
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABON CUMHURBAŞKANI İLE 

CEO TOPLANTISI VE ÇALIŞMA YEMEĞİ  
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SONUÇ RAPORU  
13 Mayıs 2015, İstanbul  

Gabon Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı Sayın Ali 

Bongo Ondimna’nın Türkiye’ye 

resmi ziyaretleri vesilesiyle, 

Gabon Ekonomi Yatırım Teşviki 

ve Planlama Bakanı Sayın 

Régis Immongault, Dışişleri 

Bakanı Sayın Emmanuel Issoze 

Ngondet, Milli Savunma Bakanı 

Sayın Ernest 

Mpouho 

Epigat’ın ve 

Türk iş 

dünyasının 

seçkin 

işadamları ve 

işkadınlarının katılımları ile DEİK 

Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı ve Türkiye 

İhracatçılar Meclisi Başkanı 

Sayın Mehmet Büyükekşi’nin ev 

sahipliğinde 13 Mayıs 2015 

tarihinde Çırağan Palace 

Kempinski Oteli’nde CEO 

toplantısı ve çalışma yemeği 

gerçekleştirildi. 

 

    Gabon’un bağımsızlığını ilan 

ettiği 1960 yılında tesis edilen 

diplomatik ilişkiler, özellikle 2008 

yılından sonra ivme kazanmıştır. 

Türkiye’nin Afrika’ya açılım 

politikasının bir sonucu olarak, 

T.C. Libreville Büyükelçiliği 14 

Ocak 2012 tarihinde faaliyete 

geçmiştir. 

 

2011 yılından itibaren iki ülke 

arasında yoğun üst düzeyli 

ziyaretler gerçekleştirilmesiyle 

ikili ilişkilerin 

her 

sahasında 

büyük bir 

ilerleme 

kaydedilmi

ştir. 

 

Bu son ziyaret vesilesiyle de iki 

ülke arasında yeni işbirlikleri 

gündeme gelmiştir.  
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GABON CUMURBAŞKANI İLE                                   

CEO TOPLANTISI VE ÇALIŞMA YEMEĞİ 

 

 

İkili Ticaret 

İhracat (2014) 

57,209 milyon dolar 

 

İhracat Ürünleri 

Ham Petrol, Manganez, 

Ağaç ve Ağaç Ürünleri, 

Kauçuk, Tütün, Hurdalar, 

Palm Yağı, Altın, Pamuk 

 

İthalat (2014)  

3,07 milyon dolar 

 

İthalat Ürünleri 

Ham petrol ve Manganez, 

Kaplama ve Kontrplak için 

Yapraklar 

 

Toplam Dış Ticaret Hacmi  

60,236 milyon dolar (2014) 

 

Dış Ticaret Dengesi  

 54,182 milyon dolar (2014) 

TÜRKİYE - GABON 

ARASINDA YENİ İŞBİRLİKLERİ 

GÜNDEMDE 
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PROTOKOL KONUŞMALARI 
 

Açılış konuşmalarında DEİK 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

ve Türkiye İhracatçılar Meclisi 

Başkanı Mehmet Büyükekşi, Orta 

Afrika’nın en istikrarlı ülkesi olan ve 

10 bin doların üzerindeki kişi başı 

gelir seviyesi ile önemli bir refah 

seviyesi yakalamış olan 

Gabon’un, Türkiye’nin Afrika 

açılımı stratejisinde Orta 

Afrika’daki merkez ülke 

konumunda olduğunu belirtti. 

Türkiye ve Gabon arasındaki 

işbirliğinde hukuki temelin 

güçlendirilmesi gerektiğine işaret 

eden Büyükekşi, yatırımların 

korunması ve çifte 

vergilendirmenin önlenmesi 

anlaşmalarının imzalanmasının 

önem taşıdığını ifade etti. İki ülke 

firmaları arasında kurumsal bir 

diyalog mekanizması kurulmasının 

gerektiğini vurgulayan Büyükekşi, 

DEİK’in bünyesinde diğer 27 Afrika 

ülkesi ile olduğu gibi Gabon ile de 

İş Konseyi kurmak istediklerini dile 

getirdi. 

 

Gabon Ekonomi, Yatırım 

Teşviki ve Planlama Bakanı Régis 

Immongault, Gabon’un 2010’dan 

bu yana yüzde altılık bir büyüme 

gerçekleştirdiğini söyledi. 

Gabon’un önemli kaynaklara 

sahip olduğunu belirten 

Immongault, makroekonomik 

istikrarın gelişmesi ve petrol 

krizinden Gabon’un 

etkilenmemesi için için çalıştıklarını 

ifade etti. 2009 yılından 2025 yılına 

kadar bir kalkınma programı 

öngörüldüğünü söyleyen 

Immongault, “Yeşil Gabon”  

projesi ile mevcut kaynakların en 

iyi şekilde kullanılmasının 

amaçlandığını da sözlerine 

ekledi. Demiryolu ve karayolu gibi 

altyapı yatırımlarına ihtiyaç 

duyulduğunu belirten 

Immongault, özellikle mühendislik 

ve lojistik sektörlerinde strateji ve 

uzmanlığa ihtiyaç bulunduğunu 

vurguladı. Son olarak özel 

sektörün büyümesi için olumlu 

şartların oluşumunda devlet 

yardımı söz konusu olduğunu, 

kamu ortaklıkları vizyonu ile 

Türkiye ve Gabon arasındaki ticari 

ilişkilerin artacağını belirtti.   

 

Gabon Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı Ali Bongo 

Ondimna, konuşmalarında 

Gabon ekonomisinin 

çeşitlendirilmesi için politikalar 

yürütüldüğünü ve bunun için 

işbirliklerine ihtiyaç olduğunu 

belirtti. Gabon’un petrole bağımlı 

bir ekonomisi olmaması için 

çalıştıklarını; tarım, ormancılık ve 

madencilik sektörlerindeki 

büyümenin iki haneli rakamlara 

ulaştığını vurguladı. Ekonomik 

büyümenin tüm sektörler için 

önemli olduğunu belirten 

Ondimna,  Gabon halkının refahı 

için sosyal politikalara da ihtiyaç 

duyulduğunu belirtti. Yatırımcıların 

önündeki engellerin ortadan 

kaldırıldığını dile getiren Ondimna, 

Gabon’da eğitim, sağlık, güvenlik 

ve turizm gibi sektörlerde fırsatların 

bulunduğunu ve Türk firmalarının 

bu fırsatları değerlendirmeleri 

gerektiğini ifade etti.
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TÜRKİYE – GABON  

İŞ KONSEYİ KURULUŞ  

ÇALIŞMALARI BAŞLADI 

I 

Gabon ile iş yapan veya yapmak isteyen firmaların katılımını bekleriz.  

Detaylı bilgi için DEİK Afrika Bölgesiyle irtibata geçiniz. 
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TÜRK İŞ DÜNYASI İÇİN GABON’DA İŞ FIRSATLARI 
 

Orta ve Batı Afrika’da diğer ülkeler ile 

ticaret yapılabilmesine imkan tanıyacak 

önemli bir jeopolitik konuma sahip olan 

Gabon; zengin doğal kaynakları, gelişmiş 

petrol endüstrisi ve az nüfusu ile bulunduğu 

coğrafyada kişi başına düşen gelir seviyesinin 

yüksek olduğu bir ülkedir. Gabon ekonomisi 

büyük ölçüde petrol, manganez ve orman 

ürünlerine dayanmaktadır.  

 

Gabon, Sahra-Altı Afrika Bölgesi’nde 6. 

büyük petrol üreticisi olup; petrol ihracatı, ülke 

gelirlerinin yaklaşık %63’ünü oluşturmaktadır. 

Petrolün yanı sıra özellikle dünyada artan likit 

doğal gaz (LNG) talebi nedeniyle doğalgaz da büyük yatırımcıların ilgisini çekmeye başlamıştır. 

 

Petrolden sonra ülkedeki en önemli ekonomik faaliyetlerden biri madenciliktir. Manganez petrolden sonra 

Gabon’un en önemli ihraç malıdır. Manganez dışında demir, altın, pırlanta, gümüş, fosfat, kurşun-çinko gibi 

önemli madenlere sahiptir.  

 

Gabon, ülkenin yaklaşık %80’ine tekabül eden 21,5 milyon hektarlık orman alanına sahiptir dolayısıyla 

ormancılık ülke ekonomisinde 3. önemli sektör konumundadır. Petrol hariç GSYİH’nın %60’ını ormanlar 

oluşturmaktadır.  

 

Ülkenin %85’nin ekvatoral ormanlarla kaplı olmasından dolayı Gabon’da tarımsal alan kısıtlıdır. Tarıma 

elverişli arazinin sadece %2’si işlenmektedir. Tarım daha çok gıda ithalatına dayanmaktadır. Çok az miktarda 

kakao, kahve, şekerkamışı, palm yağı, fındık ve karabiber ihracat için yetiştirilmektedir. 

 

Gabon 800 km uzunluğundaki sahil şeridi, çeşitli balık türlerine ev sahipliği yapan göl ve nehirleriyle balıkçılık 

sektöründe de önemli bir potansiyele sahiptir.   

 

Ülkede petrol, madencilik ve kerestecilik dışında endüstriyel gelişim daha başlangıç seviyesindedir. 2009 

yılında petrol hariç endüstriyel faaliyetler, bu faaliyetlerin içinde madencilik, kerestecilik, bayındırlık ve inşaat 

dahil olmasına rağmen, GSMH’nın %10’unundan daha azını oluşturmaktadır.  

 

Gabon’un başlıca ihraç ürünleri petrol, manganez, ağaç ve ağaç ürünleri, kauçuk, tütün, palm yağı, altın 

ve pamuk olup; ithal ettiği ürünler arasında sondaj platformları, gemiler, ağır iş makine ve cihazlarının aksam 

ve parçaları, iş makinaları, petrol yağları, otomobil, demir-çelik ürünleri, ilaç, prefabrik yapılar yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

ALTYAPI ÖNEMLİ SEKTÖRLER KONUT 

TARIM 
ARAŞTIRMA VE 

SOSYAL HİZMETLER 
ENERJİ 

TURİZM 
EKOTURİZM 

TELEKOMÜNİKASYON 

VE BİLİŞİM 

DOĞAL  
KAYNAKLAR 
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AFRİKA BÖLGESİ 

T: 0212 339 50 00 | F: 0212 270 30 92 

africa@deik.org.tr | www.deik.org.tr 

 

Türkiye-Gabon Dış Ticaret Değerleri (milyon dolar) 

 

 

 

FAYDALI ADRESLER 
 

T.C. Libreville Büyükelçiliği 

E: ambassade.libreville@mfa.gov.tr | T: +241 1 73 00 12 | F: +241 1 73 02 61 

 

Gabon Yatırım ve İhracatı Geliştirme Ajansı (APIEX) 

E: contact@apiex.ga | T: +241 01 76 80 98 | F: +241 04 58 24 24 | W: www.gaboninvest.org 

 

Gabon Ticaret, Tarım, Sanayi ve Madenler Odası (CCAIMG) 

E: info@ccigabon.com | T: +241 72 20 64 | F: +241 74 12 20 | W: www.cci-gabon.com 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSORUMUZA DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ 
  

 

 
 

www.enka.com 

Yıl İhracat İthalat Denge Hacim 

2008 13.228 27.041 -13.813 40.269 

2009 13.946 11.584 2.362 25.530 

2010 18.697 4.966 13.731 23.663 

2011 29.972 3.474 26.498 33.446 

2012 52.512 5.752 46.760 58.264 

2013 93.883 3.470 90.413 97.353 

2014 57.209 3.027 54.182 60.236 

Türkiye-Gabon Ticari İlişkileri 

Türkiye’nin Gabon’a ihracatı son üç yıldır 50 

milyon doların üzerinde seyretmektedir. 

2013 yılında 94 milyon dolara çıkan ihracat 

2014 yılında 57 milyon dolar civarında 

gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Gabon’dan 

yaptığı ithalat son beş yıldır 5 milyon doların 

altında seyretmektedir. Türkiye Gabon’a 

çoğunlukla demir/çelik ve demir/çelik 

ürünleri, çimento, tarım makineleri, 

makarna, hijyenik havlu ve bezler, 

buzdolabı, bisküvi, tavuk eti, kablo ve tel ve 

çamaşır makineleri ihraç etmekte, 

Gabon’dan ise çoğunlukla ağaç ürünleri 

ithal etmektedir. 

 


