıştır. Bu çerçevede oluşan kara borsalarda, Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları, 
piyasa fiyatlarından % 30-40 seviyesinde sapma gösterebilmektedir. Burada Cezayir’in dinarı değerli 
tutma çabası da önemli rol oynamaktadır. 
 
Öte yandan, Cezayir enerji ürünleri ihracatı sayesinde her yıl neredeyse 20-25 milyar Doları bulan bir 
dış ticaret fazlası vermektedir ve bu sayede son 10 yıldır cari denge düzenli bir şekilde fazla 
vermektedir. 
 
Ülkenin belli başlı sorunlarından bir tanesi de kayıt dışı sektörün ülke ekonomisinin % 60’ından fazlasını 
oluşturmasıdır. Nitekim ekonomik aktivitelerin % 90’ından fazlasının nakit para ile gerçekleştirilmesi 
bunda ciddi bir rol oynamaktadır. Bazı büyük oteller ve alış-veriş merkezleri dışında kredi kartı 
uygulaması yoktur. Bu bakımdan, Cezayir devletinin vergi gelirleri de daha çok ithalattan alınan gümrük 
ve katma değer vergileridir. Bu durumun değiştirilmesi ve kayıt dışı sektörle mücadele edebilmek için 
2011 yılında işlem türü ne olursa olsun, değeri 500.000 Dinarı geçen bütün ödemelerin banka kanalı ile 
yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, 100.000 Dinarı geçen ödemelerin de çekle yapılması 
zorunludur. Yine bu kapsamda, kayıt dışı kurulan pazarlar kapatılmakta ve esnafın kayıtlı çalışması için 
teşvikler sağlanmaktadır. 
 
Cezayir ile ilgili en ilginç verilerden biri ise anılan ülkenin başta enerji ürünleri olmak üzere temel 
tüketim ürünlerine (buğday, şeker, yağ, vb.) yaptığı yüksek sübvansiyon oranlarına karşın halkın satın 
alma gücünün halen düşük olmasıdır. Cezayir’in hidrokarbon ürünlerini 650 milyar CD (yaklaşık 8,5 
milyar $) ve elektriğe 150 milyar CD (2,1 milyar $) sübvanse ettiği ve bu tutarın anılan ülkenin 
GSMH’sinin % 6,6’sına tekabül ettiği bilinmektedir. Cezayir’in, diğer temel tüketim ürünlerine yapılan 
harcamalarla GSYH’nin % 13’ü tutarında sübvansiyon harcamalarının olduğu, bütçeye dâhil edilmeyen 
sübvansiyonlarla bu oranın % 30’a yaklaştığı tahmin edilmektedir. 
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Cezayir'de ekonomik büyüme, büyük oranda petrol fiyatlarına ve yağış düzeyine bağlıdır. IMF verilerine 
göre, ülkedeki hidrokarbonlar sektörünün istikrarlı büyümesinden dolayı, 2018 yılına kadar GSYH’nin 
yıllık ortalama %,3,7 oranında büyüyeceği ve 2018 yılında GSYH’nin cari fiyatlar bazında 238 milyar 
doları aşacağı tahmin edilmektedir. 

C- EKONOMİDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER 

Tarım ve Hayvancılık 
 
Cezayir’in tarım ve kırsal kalkınma politikasının ana hedefi, gıda güvenliğinin sürekli olarak sağlanması 
ve tarım sektörü üretiminin sürdürülebilir şekilde artırılması ve kırsal alanların geliştirilmesi olarak 
belirlenmiştir. Bu çerçevede, üretim alanlarının güçlendirilmesi ve genişletilmesi çabalarının 
korunması, tarım sektörünün entegre yoğunlaşmasının devam etmesi, destek araçlarının uyarlanması 
ve ulusal ürünün denetimi insan kaynaklarının devamı ve teknik desteğin güçlendirilmesi 
hedeflenmektedir. 
 
Cezayir’in tarım konusunda ki avantajlarına ilişkin olarak, çok çeşitli tarımsal aktiviteye elverişli iklim 
ortamlarının var olması, halen yapılan tarımsal aktivitenin düşük oranlarda kimyasal kullanımı, büyük 
bir pazar olması, yıl boyunca ve sezon dışında piyasaya arz yapılması sayılabilir. 
 
Cezayir, tarımsal arazi geliştirme, entegre çiftliklerin geliştirilmesi, pilot çiftliklerde kamu-özel sektör 
işbirliğini teşvik edilmesi, tarımsal mekanizasyonun gelişimi, ekonomik sulama sistemlerinin 
geliştirilmesi, çeşitli tarım alanlarında üretimi artırmak için gübreleme tekniklerinin geliştirilmesi, 
modern fidanlıkların yaratılması ve geliştirilmesi, sera bitkilerinin gelişimi, yem bitkilerinin gelişimi 
(yonca, hidroponik ...), küçükbaş, büyükbaş ve caprine sektörlerinde, beyaz et, meyve ve sebzelerde ve 
süt sektöründe tarımsal üretimin artırılması ve, depolama kapasitelerinin ve soğuk depoların 
geliştirilmesi konularında adımlar atmakta ve söz konusu hedefleri ulaşmada politikalar izlemektedir. 
 

Sanayi 
 
Cezayir, ülke endüstrisini daha da geliştirmeyi, modernleştirmeyi ve entegre etmeyi amaçlayan yeni 
bir sanayi stratejisini uygulamaya koymaktadır. Bu çerçevede, endüstriyel aktiviteyi canlandırmak, 
yeni iş fırsatları yaratmak ve yeni yatırımların yapılmasını sağlamak amacıyla Cezayir doğrudan 
yatırımları teşvik etmektedir. 
 
Söz konusu sanayi stratejisinde aşağıda yer alan sektörler stratejik sektörler ilan edilmiştir. 
- Çelik ve metalürji, 
- Hidrolik, 
- Elektrikli ve ev aletleri, 
- Kimya ve ilaç, 
- Otomotiv, 
- Havacılık, 
- Gemi İnşa ve Onarım, 
- İleri teknolojiler, 
- Gıda endüstrisi, 
- Tekstil ve konfeksiyon, 
- Deri ve deri ürünleri, 
- Ahşap ve mobilya endüstrisi  
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Diğer taraftan, sanayi sektörünün ülke gayrı safi yurt içi hasılası içerisinde % 60-65’lik yer tutması, 
çoğunlukla hidrokarbüler ürünlerine dayanmaktadır. Ülke gayrı safi yurt içi hasılası içerisinde imalat 
sanayinin payı ise sadece % 5 seviyesindedir. Bu imalat da ana kaynağı da üretim, yönetim, yatırım, 
proje geliştirme, gelişme ve inovasyon yönünden yeterli olmayan ve sürekli olarak kapasitesinin altında 
çalışan iktisadi devlet teşebbüsleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Cezayir’de son yıllarda küçük 
sanayi üretiminde canlanma görünmesine rağmen, mesleki eğitimin yeterli olmaması ve başka türlü 
formasyon ve tecrübe imkanlarının da kapalı olması nedeni ile üretim hattında çalışacak teknisyen 
bulunmamaktadır. Bu durum, sanayinin gelişmesi önündeki en temel engeli teşkil etmektedir. 
 
Enerji 
 
Cezayir’de 1877 yılında Ain Zeft’te ilk petrol kuyusu keşfinin ile başlayan enerji serüveninde, enerji 
sektörü, Cezayir’in GSMH’sinin % 40’ından fazlasını, bütçe gelirlerinin 2/3’ünü, ihracat gelirlerinin % 
95’ine yakınını sağlayarak ülke kalkınma planlamasının lokomotifi konumuna gelmiştir. Bağımsızlığın 
kazanılmasından hemen sonra 1963 yılında kurulan ve sektörde tekel konumundaki devlet firması 
Sonatrach ile hızlanan petrol ve doğal gaz arama, çıkarma ve pazarlama faaliyetleri sonucunda Cezayir, 
bölgesinin ve dünyanın en önemli enerji tedarikçilerinden biri olmuştur.  
 
Cezayir Enerji Bakanlığı’na göre, 2017 yılında, anılan ülke dünyanın en büyük; 
 
- 17’ncisi petrol üreticisi, 
- 20’inci petrol ihracatçısı, 
- 15’inci petrol rezervlerine sahip ülkesi,  
- 11’inci doğalgaz üreticisi ve 7’nci doğalgaz ihracatçısı,   
-Avrupa Birliği’nin en büyük 3’üncü doğalgaz tedarikçisi ve 4’üncü enerji ürünleri tedarikçisi,  
- Dünyanın en büyük 7’nci doğalgaz rezervlerine sahip ülkesi konumundadır. 

D- DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 
 
Cezayir’de uygulanmakta olan ekonominin liberalleştirilmesi, dışa açılım ve dünya ile entegrasyon 
çabaları çerçevesinde, yabancı sermayenin Cezayir’e çekilmesine öncelik verilmektedir. Hükümet, bu 
gerekçelerle ülkede katma değer ve istihdam yaratacak yatırımlar için gerekli mevzuat değişikliklerini 
yapmakta, yerli ve yabancı yatırımların teşvikine yönelik önlemler almaktadır. 
 
Öte yandan, inşaat sektöründeki canlılığa ve artan talebe paralel olarak, ihtiyaç duyulan inşaat 
malzemelerinin üretimi, yeni teknolojilerin transferi ve ülkedeki altyapı yatırımlarına bağlı olarak taş 
ocakçılığı, önemli yatırım alanları olarak değerlendirilmektedir. 
 
Cezayir, balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla, özellikle balıkçı teknesi alımında Cezayirli şirketlere önemli 
kredi imkânları sunmaktadır. Balıkçılığın geliştirilmesine yönelik bu program dikkate alınarak, avlanan 
balığın işlenmesi, depolanması ve nakliyesi gibi konular yatırım için son derece elverişli alanlardır. 
 
Yatırım ve ara malları ithalatında uygulanan ortalama % 5 gibi, Cezayir ölçülerine göre çok düşük 
seviyedeki gümrük vergileri göz önüne alındığında, imalat sanayi alanında makina, yedek parça, 
ekipman, elektrikli ve elektronik ev aletlerinin imalat ve/veya montajı önemli yatırım alanlarıdır. 
 
Birleşmiş Milletlerin (UNCTAD) verilerine göre, Cezayir, yıllık yaklaşık 1,5 milyar Dolar ile en fazla 
doğrudan yabancı yatırım alan Afrika Ülkeleri içerisinde ilk 13 ülke arasındadır. Bu yatırımların çok 
önemli bir kısmının enerji, sanayi (gıda, inşaat ekipmanları ve diğer basit montaja dayalı imalat), 
bayındırlık ve konut ve telekomünikasyon başta olmak üzere hizmet sektörüne yöneldiği bilinmektedir. 
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Yabancı Yatırım Mevzuatı 
 
Yatırımların Gerçekleşmesi Aşaması 
 
Cezayir'de yabancılar tarafından kurulan şirketlerin %51'i Cezayirli bir vatandaşa ait olma zorunluluğu 
değiştirilmiştir. Bu itibarla, 30/12/2019 tarih ve 81 No'lu Cezayir Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2020 
yılı Bütçe Kanunu'nun 109. maddesinde, keyfiyetin(%51 kuralı) bundan sonra sadece Cezayir Maliye 
Bakanlığı tarafından belirlenecek stratejik sektörler için uygulanacağı, diğer sektörler için bu kuralın 
geçerli olmayacağı açıklanmıştır. 
 
Basında yer alan haberlere göre, hidrokarbon sektörünün stratejik olarak açıklanacağı bunların dışında 
kalan sektörler için bu kuralın uygulanmayacağı belirtilmektedir. Öte yandan, dış ticaret şirketlerinde 
ise %30 oranında yerel ortak ve en çok % 70 oranında yabancılar pay sahibi olabilmektedir. Burada da 
ülke dışına kar transferi sadece yabancıların sermaye payının yurt dışından transfer edilmiş olması 
halinde ve getirilen sermaye ile orantılı bir şekilde mümkün olabilmektedir. Ancak, ithal edilen malın 
yurt içinde satışından doğan kazancın yurtdışına transfer edilmesi söz konusu değildir. Ayrıca, her türlü 
şirket karları ve kazançlarının yurtdışına transferi sadece Merkez Bankası’nın onayı ile mümkündür. 
 
Yasaya göre, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önceki yatırımlar bu kapsamda 
değerlendirilmemekle birlikte, her iki yılda bir yenilenen ticaret sicil kaydında, şirketin hisse senedi 
yapısında da bir değişiklik olması durumunda yeni hükme istinaden bir düzenlemeye gidilmesi 
gerekmektedir. Bu yasa, başta Batılı şirketler de olmak üzere en çok eleştirilen hususların başında 
gelmektedir. Diğer taraftan, Cezayir’de Devlet’in ekonomideki rolü, bürokratik süreçlerin yavaşlığı ve 
karmaşıklığı dikkate alınarak yerel ortaklıkların avantaj sağlaması da söz konusu olabilmektedir. 
 
Yabancı Yatırımcıların Proje Dönemi Boyunca Net Döviz Fazlası Verme Zorunluluğu: 
 
Bu çerçevede şirket kazancı olarak yatırılan sermaye, ihracat ve yurtiçi satış gelirleri, dış finansman 
hesaba katılırken, giderler olarak ithalat, kazanç, karlar, ödenen maaşlar ve ülke dışına çıkan tüm 
parasal transferler sayılmaktadır. Bu düzenleme ile yabancı sermayenin ithal ikamesine ve ihracat 
yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ancak şu ana kadar bu yasaya istinaden yabancı şirketlerin sermaye 
hesabına yönelik idari bir uygulamaya gidilmemiştir. 
 
Yatırımların İşletilmesi Aşaması 
 
6 Haziran 2005 tarihli 05/03 Sayılı Düzenleme: Buna göre, karlar, kazançlar, şirket aktiflerine giren tüm 
parasal meblağlar sadece ilk yatırım aşamasındaki sermaye oranında yurtdışına transfer edilebilirler. 
 
Amme alacaklarının korunması açısından devletin rüçhan hakkı uygulaması: 
 
(2009 Bütçe Kanunu 62’nci madde): kapsamında, aktiflerin değeri bir ekspertiz raporu marifetiyle 
belirlenir. 
 
Kar transferlerine vergilendirme: Şirket payları üzerinden doğan kazançların aktarılması halinde % 20 
oranında vergilendirme söz konusudur. Bu vergilere ek olarak % 50’ye denk gelen ve çeşitli 
düzenlemelerden yararlanmış şirketlerin kazanç aktarımlarında uygulanan bir kayıt vergisi de 
alınmaktadır. 
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Yukarıdaki düzenlemeler yabancı yatırımların kar transferlerini neredeyse imkânsız hale getirmektedir. 
Buna karşın 2013 Bütçe Yasası ile yabancı yatırımlara yönelik olarak yasal düzenlemelerde bazı 
esneklikler ve avantajlar getirilmiştir: 
 
- Kamu iktisadi teşekkülleri ile ortaklıklar kurma yoluna giden yabancı sermaye yatırımlarında, devlet 
teşviklerinden yararlanan yabancı yatırımcıların bu teşvik oranındaki parasal tutarı yeniden yatırıma 
yönlendirmeleri zorunluluğu kaldırılmıştır. 
 
- Serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, 
ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat ve yurtiçi 
alım esnasında alınan vergilerin geri ödenmesi olarak özetleyebileceğimiz “Draw Back” kuralı 
getirilmiştir. 
 
- Turizmin gelişmesi için ayrılan araziler turistik yatırımlarda teklif usulü tahsis edilebilmektedir. 
 
- Yabancı yatırımların ithalatlarında talep edilen evrak sayısı azaltılarak ve global deklarasyon sistemi 
getirilerek gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. 
 

Yatırım Teşvik Rejimi 
 
Cezayir’de yatırım teşvikleri Sanayi, KOBİ ve Yatırım Teşvik Bakanlığı’na bağlı Milli Yatırımların 
Geliştirilmesi Merkezi (ANDI) tarafından yürütülmektedir. Söz konusu kurum, Başbakan tarafından 
idare edilen Ulusal Yatırım Konseyince (CNI) alınan kararları tatbik etmekle yükümlüdür. CNI, 
yatırımlara ilişkin ulusal çapta öncelikleri belirlemekte, gelişmede öncelikli yöreleri tayin etmekte, 
alınacak teşvik önlemlerine karar vermekte ve her türlü yabancı yatırım ile 1 milyar 500 milyon Cezayir 
Dinarı’nın (Yaklaşık 1,5 milyon Avro) üzerindeki yerli yatırımlarda bizzat izin vermektedir. 
 
Öte yandan 2007 yılında, yine anılan Bakanlığa bağlı Emlak Planlanma ve Aracılık Ulusal Merkezi 
(ANIREF) kurulmuş olup anılan Merkez; emlak piyasasının daha şeffaf ve düzenli olması ve bu piyasanın 
Cezayir’in ekonomik kalkınması için ihtiyaç duyduğu yatırımların ihtiyaçları doğrultusunda 
düzenlenmesi ile görevlendirilmiştir. Adı geçen Merkez emlak sahipleri ile arazi ve bina ihtiyacı olan 
yatırımcıları buluşturma görevini üstlenmiştir. Bu kapsamdaki emlak edinimlerinde teşvik uygulamaları 
da söz konusudur. 
 
Cezayir’de yatırım teşvikleri, bir takım vergilerden muafiyet veya indirim sağlanması şeklinde 
düzenlenmiş olup yatırımın gerçekleştirilmesi aşaması ve daha sonraki işletilmesi aşamalarında farklı 
şekillerde tatbik edilmektedir. 
 
Genel Teşvik Sistemi 
 
Yatırımları gerçekleştirilmesi aşamasında 1 yıldan 3 yıla kadar; 
- Yatırım kapsamında kullanılacak malzemelerin ithalatında gümrük muafiyeti, 
- Yatırım kapsamında kullanılacak malzemelerin ithalatında, yurtiçi alımında ve her türlü hizmet 
alımında KDV muafiyeti, 
- Yatırım kapsamında her türlü gayrimenkul alımında emlak vergisi muafiyeti, 
- Yatırımın yapılması müddetince, emlak kayıt vergisi, emlak edinmeye ilişkin her türlü bedel, diğer 
harçlardan menkul edinim sürecinde muafiyet, 
 
Yatırımların işletilmesi aşamasında 1 yıldan 3 yıla kadar; 
- Kar üzerinden alınan vergilerden (Impot sur les Benefices des Societes-IBS) muafiyet, 
- İşletme vergilerinden (Taxe sur l’activité professionnelle-TAP) muafiyet, söz konusudur. 
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Bu süreler, yatırım kapsamında 100 kişiden fazla istihdam yaratılması durumunda 5 yıla kadar 
artırılabilmektedir. 
 
Özel Muafiyet Sistemi 
Kalkınmada Öncelikli Yöreler 
 
Yatırımların başlatılması aşamasında 3 yıl süreyle; 
- Yatırım kapsamında her türlü gayrimenkul alımında emlak vergisi muafiyeti, 
- Her türlü kayıt ve damga vergilerinin, şirket kuruluş ve sermaye artırımı prosedürlerinde ‰ 2 olarak 
uygulanması, 
- Yatırımlara ilişkin tüm altyapı çalışmalarına ilişkin maliyetlerin, ANDI’nin değerlendirmesini müteakip 
kamu kaynaklarınca karşılanması, 
- Yatırımlar kapsamındaki bütün mal alımlarında (ithalat veya yurtiçi alım) KDV muafiyeti, 
- Yatırımlar kapsamındaki bütün ithal mal alımlarında gümrük vergisi muafiyeti, 
- Yatırımın yapılması müddetince, emlak kayıt vergisi, emlak edinimine ilişkin her türlü bedel, diğer 
harçlardan menkul edinimi sırasında muafiyet, 
 
Yatırımların işletilmesi aşamasında 10 yıl boyunca; 
- Kar üzerinden alınan vergilerden (Impot sur les Benefices des Societes-IBS) muafiyet, 
- İşletme vergilerden (Taxe sur l’activité professionnelle-TAP) muafiyet, söz konusudur. 
 
Stratejik Sektörler 
 
Yatırımların başlatılması aşamasında 5 yıl süreyle; 
- Yatırımların gerçekleştirilmesini teminen hem yurtiçinden hem de yurtdışından tüm mal ve hizmet 
alımlarında gümrük vergisi, her türlü diğer vergi ve tüm parasal harçlardan muafiyet, 
- Yatırım kapsamında her türlü gayrimenkul alımında emlak vergisi muafiyeti, 
- Şirket kuruluş ve sermaye artırımı prosedürlerinde alınan her türlü kayıt ve damga vergilerinden 
muafiyet, 
 
Yatırımların başlatılması aşamasında en fazla 10 yıl süreyle; 
- Kar üzerinden alınan vergilerden (Impot sur les Benefices des Societes-IBS) muafiyet,İşletme 
vergilerden (Taxe sur l’activité professionnelle-TAP) muafiyet, söz konusudur. 
 
2009 Katma Bütçe Kanunu ile yabancı yatırımlara Cezayir’de herhangi bir parasal teşvik ve mali 
destekten yararlanmaları durumunda, bu teşvik ve destek miktarını 4 yıl içerisinde yeniden yatırıma 
yönlendirmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu yeniden yatırım tek bir sektörde olabileceği gibi farklı 
sektörlerde de gerçekleştirilebilmektedir. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde yararlanılan teşvik 
miktarının % 30’u oranında bir para cezası söz konusu olabilmektedir. Bu şart CNI tarafından 
kaldırılabilmektedir. 
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F- DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER 
 

Dış Ticaret Mevzuatı  
 
Cezayir ekonomisiyle ilgili altı çizilmesi gereken ilk konunun hydrokarbon sektörüne olan bağımlılıktır. 
Dünya petrol fiyatlarında yaşanan düşüşler, ülke ekonomisinde hem bütçe açığı hem de dış ticaret 
açığına sebep olmaktadır. Dolayısıyla, özellikle dış ticaret açığının azaltılmasını sağlamak amacıyla dış 
ticaret mevzuatı sıkça değişmektedir.  
Cezayir, bütçe açığını kapatmak ve ticaret dengesini tesis etmek amacıyla ithalatı kısıtlayıcı tedbirler 
almaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında uygulamaya konulan ek ithalat vergileri(%30 ila %200 oranında) 
ile tarife kontenjanı (otomobillerde) uygulaması birlikte yürütülmektedir.  
 
Aşağıda yer alan ürünlerin Cezayir’e ithalatı yasaktır.  

 İkinci el makinalar (kullanılmış),  

 Taklit ürünler veya orijinal olduklarını gösteren sahte işaretler taşıyan eşyalar,  

 Oyuncak tabancalar (tabanca ve diğer ateşli silahları bire bir taklit eden oyuncakların ithalatı, üretimi, 
dağıtımı ve pazarlanmasını yasak);  

 Patlayıcı maddeler (havai fişek ve diğer piroteknik eşyalar);  

 İlaçlar, narkotik ve zehirli maddeler;  

 Kullanılmış veya tekrar kaplanmış lastikler  

 Geçici kabul rejimi kapsamında yerleşik olmayanlar tarafından ithal edilen araçlar hariç kullanılmış 

araçlar;  Silahlar ve mühimmat;  

 Kullanılmış ticari yedek parçalar;  

 Ahlaka ve geleneklere aykırı kitaplar, dergi, filmler ve makale vb.;  

 Ozon tabakasını incelten maddeler (ODS); (ozon tabakasını incelten maddeler, bunların karışımları).  
 
Diğer taraftan aşağıda yer alan ürünlerin ithalatında ise Cezayir’de bir otoriteden izin, onay veya bir 
sertifikanın alınması gerekmektedir.  
1-Canlı hayvan ve hayvansal ürünler : Canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalatı ve ihracatı, Tarım ve 
Kırsal Kalkınma Bakanlığı’nın izne tabidir. İthal ya da ihraç edilen hayvanlar ve hayvansal ürünler, ulusal 
bölgeden giriş ya da çıkışı sırasında veteriner sağlık denetimine tabidir.  
 
2-Veteriner ilaçları : Veteriner kullanımı için ilaçların ithalatı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı 
tarafından verilen onay ve aynı Bakanlığın veterinerlik birimi tarafından yapılan uygunluk kontrolüne 
tabidir.  
 
3-Psikotropik ve narkotik ilaçlar : Narkotik ilaçların ve / veya psikotropik maddelerin ithalatı ve 
ihracatı Sağlık Bakanlığı tarafından verilen izne tabidir. Her bir işlem için ithalat veya ihracat yetkisinin 
geçerliliği, teslimat tarihinden itibaren üç (3) aydır.  
 
4- Tıbbi malzeme, ekipman ve aletler : Tıbbi ve cerrahi ekipman, enstrümantasyon, sarf malzemeleri 
ve ekipman ithalatını, teknik şartları sağlayan firmalara yapabilir ve söz konusu ithalat Sağlık 
Bakanlığı'nın onayına tabidir.  
 
5- Tatlandırıcı : Tatlandırıcı içeren gıda maddelerinin ithalatı ve / veya imalatı, Ticaret Bakanlığı 
tarafından verilen ön izne tabidir  
 
6-Spesifik bir toksisite veya risk taşıyan tüketim ürünleri : Farmasötik ürünlerin ve asimile maddelerin 
veya kozmetik ve kişisel hijyen ürünlerinin hariç olmak üzere, bir toksisite veya belirli bir risk taşıyan 
tüketim ürünleri, ulusal bölgeye kabul edilmeden önce Ticaret Bakanlığı'nın yetkilileri tarafından 
kontrol edilir. Mesleki faaliyet kapsamında kullanılan ürünlerin ithalatı izne tabi değildir. Toksisite veya 
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belirli bir risk özelliği sergileyen tüketim ürünlerinin ithalatından önce yetkilendirme talebi, Ticaret 
Bakanlığı Rekabet ve Fiyatlar Müdürlüğü'ne (DCP) yapılmalıdır. Toksik nitelikte herhangi bir tüketim 
ürününün veya bir veya daha fazla yasaklanmış kimyasal madde içeren belirli bir riskin ithali yasaktır. 
Toksik nitelikte veya belirli bir risk taşıyan tüketim ürünlerinin ve tüketici ürünlerinin üretimi için 
kullanımı yasaklanmış veya düzenlenmiş kimyasal maddelerin listeleri www.douane.gv.dz adresinden 
ulaşılabilinir.  
 
7- Tehlikeli kimyasal atıklar : Söz konusu atıklar üç kategoriye ayrılır  

 Tehlikeli özel atıklar dahil olmak üzere özel atıklar;  

 Evsel ve benzeri atıklar;  

 Atıl atıklar Özel tehlikeli atıkların ithalatı kesinlikle yasaktır.  
 
8-Ozon tabakasını incelten maddeler, bunların karışımları ve bunları içeren ürünler : Kullanılmış, 
geri kazanılmış, geri dönüştürülmüş veya yenilenmiş kontrollü maddelerin ithalatı yasaktır. 
 
Aşağıdaki maddelerin de ithalatı yasaktır:  

 Hidrobromoflorokarbonlar (HBFC'ler);  

 Bromoklorometan;  

 Kloroflorokarbonlar (CFC'ler);  

 Diğer tamamen halojene kloroflorokarbonlar (diğer CFC'ler);  

 Halon;  

 Karbon tetraklorür; 
 
9-Patlayıcı maddeler : Patlayıcı maddelerin ithalatı ve ihracatı Milli Savunma Bakanlığı'nın onayına 
tabidir.  
 
10- Asbest : Her türlü asbest lifi ve onu içeren ürünlerin ithalatı, imalatı ve pazarlaması yasaktır.  
 
11-Madeni Yağlar : Enerji Bakanlığı tarafından onaylanan işletmeler ile kendileri tarafından satılan 
araçların garanti koşullarını karşılamak üzere otomobil bayileri madeni yağ ithalatı yapabilmektedir.  
 
12-Ölçüm aletleri : Ölçü aletlerinin ithalatı, Ulusal Metroloji Ofisi (ONM) tarafından verilen vizeye 
tabidir.  
 
13- Telekomünikasyon terminal ve radyo tesisat ekipmanları : Telekomünikasyon terminal ekipmanı 
veya radyo tesisatı ithalatı, Posta ve Telekomünikasyon kurumu (ARPT) tarafından verilen onaya 
tabidir. Mobil telefon terminalleri (2G, 3G ve daha fazla terminal, 2G, 3G ve daha fazla tablet, 2G, 3G 
ve daha fazla modem) de söz konusu onaya tabi ürünler arasında yer almaktadır. Ancak, ses ve 
televizyon yayın ekipmanı onay dışında bırakılmıştır. Posta ve Telekomünikasyon kurumu tarafından 
onaylanan ekipman, satıştan önce ARPT onay numarasını taşıyan çıkarılamaz bir etiketle etiketlenmesi 
gerekmektedir.  
 
14- Harp malzemeleri, silahlar ve mühimmat : Milli Savunma Bakanlığı, devlet adına, kendi 
gözetiminde yer alan kuruluşlar ve şirketler aracılığıyla imalat, ithalat ve ihracat tekeline sahiptir.  
 
15- Radyoaktif maddeler içeren malzemeler : Radyoaktif maddeler içeren malzemelerin ithalatı, 
ihracatı ve transit geçişi Atom Enerjisi Komisyonu Kurumunun önceden onayına tabidir. İyonlaştırıcı 
radyasyon yayan cihazlar bildirim prosedürüne tabidir. Radyoterapi cihazlarının yanı sıra tıbbi, cerrahi, 
diş veya veterinerlik kullanımı için bile alfa, beta veya gama radyasyonu kullanan cihazların ithalatı, 
tıbbi, cerrahi, diş veya veterinerlik amaçlı radyografi veya radyoterapi cihazları dahil , Atom Enerjisi 
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Komisyonu'nun (COMENA) hizmetleri tarafından verilen ön izne tabidir. Radyoaktif atıkların ithalatı 
yasaktır. 
 

Gümrük Vergileri  
 
Cezayir’e ithalatta gümrük vergileri; hammaddeler için % 5, yarı mamuller için % 15 ve nihai ürünler 
için % 30 olarak belirlenmiştir. Cezayir’de uygulamada olan gümrük vergileri, Cezayir Gümrükler Genel 
Müdürlüğü’nün http://www.douane.gov.dz/  linkinden daha detaylı bir şekilde öğrenilebilmektedir. 
Söz konusu linkte ürünler bazında ticaret politikası önlemlerine de ulaşılabilmektedir. KDV oranı ise, bir 
kısım ürünlerde % 9, genel olarak ise % 19’dur. İthalat esnasında ayrıca malın CIF bedeli üzerinden % 
2,4 oranında gümrük işlemleri harcı alınmaktadır. Bu çerçevede; gümrük vergisi % 30, KDV oranı ise % 
19 olan bir ürün için toplamda % 52,1 oranında bir vergiye katlanılması gerekmektedir. 
 

İç Vergiler ve Oranları  
 
Cezayir’de şirket kazançları üzerinden Şirket Kar Vergisi (Impot sur les bénéfices des Sociétés-IBS) 
alınmaktadır. Bu vergi; imalat sektöründe %19, bayındırlık ve konut ila turizm sektörlerinde faaliyet 
gösteren firmalar için % 23, ticaret ve hizmet sektörlerindeki firmalar içinse % 26 olarak 
uygulanmaktadır. Ayrıca, ciro üzerinden % 2 (enerji sektöründe % 3) oranında Profesyonel Faaliyet 
Vergisi (Taxe sur l’activité professionelle-TAP) alınmaktadır. Şirketlerin sahibi oldukları gayrımenkuller 
üzerinden de m² üzerinden % 3 olarak hesaplanan emlak vergileri vardır. Bu vergilerde % 50’ye varan 
değişik oranlarda indirime gidilebilmektedir. Bahse konu tüm vergiler şirketin karları üzerinden % 72,7 
oranında bir vergiye tekabül etmekte olup damga vergisi, arazi vergisi gibi vergilerle birlikte yılda 27 
farklı vergi ödenmesi mevcuttur. Ayrıca gelirler üzerinden de, artan oranlı bir şekilde ve en çok % 35 
oranında gelir vergisi (Impot sur le Revenu Global-IRG) alınmaktadır. 
 

Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar 
 
Cezayir Standardizasyon Enstitüsü (IANOR), Sanayi ve Madenler Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini 
yürütmekte olup, söz konusu kurum:  

 Cezayir standartlarının geliştirilmesi, yayınlanması ve yaygınlaştırılması.  

 Tüm standardizasyon çalışmalarının merkezileştirilmesi ve koordinasyonu.  

 Cezayir standartlarına ve kalite etiketlerine uygunluk işaretlerinin kabulü ve bu işaretlerin kullanımı 
için yetki verilmesi ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kullanımlarının kontrolü  

 Cezayir'de veya yurtdışında çalışmaların, araştırmaların, testlerin tanıtımı ve standartların 
oluşturulması ve uygulamalarının garantisi için gerekli test tesislerinin kurulması.  

 Standardizasyon ile ilgili herhangi bir belge veya bilginin oluşturulması, korunması ve sunulması.  

 Cezayir'in taraf olduğu standardizasyon alanlarında uluslararası sözleşme ve anlaşmaların 
uygulanması.  

 Ulusal Standardizasyon Konseyi (CNN) ve Standardizasyon Teknik Komiteleri sekreteryasını yapmak, 

 Dünya Ticaret Örgütü'nün TBT anlaşmasına uygun olarak Cezayir'in Ticarette Teknik Engeller (TBT) 
hakkında bilgi vermek Konularında sorumludur. Anılan kurumun web sayfası : www.ianor.dz“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.douane.gov.dz/
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G- DIŞ TİCARET 
 

 
 
Hidrokarbonlar sektörü ihracatı toplam ihracatın yaklaşık %95’ini oluşturmaktadır. Ancak, son yıllarda 
petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle ihracatın azaldığı görülmektedir. 
 
Bir yandan tarımsal üretimin, diğer yandan sanayi alt yapısının yetersizliği nedeniyle pek çok tüketim 
mamulünü dışarıdan almak durumunda kalan Cezayir, ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yıllar itibariyle 
sürekli artan miktarlarda ithalat yapmaktadır. Avrupa Birliği, Cezayir’in en önemli ticaret ortağı 
konumundadır. 
 
Ülkenin dünyaya ihracatında en önemli ürün grupları sırasıyla mineral yakıtlar, yağlar, gübreler, 
inorganik kimyasallar, demir ve çelik mamulleri, fosfat, meyveler ve sert kabuklu meyveler, makinalar, 
mekanik cihazlar ve aletler, şeker ve şeker mamulleri, organik kimyasallar ile balıklar vb. su ürünleridir. 
 
Ülkenin dünyadan ithalatında en önemli ürün grupları sırasıyla makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, 
motorlu kara taşıtları, elektrikli makina ve cihazlar, mineral yakıtlar, yağlar, hububat, plastikler ve 
mamulleri, eczacılık ürünleri, demir veya çelikten eşya, demir ve çelik mamulleri ile süt ürünleridir. 
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Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ürünler 
   

Cezayir’in İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 $) 
 

 
 
 

Cezayir’in İthalatında Başlıca Ürünler (1 000 $) 
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Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ülkeler  

Cezayir’in İhracatında Başlıca Ülkeler (1 000 $)          

 
   

Cezayir’in İthalatında Başlıca Ülkeler (1 000 $) 
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H- TÜRKİYE İLE TİCARET 
 
 

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticarette 2010 yılına kadar Cezayir lehine seyreden dış ticaret dengesi, 
Cezayir’den yapılan ithalatın azalması ve ihracatımızın artması ile 2010 yılından itibaren Türkiye lehine 
fazla vermeye başlamıştır. Türkiye lehine olan dış ticaret dengesi 2019 yılında 1,15 milyar dolara 
yaklaşmıştır.  

Türkiye-Cezayir Dış Ticaret Değerleri  

 

Türkiye’nin Cezayir’e İhracatında Başlıca Ürünler  
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Türkiye’nin Cezayir’den İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 $)  

 

 

I- KOCAELİ’NİN CEZAYİR İLE DIŞ TİCARETİ 
 
2019 yılında; Kocaeli ilinden Cezayir’e 57,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, ithalat rakamı 8,4 
milyon dolar olmuştur. 2020 yılının ilk 5 ayında ise 23,0 milyon dolar ihracat, 6,3 milyon dolar ithalat 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Kocaeli ili Cezayir ile yaptığı ticarette her yıl fazla vermiştir. Temmuz 2020 tarihli veriye göre ilimizde 
Cezayir sermayeli firma bulunmamaktadır.   
 

Kocaeli ilinin Cezayir ile Dış Ticareti ($) 
Yıl İhracat  İthalat  Dış Ticaret Hacmi Dış Ticaret Dengesi 

2017 40.551.247 3.630.729 44.181.976 36.920.518 

2018 77.907.007 8.215.214 86.122.221 69.691.793 

2019 57.400.164 8.420.692 65.820.856 48.979.472 

2020 (ilk 5 ay) 20.363.079 6.367.700 26.730.779 13.995.379 

 
Kaynak: TÜİK  
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J- PAZARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR 
 
 
Cezayir’de sıkı kambiyo rejimi uygulanmakta olup bu çerçevede ülkeye her türlü paranın ve değerli 
menkulun giriş ve çıkışı kontrol altında tutulmaktadır. Bu nedenle havaalanında ve karayolu ile 
gelindiğinde sınırda, gümrük memuru tarafından “deklarasyon” sorulduğunda, ya da sorulmasa bile, 
beraberde getirilen dövizin veya değerli menkulun “1000 Avro’yu aşması durumunda” deklare edilmesi 
gerekmektedir.  
 
Bunun için havaalanında pasaport kontrolünün hemen çıkışındaki bankoda form (2 adet) doldurulması 
zorunludur. Bu noktanın geçilerek dövizin beyan edilmemesi ve hem giriş ve hem çıkış sırasında bu 
dövizin kontrol ile tespit edilmesi halinde miktara bakılmaksızın dövize el konulabilmekte ve tespit 
edilen miktarın iki katı para cezası ve ayrıca hapis cezası söz konusu olabilmektedir. Diğer taraftan, 
ülkede dövizde paralel bir piyasa oluşmuştur.  
 
Resmi kur ile serbest piyasa kuru arasında % 40-50 dolayında fark bulunmaktadır. Ülkede genel olarak 
bir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Buna karşın, seyahatlerde başkent ve büyük kentler dışında 
dikkatli olunmasında fayda görülmektedir. Öte yandan bu kapsamda Cezayir Büyükelçiliğimizin 
uyarılarının http://cezayir.be.mfa.gov.tr/  linkinden takip edilmesinde fayda görülmektedir.  
 
Kent merkezleri de dahil olmak üzere belirli bölgelerde takım elbise ile dolaşılması yerine daha rahat 
ve daha az dikkat çekici giyim tarzının seçilmesi tercih edilmelidir. Elde cep telefonu, çanta, fotograf 
makinası vb. gibi eşyalarla dolaşılması da tavsiye edilmemektedir. Para ve benzeri değerli şeyler topluca 
üste alınmamalı, el çantası, portföy gibi saklama materyallerinin kullanılmamasının can ve mal güvenliği 
açısından önemli olduğu düşünülmektedir.  
 
Cezayir GMT+1 saat dilimindedir. Anılan ülkede resmi çalışma saatleri 8:30-17:00, özel sektörde ise 
08:00-16:30 arasındadır. Yazın ise iş çıkış saatleri 15:30’a çekilmektedir. Türkiye ile Cezayir arasında 2 
saat zaman farkı bulunmaktadır. Cuma ve Cumartesi günü hafta sonu tatilidir. Özellikle Cuma günü 
neredeyse tüm işyerleri kapalıdır. Bu çerçevede firmalarımızın iş seyahatlerini tertip ederken hafta 
sonuna denk gelecek şekilde bir seyahat planlaması yapmamaları tavsiye edilmektedir. Her türlü 
görüşmeden önce randevu alınmasında fayda görülmektedir.  
 
Cezayir’de yaşanan trafik problemi ve başkente çok sıkı polis kontrolü nedeni ile randevuların 
zamanında gerçekleştirilmesi sorun olabilmektedir. Bu açıdan Cezayirlilerin randevularına sık sık geç 
gelme eğiliminde olduğunun bilinmesinde ayrıca fayda görülmektedir. Firmalarımızın randevularına 
geç gelen Cezayirliler karşısında sabırlı olması, görüşme sırasında firmaların kültürel özellikleri izlenerek 
mümkünse yerel dil ile (Arapça’nın şivesi olan Darja) iletişim kurulması tavsiye edilmektedir.  
 
 
Bunun yanında ticari hayatta Fransızca yaygın olarak kullanılmaktadır. Öte yandan, Cezayir’in bazı 
berber (kabil) bölgeleri Arapça’yı genellikle kullanmamaktadır (Bejaja, Tiziouzu gibi). Firmalarımızın, 
Arapça veya Fransızca bilen personelleri olmaması halinde muhakkak tercüman ile görüşme yapmaları 
önerilmektedir. Cezayirli firmaların faks, e-posta ile kendilerine yapılan iş tekliflerine zamanında ve 
çoğu kez de hiç cevap vermedikleri bilinmektedir. Bu çerçevede sonuç vermesi istenen ciddi pazar 
araştırmalarının anılan ülkeye gelinerek yapılmasında fayda görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 

http://cezayir.be.mfa.gov.tr/
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Cezayir’de firmaların genellikle söz ile mutabık kalınan hususların yazıya dökülmesi aşamasında değişik 
tavırlar alabildiği izlenmiştir. Bu nedenle, iş bağlantısı yapan firmanın yazılı bir sözleşme ile mutabakat 
sağlaması tavsiye edilmektedir.  
 
Cezayirli muhataplarının güvenlerini ve yakınlıklarını temin etmek adına, Türkiye’ye davet ederek, 
kapasitelerini ispatlamaları önem arz etmektedir. Cezayirlilerin büyük bir bölümünün Türk insanına 
karşı sıcak ve samimi duygular beslediği bilinmekle birlikte, daha farklı düşüncede, az da olsa 
Cezayirlilerinde var olduğunun bilinmesinde fayda vardır.  
 
Cezayir’in ülke telefon kodu 00 213 olup sabit telefon numaraları “0” ve şehir kodu dahil olmak üzere 
7, cep telefonu numaraları ise “0” dahil 10 hanelidir. 
 
 

Vize, Oturma ve Çalışma İzinleri 
 
Cezayir’e sehayet edebilmek için Türkiye’de Cezayir Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul 
Başkonsolosluğundan vize almak gerekmektedir. İki tür vize vardır: İş Vizesi ve Çalışma Vizesi. Cezayir 
Hükümeti ülkedeki işsizliğin de etkisiyle, dışarıdan işçi getirilmesine belirli kriterler çerçevesinde izin 
vermektedir. Bu bakımdan, diplomalı kalifiye işçiler ve mühendisler için izin alınabilmesi imkan 
dahilinde olup resmi olmamakla birlikte 1 yabancı işçiye karşılık 3 yerli işçi istihdamını öngören bir 
politika uygulanmaktadır. Çalışma izni en az üç ay ve en fazla iki yıl için verilebilmektedir. 
 

Cezayir pazarına girerken en çok yapılan hatalar 
 

Ülkenin yaygın dilllerinden birini (Arapça-Fransızca) bilmeyen uzmanlar veya idareciler vasıtası ile iş 
görüşmesi yapılması,  

 Cezayirli veya Türk tanıdıklara aşırı güvenilerek söz ile iş yapılması,  

 Havaalanında döviz deklerasyonunda bulunulmaması,  

 Cezayir mevzuatının gümrükleme hususlarını bilinmeden veya hafife alınarak, mevzuata uygun 
olmayan malların gümrüklenmesi,  

 Doğru iş partnerinin seçilmesinde yeterince titizlik gösterilmemesi,  

 Ürün tanıtımı ve pazar ziyareti konusunda yeterince donanımlı olunmaması, bu konunun ihmal 
edilmesi,  

 Her ziyaretin potansiyel bir alışveriş yapılması olarak görülmesi ve mutlaka iş akdi kurulması 
konusunda gösterilen sabırsızlık,  

 Bazı akreditif işlemlerinin tatil sezonu, teknik yetersizlik vs. gibi nedenlerle uzaması sebebiyle 
müşterinin çok hızlı hareket etmeye itilmesi ve bunun sonucunda da kaybedilmesi. 
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Yararlı Adresler 
 
T.C. CEZAYİR BÜYÜKELÇİLİĞİ  
Adres: 21, Villa Dar el-Ouard, Chemin de la Rochelle, Boulevard Colonel Bougara, Alger-16000/ Algerie 
Tel: +213 21 23 00 60 / +213 21 23 00 04 (Türk vatandaşları)  
Faks: +213 21 23 01 12  
E-Posta: ambassade.alger@mfa.gov.tr  
 
T.C. CEZAYİR TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 
Adres: 21, Villa Dar el-Ouard, Chemin de la Rochelle, Boulevard Colonel Bougara, Alger-16000/ Algerie 
Tel: +213 21 60 79 59 
Faks: +213 21 60 79 61 
E-Posta: cezayir@ticaret.gov.tr   
 
CEZAYİR İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU  
Adres: Gazeteciler Sitesi, 23 Temmuz Meydan Sokak No:7, 34387 Şişli/İstanbul  
Tel: (0212) 356 95 18  
 
CEZAYİR ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ  
Büyükelçi: M. Lahssan BOUFARES  
Adres: Şehit Ersan Cad. No: 42, 06680 Çankaya, Ankara  
Tel: 0 312 468 77 19 - 428 80 37  
Faks: 0 312 468 75 93  
Email: cezayirbe@algerianembassy.com.tr 
 
 

KAYNAKÇA 
 
Ticaret Bakanlığı Bilgi Sistemi – www.ekonomi.gov.tr 
Türkiye İstatistik Kurumu – www.tuik.gov.tr 
Expodatabase - http://www.expodatabase.com/ 
World Meters - http://www.worldometers.info/tr/ 
The Economy Intelligence Unit (EIU) - http://www.eiu.com/home.aspx 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – www.tobb.org.tr 
Trademap – www.trademap.org 
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