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BİRİNCİ BÖLÜM  

TANZANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1. ÜLKE KİMLİĞİ 
 

Resmi Adı:  Tanzanya Cumhuriyeti 

Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet 

Cumhurbaşkanı: John Magufuli 

Başbakanı:  Kassim Majaliwa 

Başkent:  Darüsselam 

Nüfusu:  44,928,923 (2012) 

 

Yüzölçümü:  883.749 km²   

Diller:   Kiswahili veya Swahili (resmi), Kiunguju (Zanzibar'da), İngilizce 

   (resmi), Arapça (Zanzibar'da yaygındır), diğer yerel diller 

Din:   Hıristiyan %45, Müslüman %35, yerel inançlar %20 

GSYH:  Kişibaşı 694,77 USD (2013) 

Para Birimi:  Tanzanya Shillingi (TZS) 

 

 

 

 



1.2. GENEL BİLGİLER 

1.2.1. Coğrafi Konum 

Tanzanya, 883.749 km² yüzölçümü ve 45 milyona yaklaşan nüfusu ile Doğu Afrika 
bölgesinin en büyük ülkelerinden birisidir. Tanzanya’nın doğusunda Hint Okyanusu yer 
almakta olup, güneyde Mozambik (756 km), Malavi (475 km), Zambiya (338 km); batıda 
Kongo (459 km), Brundi (451 km), Ruanda (217 km); kuzeyde Uganda (396 km) ve Kenya 
(769 km) ile sınırı bulunmaktadır. Tanzanya’nın, Hint Okyanusu ile 1.424 km. kıyısı 
bulunmaktadır.  

Tanzanya’nın kuzeydoğusundaki dağlık bölgede Afrika’nın en yüksek noktasını oluşturan 
Klimanjaro Dağı (5.895 m.) ve Meru Dağı (4.566 m.) bulunmaktadır. Kıtadaki en büyük 
göllerin üçü (Victoria, Tanganyika ve Nyasa gölleri) Tanzanya’da yer almaktadır. Ülkenin 
sahile yakın bölgelerinde ovalar, orta bölgelerde platolar, kuzey ve güneyde dağlık alanlar 
bulunmaktadır. Sahil bölgelerinde tropik, yüksek bölgelerde ılıman iklim hâkimdir. 

Tanzanya, Tanganyika anakarası ile Zanzibar adalar grubu federe devletlerinden oluşan 
birleşik bir cumhuriyettir. Tanganyika önce Almanya (1891) tarafından işgal edilmiş, daha 
sonra İngiltere himayesine (1920) verilmiş ve 1961’de bağımsızlığını kazanmıştır. Zanzibar 
adasında 19. yüzyılda hüküm süren Zanzibar Sultanlığı 1890 yılında İngiltere himayesine 
girmiş, 1963’de bağımsızlığını kazanmıştır. 26 Nisan 1964’de her iki tarafın meclisinin 
birleşme kararını onaylamasının ardından, Temmuz 1965’de kabul edilen Geçici Anayasa ile 
de Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti kurulmuştur. Zanzibar’ın ayrı bir Devlet Başkanı ve 
Parlamentosu bulunmakta olup, merkezi otoritenin yetki alanına girmeyen konularda tam 
yetkiye sahiptir. 

Yaklaşık 45 milyon nüfusu ve yıllık % 7 ortalama büyüme oranıyla Tanzanya, ülkemiz 
ihracatı için potansiyel olan ve büyüyen bir pazardır. 

Darüsselam 4 milyonluk nüfusuyla ülkedeki en büyük ticaret ve liman şehridir. Ülkenin dış 
ticaretinin % 75’inde bu liman kullanılmaktadır. Ülkedeki diğer büyük limanlar Mtwara, 
Tanga ve Zanzibar’da yer almaktadır. Tanzanya’da üç uluslararası hava limanı (Dar es 
Salaam, Klimanjaro va Zanzibar) ve 21 küçük havaalanı bulunmaktadır. 

Ülkenin diğer önemli şehirleri olan Arusha ile Zanzibar turizm, Mwanza is madencilik 
yönünden önemli şehirlerdir. Ülkenin güneyindeki nispeten yüksek kesimlerdeki Mbeya ve 
Iringa tarım için uygun şehirlerdir. 

1.2.2. Siyasi ve İdari Yapı 

Dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olan Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti, ana karadaki 
Tanganyika ile Zanzibar adasının 1964 yılında birleşmesiyle oluşmuştur. Zanzibar iç işlerinde 
bağımsızdır ve kendine ait bir hükümet tarafından yönetilmektedir. Kurulduktan sonra tek 
partili sosyalist sistem ile yönetilmeye başlanmıştır. Bahse konu sistem 90’lı yılların 
ortalarında terk edilmiştir. Parlamento 295 üyeden oluşmaktadır. 232 üye anakaradan 
seçilmekte, 5 üye Zanzibar parlamentosundan iştirak etmekte, diğer üyeler atanmaktadır. 1995 



yılında ilk çok partili seçim yapılmıştır. Devlet Başkanı her beş yılda bir halkoyu ile 
seçilmektedir. Milli Hükümet Başkan, Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu 
üyelerinden oluşur. 

Belli Başlı Siyasi Partiler:  
Chama Cha Mapinduzi (CCM)  
Civic United Front (CUF)   
National Convention for Construction and Reform (NCCR-Mageuzi)  
United Democratic Party (UDP)   
Chama Cha Demokrasia na Maendeleo (Chadema)  
Tanzania Labour Party (TLP) 

 

1.2.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Tanzanya İstatistik Kurmu’nun açıkladığı verilere göre 2012 yılında ülkenin nüfusu 44,9 
milyondur. Toplam nüfusun içinde 43,6 milyon kişi ana karada yaşarken yaklaşık 1,3 milyon 
kişi Zanzibar adasında yaşamaktadır. Zanzibar adasında nüfus artış hızı yıllık % 3,1 ile ana 
karadan daha yüksek oranda gerçekleşmiştir. Son nüfus sayımına göre ortalama hane halkı 
sayısı ana karada 4,9 kişi iken Zanzibar’da 5,3 kişidir. Nüfusun % 30-35’inin şehirlerde 
yaşadığı tahmin edilmektedir. Her yıl yaklaşık 700.000 kişi işgücü piyasasına dahil 
olmaktadır. Aynı araştırmaya göre ülkede çoğu şehirlerde olmak üzere 2,3 milyon işsiz 
bulunmaktadır. İşsizlik en çok 15-34 yaş grubu arasında ve özellikle genç kadınlar arasında 
yaygındır. Kayıtdışı ekonomi ülkede ciddi bir problemdir. 

1.2.4. Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Tanzanya’da büyük miktarda ve ticari olarak kullanılabilir maden kaynakları mevcuttur. 
Maden kaynaklarının belli başlıları içinde altın, elmas ve tanzanit yer almaktadır. Toplam 
ihracatının yaklaşık % 45’ini oluşturan altın ile elmas üretimi hızla sürdürülmektedir. Malavi 
sınırında uranyum yatakları bulunmaktadır. Bu bölgede hali hazırda bir miktar kömür üretimi 
yapılmaktadır. Son yıllarda önemli miktarda nikel yatakları bulunmuş ve ayrıca araştırmalarda 
büyük miktarda platinyum yatakları olabileceği tespit edilmiştir. Tanzanya’da yapılan 
araştırmalar neticesinde büyük miktarda doğal gaz bulunmuş ve önemli miktarda petrol 
bulunduğu yönünde kanaat oluşmuştur.  

Ülkede 12 milli park ve 15 av sahası bulunmaktadır. Bu sahalardan Kenya sınırındaki hariç 
diğerleri işletilmemektedir. Ülkede bu konularda gelişme için büyük bir potansiyel mevcuttur. 
Ngogoro koruma alanı, Serengeti milli parkı ve Seleous av alanı UNESCO dünya mirası 
listesinde yer almıştır. 

 



1.3. GENEL EKONOMİK DURUM 

1.3.1. Ekonomik Yapı 

Tanzanya ekonomisi, büyük oranda tarım, madencilik (altın) ve turizme dayanmaktadır. 
Balıkçılıkta halkın önemli geçim kaynaklarından birisidir. Ülkede hizmetler sektörü son 
yıllarda hızla gelişmiş olup, hâlihazırda GSYİH’nin yarısını oluşturmaktadır. Hizmet 
sektöründeki büyüme büyük ölçüde turizm, telekomünikasyon ve finans sektöründe yaşanan 
gelişmelerden kaynaklanmaktadır. 

Ekonominin, inşaat, madencilik ve hizmet sektörü ağırlıklı olmak üzere,  GSYH  2013 yılında  

44.3 , 2014 yılında 48.1 ,2015 yılında  45.6 milyar  ABD Dolardır.  

Tanzanya ekonomisi, küresel ekonomik krizin ilk döneminde finansal sisteminin küresel 
finans sistemiyle entegre olmaması nedeniyle az etkilenmiştir. Bununla birlikte ilerleyen 
dönemlerde kriz reel ekonomiyi başta emtia fiyatlarında yaşanan sert düşüşler nedeniyle tarım 
ve madencilik sektörü ile yabancı yatırımlar, turizm ve vergi gelirleri açısından olumsuz 
etkilemiştir. 

Ülkelerin küçük devlet, güçlü özel sektör, geniş mülkiyet hakları, hukuk düzeni ve az vergi 
gibi prensipleri ne ölçüde benimsediğini ölçmeye çalışan Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi 
2011 Yılı Raporu’nda Tanzanya 108. sırada yer almaktadır. Bununla birlikte, Tanzanya bahse 
konu endekste Sahra altı Afrika’daki 46 ülke arasında 15. sıradadır. 

Tanzanya, Doğu Afrika Gümrük Birliği üyesidir. Doğu Afrika Topluluğu (EAC); Tanzanya 
Birleşik Cumhuriyeti, Kenya Cumhuriyeti, Uganda Cumhuriyeti, Ruanda Cumhuriyeti ve 
Burundi Cumhuriyeti’nin üye olduğu ve genel merkezi Tanzanya’nın Arusha kentinde 
bulunan bölgesel bir hükümetler arası örgüttür. 

Doğu Afrika Topluluğu; siyasi, ekonomik ve sosyal konulardaki işbirliğinin üye ülkelerin 
tümünün yararına olacak şekilde genişletilmesini ve derinleştirilmesini hedeflemektedir. EAC 
ülkeleri bu amaçla 2005 yılında gümrük birliği uygulamasına geçmiş, 20 Kasım 2009 
tarihinde ise, 1 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe giren Ortak Pazar Protokolünü 
imzalamıştır.  

1.3.2. Ekonomi Politikaları 

Tanzanya’da 1980’lerin ortalarından itibaren politik sistemde, ekonomide ve kamu 
yönetiminde reformlar uygulanmaktadır. 1986 yılında başlayan ekonomik reform programları 
sonucunda pazar ekonomisine dönüşüm sağlanmıştır. Ticaret, kurlar ve faizler tamamen 
liberal hale getirilmiştir. Büyük kapsamlı özelleştirme uygulamaları gerçekleştirilmiş, kamuda 
çalışan sayısı önemli ölçüde azaltılmıştır ve performansa dayalı ücret sistemine geçilmiştir. 

Makro ekonomik alanda sağlanan stabilite neticesinde Tanzanya IMF ile borçlanma dışı 
destek programları uygulamaya başlamıştır. Hükümet fakirliği azaltma ve büyümeye yönelik 
destekler uygulamaya koymuştur ve büyüme ile fakirliği önleme konusundaki orta vadeli 
programlarına paralel olarak harcamalarını artırmış bulunmaktadır. Hükümet orta vadedeki 



harcamaları göz önüne alarak bütçe yapmaktadır. Ülkede vergi tabanı genişletilmiş, vergi 
idaresi iyileştirilmiştir. Ülkede mahalli gelirler artmış ve borçlanma ihtiyacı azalmıştır. 
Bununla birlikte gelirlerin yaklaşık % 40’ı borçlanma yoluyla sağlanmaktadır. Ülkede bir 
Eurobond ihraç etme planı finansal kriz neticesinde suya düşmüş ancak daha sonra finansal 
piyasaların normale dönmeye başlamasıyla birlikte konu tekrar tartışılmaya başlamıştır. 

2014/2015 bütçesinin % 16,9’u eğitime, % 20,5’i altyapı yatırımlarına, %8,9’u sağlık alanına, 
% 6,8’i tarım ve sulamaya, % 4,6’sı içme suyuna ve % 3,9’u ise enerji ve minerallere 
ayrılmıştır. 

Ülkede ekonomide etkinliği azaltan en önemli faktörlerden biri ihale sisteminin yavaş ve 
hantal olmasıdır. Bu amaçla ülkede yeni bir ihale yasası gündemde olup, yerli tedarikçilerin 
lehine bazı düzenlemeleri de içermektedir. Ayrıca büyük ihalelerin daha küçük parçalara 
bölünerek finansal gücü daha az olan firmaların da ihalelere girmesinin sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

1.3.3. Ekonomik Performans 

Son on yılda Sahra-altı Afrika’da en iyi ekonomik performans gösteren ülkelerin başında 
gelen Tanzanya’da başta sanayi ve hizmetler sektörlerinin katkılarıyla ekonomi yıllık yaklaşık 
% 6.3 oranında büyümüştür. Aynı dönemde tarım sektöründe büyüme daha yavaş olmuş ve 
ortlama % 4.2 olarak gerçekleşmiştir. Politik istikrar ve sağlam hükümet politikaları sayesinde 
doğrudan yabancı yatırımlar artış göstermiştir. Ayrıca döviz kurlarında kayda değer bir 
stabilite sağlanmıştır. Son yıllarda Tanzanya’daki enflasyon oranı Frank bölgesi dışındaki 
bölgenin en düşüğü olarak gerçekleşmiş, reformlar ekonomiyi dış şoklara karşı daha dayanıklı 
hale getirmiştir. 

Asya’dan gelen talebe bağlı olarak emtia fiyatlarının süratle toparlanması, en önemli ihraç 
ürünlerinden birisi altın olan Tanzanya ekonomisi için yararlı olmuştur. 

Önümüzdeki yıllarda Asya’da ABD ve AB’den daha yüksek bir büyüme olmasının 
Tanzanya’da turizm sektörüne önemli etkileri olması beklenmektedir. Turizm sektörü bu 
yüzyılın başından bu yana hızlı bir şekilde gelişmiş ve altın madenciliğinden sonra ülkenin en 
büyük ikinci döviz kaynağı olmuştur. Bununla birlikte turizm sektörü de global krizden 
etkilenmiş ve kriz gelen turist sayısının azalmasına yol açmıştır. 

2013 2014 2015
GSYİH BÜYÜMESİ (Yıllık %) 7,3 7.0 7.0
GSYH 44.333.456.244 48.197.218.326 45.628.247.290
ENFLASYON(Yıllık%) 7,7 5.0 6,6
DIŞ BORÇ STOKLARI, TOPLAM(cari 
ABD doları) 

13.140.981.000 14.352.454.000 15.049.186.000

 

 



1.3.4. Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler 

Genel ekonomik büyümenin inşaat, madencilik ve hizmetler sektörlerinin desteğiyle 

gerçekleşeceği düşünülmektedir. İnşaat sektöründeki büyümede özellikle karayollarında ve 

enerji sektörlerinde yardımlarla finanse edilen altyapı harcamaları ile büyük şehirlerdeki ticari 

ve konut amaçlı inşaat harcamalarının etkili olacağı düşünülmektedir. Yüksek fiyatlar ve 

üretim artışı sayesinde altın ihracatından sağlanan gelirlerin yükseleceği beklenmektedir. 

Ulaştırma ve telekominikasyon sektörlerindeki gelişmeler sayesinde hizmetler sektörünün 

büyümesi, bankacılık sektörünün kısmen de olsa global piyasalardan izole olmasının finans 

sektörünü olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Diğer taraftan zayıf enerji ve ulaştırma 

altyapısı ekonomik büyümeyi frenleyebilecek faktörler olarak görülmektedir. 

Bir önceki yıl son 10 yıldaki en yüksek seviyesine ulaşmış olan enflasyon oranı, 2014 yılında 

düşüş trendine girerek % 12,1 olarak yılı tamamlamıştır. Bununla beraber önümüzdeki 5 yıl 

içerisinde gerçekleşmesi beklenen kıtlık durumunda enflasyon oranlarında ciddi bir artış söz 

konusu olabilecektir. 

Altın fiyatlarındaki küresel düşüşle beraber en büyük ihraç kaleminin altın olması sebebiyle 

Tanzanya’nın 2013-2017 döneminde cari açığının nominal olarak artacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM  

SEKTÖRLER 

2.1. SEKTÖRLER 

2.1.1. Tarım ve Hayvancılık 

Tarım sektörü gayri safi yurtiçi hâsılanın sadece yaklaşık % 27’sini oluşturmakla birlikte, ülke 
ağırlıklı olarak tarıma bağlıdır. Tarım sektörü önemli ölçüde ailelerin kendi ihtiyaçları için 
veya ticari amaçlı üretim yaptıkları küçük işletmelerden oluşmaktadır. Çalışan nüfusun % 
77’si tarımda istihdam edilmektedir. Tarımsal ürünler büyük oranda ham olarak veya yarı 
işlenmiş olarak ihraç edilmekte ve tarım ihracatı toplam ihracatın % 22’sini oluşturmaktadır. 

Tarım sektörü büyük oranda emek yoğun bir yapıya sahiptir ve üretim büyük ölçüde hava 
koşullarına bağlıdır. Ülkede büyük miktarda işlenmeyen araziler mevcut olup, tarımsal 
işletmelerin çoğunluğunu ortalama 0,9 ile 3 hektar arazi işleyen küçük aile işletmeleri 
oluşturmaktadır. Ülkede hububat arazilerinin yaklaşık % 70’i elle, % 20’si hayvan gücüyle ve 
geri kalan % 10’u traktörle işlenmektedir ve üretim büyük oranda yağmura bağlıdır. 

Tanzanya’daki gıda üretimi büyük oranda küçük çiftliklere/çiftçilere ve yağmura bağlıdır. 
Düzensiz yağmurlar nedeniyle, ülkede nerdeyse her yıl gıda açığı yaşanmaktadır.  

Mahsul verimi, gübre, tohum gibi yetersiz ve kalitesiz tarımsal girdi eksikliği ve sık sık ortaya 
çıkan zararlı böcekler nedeniyle düşüktür. Ulaşım alt yapısının zayıf olması nedeniyle gıda 
üretimi olan bölgelerden gıda ihtiyacı olan bölgelere dağıtım yapılamamaktadır. Bu da fiyat 
baskısını artırmaktadır. 

Ülkede üretilen başlıca ürünler, kahve, çay, kaju, sisal, pamuk, tütün ve şekerdir. Ayrıca, 
önemli miktarda subtropikal meyve ve sebze, et, süt ürünleri, yer fıstığı, vanilya, karabiber ve 
diğer baharatlar üretilmektedir. Öte yandan, ülkede kesme çiçek üretimine uygun bir iklime 
ve toprağa sahip olan Arusha ve Kilimanjaro bölgelerinde kesme çiçek üretimi 
gerçekleştirilmektedir. Bölgedeki en fazla ekilebilir toprağa sahip olan Tanzanya’da kesme 
çiçek sektörü en hızlı büyüme gösteren sektörlerden birisidir. Kesme çiçeklerin % 75-80’i 
Hollanda’ya, geri kalan miktar ise Norveç, Almanya ve İngiltere’ye ihraç edilmektedir. 
Kesme çiçek sektöründe çok sayıda başta Hollandalı olmak üzere Avrupalı yatırımcıların 
yatırımları bulunmaktadır. 

Tarımsal ürünlerin büyük çoğunluğu ham olarak ihraç edilmektedir. Bu nedenle, tarımsal 
ürünlerin işlenmesine yönelik önemli yatırım fırsatları bulunmaktadır. Az gelişmiş ülkeler 
statüsünde bulunan Tanzanya menşeli tüm ürünlere Silahlar Hariç Her Şey (Everything But 
Arms-EBA) düzenlemesi kapsamında Avrupa Birliği pazarına sıfır vergi ile ve hiçbir miktar 
kısıtlaması olmaksızın giriş imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, AGOA- African Growth and 
Opportunity Act kapsamında Tanzanya menşeli çoğu tarım, tekstil ve hazır giyim ürünleri 
ABD’ye gümrüksüz ve miktar sınırlamasına tabii olmaksızın ihraç edilebilmektedir. 



Tanzanya, yıllık 50 bin ton kahve üretimi ile Afrika’nın en büyük 4. kahve ürecisidir. 
Tanzanya Kahve Kurulu (Tanzania Coffee Board-TCB) 6 bölgeyi daha kahve üretim alanı 
olarak belirlenmesini planlamaktadır. Ülkede, 2020 yılında 10 milyon ton kahve üretimi 
hedeflenmektedir. 

Hayvancılık sektörü GSYİH’nın yaklaşık % 4’ünü oluşturmaktadır. Hayvansal üretimin 
yaklaşık % 99’u geleneksel küçük işletmelerde gerçekleştirilmektedir. Ülkede hayvansal 
üretimde sığır üretimi ilk sırayı almaktadır. Üretimin büyük bölümü iç piyasada 
tüketilmektedir. İhraç edilen belli başlı hayvansal ürünler içinde canlı hayvan ve hayvan 
derileri yer almaktadır. Bununla birlikte hayvancılık ticari faaliyetten daha çok ailelerin 
ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. 

Tanzanya, hayvancılık yönünden bölgenin en önemli ülkelerinden birisidir. Tanzanya sığır 
üretimi bakımından Etiyopya (31 milyon) ve Sudan’ın (30 milyon) ardından Afrika’da 3. 
sırada yer almaktadır. Ülkede, 18,5 milyon sığır, 13,1 milyon keçi, 3,6 milyon koyun ve 30 
milyon yerli kümes hayvanı bulunmaktadır. 88,6 milyon hektarlık toprakların 60 milyon 
hektarlık bölümü hayvancılığa uygun çiftliklerden oluşmaktadır.  

 

2.1.2. Sanayi 

 Ülkede sanayi, yüksek petrol fiyatları ve zayıf enerji ve ulaştırma altyapısından kaynaklanan 
problemlere rağmen, son 10 yılda ortalama % 10 oranında büyüme göstermiştir.  

Yüksek enerji fiyatları ve elektik kesintileri genel olarak tüm sanayi sektörünü olumsuz yönde 
etkilemekte ve genel ekonominin büyümesindeki en büyük engellerin başında gelmektedir. 
Ülkede sanayi sektörünün büyük bölümü Darüsselam’da yoğunlaşmıştır. Tanzanya’da imalat 
sanayi daha ziyade yerel tarımsal ürünlerin işlenmesine dayanmaktadır. Sanayi sektörü, gıda 
tekstil, hazır giyim, deri, ayakkabı, mobilya, ahşap ürünleri gibi basit tüketim ürünlerinin 
üretiminde yoğunlaşmıştır. 

Ticaret ve yatırım politikalarının liberalleştirilmesi neticesinde yerli üretim ithal edilen 
ürünlerin rekabetinden olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu sebeple, yerli ürünlerin iç ve dış 
pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik bir dizi önlemler alınmaktadır. 

Tanzanya’da gündemdeki “Sürdürülebilir Sanayi Geliştirme Politikası” nın ana hedefi ülkede 
sanayinin geliştirilmesi ve 21. yüzyılın ilk çeyreği itibariyle sanayinin GSYİH’ye % 40 katkı 
yapacak seviyeye gelmesidir. 

 

2.1.3. Madencilik 

Tanzanya’da büyük miktarda ve ticari olarak kullanılabilir maden kaynakları mevcuttur. 1999 
yılında Madencilik kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren, ülkede aktif olarak maden 
ve mineral arama faaliyetleri sürmekte olup 50 küresel ve 250 yerli firma maden arama 
hakkını elde etmiştir. Maden arama lisanslarının büyük çoğunluğu altın konusundadır. Diğer 



lisanslar ana metaller, demir cevheri, nikel, endüstriyel mineraller ve kıymetli madenler 
konusundadır. Ülke ayrıca sadece bu ülkede çıkarılan tanzanit adlı değerli taşlarıyla da 
ünlüdür. Madenler, İngiliz, Kanadalı ve Alman şirketler tarafından işletilmektedir. 
Tanzanya'nın maden rezervlerinin yaklaşık yarısının altın rezervlerinden oluştuğu ifade 
edilmektedir.  

Tanzanya Sahra-altı ülkeler içinde Mali, Gana ve Güney Afrika’dan sonra en büyük altın 
üreticisidir. Altın ihracatı toplam maden ihracatının % 85’inden fazlasını oluşturmaktadır. 
Diğer önemli madenler içinde elmas ve başta tanzanit olmak üzere değerli taşlar yer 
almaktadır. 

Madencilik sektörü ülkede istihdam yaratan başlıca sektörlerden birisidir. En önemli 
madenler, altın, elmas, kömür, demir ve doğal gazdır. Ülkede Buzwagi altın madeninin 
faaliyete başlamasıyla ülkenin altın ihracatı % 31 artmıştır. Söz konusu altın madeni Kanada 
merkezli dünyanın en büyük altın madeni şirketi olan Barrick Gold Corporation’nın 
iştiraklerinden olan African Barrick Gold tarafından işletilmektedir. 

African Barrick Gold, AngloGold Ashanti Limited ve Resolute Mining Limited ülkede maden 
aramada aktif olarak faaliyet gösteren başlıca küresel şirketlerdir. Güney Afrika Merkezli 
AngloGold Ashanti Limited ülkenin en büyük altın madenlerinden birisi olan Geita Gold altın 
madenini işletmektedir. 

Tanzanya’daki başlıca altın madenleri aşağıda yer almaktadır;  
• Golden Pride in Nzega 2,8 m onz., 1998 yılından beri faaliyet göstermektedir  
• Geita Gold Mine 20 m. onz., 2001 yılından itibaren faaliyet göstermektedir  
• Bulyanhulu Gold Mine 14,6 onz., 2000 yılından itibaren faaliyet göstermektedir  
• Buzwagi Gold Mine 2010 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır  
• North Mara Altın Madeni 4,1 m.onz, 2001 yılından itibaren faaliyet göstermektedir.  
• Tulawaka Mine 1,7 M. onz., 2005 yılından itibaren faaliyete başlamıştır.  

Williamson Diamond Mine, Mwadui şehrinde 1940 yılından itibaren elmas üretimi 
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Tanzanyalı El Hilal Minerals Ltd. şirketi Mwadui şehrinde 
elmas üretimi gerçekleştirmektedir. 

Ülkede, maden arama ve çıkarma faaliyetleri yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu 
nedenle, iş, inşaat ve maden makineleri ile bunların yedek parçalarına yönelik önemli bir 
pazar bulunmaktadır. Söz konusu ürünlerin tamamına yakını ithalatla karşılanmaktadır. 
Ayrıca, bu ürünlerin tamamına yakınına uygulanan gümrük vergisi “0”dır. 

Tanzanya’da, ticari olarak üretilebilen Songo Songo 42,5 milyar m³ ve Mnazi Koyunda ise 
56,6 milyar m³ doğalgaz rezervleri bulunmaktadır. Diğer taraftan ülkenin kıyı şeridinde ve 
civar adalarda doğal gaz bulunmuştur. Söz konusu doğal gazdan, Tanzanya’nın yılda 2 milyar 
dolar gelir elde etmesi beklenmektedir.  



2.1.4.	İnşaat 

İnşaat sektörü, son yıllarda en fazla büyüme gösteren sektörlerin başında yer almaktadır. 
İnşaat sektöründeki büyüme, altyapı ve yeni konut projelerinden kaynaklanmaktadır. 
Hükümet, kamu-özel sektör ortaklığıyla şehirlerdeki işyeri ve konut projeleri, büyük 
şehirlerdeki konut açığını gidermek için uydu şehirler, kamu çalışanları için lojmanlar, İhracat 
İşleme Bölgeleri (Export Processing Zones) ve Sanayi Parklarına ilişkin projeler 
geliştirmektedir. Bu çerçevede, inşaat malzemelerine olan talep artmaktadır.  

Tanzanya’da altyapı açısından hemen her alanda yatırım imkanları bulunmaktadır. Türk inşaat 
sektörü açısından özellikle konut, alışveriş merkezleri, kongre ve konferans merkezleri ile yol 
ve köprü inşasına yönelik iş imkanları mevcuttur. 

Tanzanya “Müteahhitler Tescil Kurulu (Contractors Registration Board)” yetkilileri yaklaşık 
40 kişilik bir heyetle 19-26 Eylül 2010 tarihlerinde ülkemize (İstanbul) bir çalışma ziyareti 
düzenleyerek TOKİ, DEİK ve TUSKON ile görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. Diğer taraftan, 
ülkemizdeki TOKİ benzeri bir kurum olan Tanzanya Ulusal Konut Kurumu (National 
Housing Corporation) yetkilileri, DEİK / Türk-Afrika İş Konseyi tarafından 20 Ocak 2011 
tarihinde İstanbul’da düzenlenen toplantı ve Türk firmaları ile ikili görüşmelere katılım 
sağlamışlardır. 

Tanzanya inşaat sektörü, altyapı projelerindeki artış ve büyük konut açığı nedeniyle artan 
konut inşaatları nedeniyle son yıllarda % 12-15 büyümüştür. Toplamda 3 milyon konut açığı 
bulunan ülkede yıllık acilen 200 bin konut inşaatı talebi bulunmaktadır. Artan konut açığı 
nedeniyle, inşaat malzemelerine olan talep artmaktadır. Ayrıca, bazıları uluslararası kurumlar 
bazıları ise hükümet tarafından finansmanı sağlanan havaalanı yenilemeleri olmak üzere çok 
sayıda altyapı projesi bulunmaktadır.  

İnşaat sektöründeki büyümede özellikle karayollarında ve enerji sektörlerinde yardımlarla 
finanse edilen altyapı harcamaları ile büyük şehirlerdeki ticari ve konut amaçlı inşaat 
harcamalarının etkili olacağı düşünülmektedir. 

Zayıf ulaştırma ve enerji altyapısı daha yüksek bir ekonomik büyümeyi, ülkede faaliyet 
gösteren firmaları ve yeni yatırımları engellemektedir. Bu durumun farkında olan hükümet 
son yıllarda hibelerin de yardımıyla alt yapı harcamalarını büyük oranda artırmıştır. 

Tanzanya’nın Darüsselam, Tanga ve Mtwara limanları, denize kıyısı olmayan komşu ülkeler 
Uganda, Brundi, Ruanda, Zambiya, Malavi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ticareti 
açısından büyük önem arz etmektedir. Brundi’ye giden yüklerin % 97’si, Ruanda’ya giden 
yüklerin % 57’si ve Ruanda’nın ihracatının % 67’si Dar ül selam limanı üzerinden 
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Darüsselam limanını Brundi ve Ruanda’ya bağlayacak 
bir demiryolu projesi üzerinde çalışılmaktadır. Bahse konu projeye Demokratik Kongo 
Cumhuriyetinin de katılması için Tanzanya hükümeti çaba içerisindedir. Söz konusu projenin 
3,5 ila 5,3 milyar dolara mal olacağı tahmin edilmektedir. 



2.1.5.	Turizm 

Turizm sektörü bu yüzyılın başından bu yana hızlı bir şekilde gelişmiş ve altın 
madenciliğinden sonra ülkenin en büyük ikinci döviz kaynağı olmuştur.  

Diğer taraftan, turizm % 18 payla tarım sektöründen sonra GSYİH’ya en fazla katkı sağlayan 
ikinci sektördür. Bununla birlikte turizm sektörü de global krizden etkilenmiş ve kriz gelen 
turist sayısının azalmasına yol açmıştır. 

Tanzanya çok merkezli bir turizm ülkesi olarak büyük bir potansiyele sahiptir. Gittikçe artan 
sayıda uluslararası seyahat şirketleri ülkenin milli parklarında, av sahalarında ve ormanlarında 
safariler ve Kilimanjaro dağına ve Zanzibar’ın “Baharat Adası”na gezilerden oluşan turları 
müşterilerine sunmaktadırlar. Turizm sektöründe doğrudan ve dolaylı olarak istihdam 
edilenlerin oranı toplam istihdamın % 7,1’ini oluşturmaktadır. 

Ülkede 12 milli park ve 15 av sahası bulunmaktadır. Bu sahalardan Kenya sınırındaki hariç 
diğerleri işletilmemektedir. Ülkede bu konularda gelişme için büyük bir potansiyel mevcuttur. 
Ngogoro koruma alanı, Serengeti milli parkı ve Seleous av alanı UNESCO dünya mirası 
listesinde yer almıştır. 

 

2.1.6. Enerji 

Milli elektrik şebekesi, yağmur yağışına bağımlı olan hidroelektrik enerjisine dayalı 
olduğundan Tanzanya’nın elektrik üretimi değişkendir. Hidroelektrik üretimi ülkedeki toplam 
enerji üretiminin 2/3’nü oluşturmaktadır. Ülkede son yıllarda hüküm süren kuraklık sonucu su 
seviyesinin çok düşmesi nedeniyle Tanzanya ciddi bir elektrik açığı ile karşı karşıyadır. Bu 
nedenle, madencilik şirketlerinden enerji ihtiyacını giderecek farklı seçeneklere, özellikle 
doğal gazla çalışan jeneratörlere, yönelik önemli bir talep bulunmaktadır. Bu çerçevede, 
rüzgâr ve güneş enerjisi elektrik talebini karşılamak için önemli yatırım alanları oluğu 
düşünülmektedir.  

Ülkedeki elektrik talebi yıllık ortalama % 10-15 artmaktadır. Yaşanan kuraklık ve su 
seviyesinin düşmesiyle toplam ihtiyaçtaki yerli üretimin payının ciddi oranda azaldığı tahmin 
edilmektedir ve nüfusun sadece % 13’ü elektrik kullanabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

DIŞ TİCARET 

 3.1. DIŞ TİCARET 

3.1.1. Genel Durum 

Tanzanya’nın yapısal bir dış ticaret açığı bulunmaktadır. Dış ticaret açığı, 2013 yılında 8,1 
milyar dolar, 2014 yılında 6,9 milyar dolar ve 2015 yılında ise 8,8 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 

ITC verilerine göre 2015 yılında Tanzanya’nın ihracatı bir önceki yıla göre % 2 oranında 
artarak 5,8 milyar dolar, ithalatı ise bir önceki yıla göre % 15 oranında artarak 14,7 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir.   

 

Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

İhracat 4.734 5.547 4.412 5.704 5.854 

İthalat 11.184 11.715 12.525 12.691 14.705 

Denge -6.449 -6.168 -8.112 -6.986 -8.851 

Hacim 15.918 17.262 16.937 18.395 20.559 
Kaynak: Trademap 

 

3.1.2. İhracatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

Tanzanya’da son yıllarda alınan tedbirlerle ihracat teşvik edilmeye çalışılmaktadır. Ülkenin 
ihracatı büyük ölçüde maden ve geleneksel tarım ürünleri ihracatına dayanmaktadır. Bu 
ürünlerden özellikle tarım ürünlerinin ihracatında, dünya fiyatlarına bağımlılık nedeniyle, 
dalgalanma riski mevcuttur. Tanzanya’nın ihracatındaki başlıca ürünler sırasıyla; ham altın, 
kıymetli metal cevherleri, manganez cevherleri, kahve, balık, tütün, yağlı tohumlar, 
baklagiller, pamuk ve çaydır. 

 

Tanzanya’nın  İhracatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 
GTİP GTİP Madde Tanımı 2013 2014 2015
'7108 Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya 

da pudra halinde) 
1.549.580 1.321.963 1.430.931

'2616 Kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri 301.582 566.472 469.180
'8528 Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları 152 261 351.601
'2302 Hububat ve baklagillerin kepek, kavuz ve diğer kalıntıları 13.687 22.996 278.730



'0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) 86.017 177.722 265.919
'0801 Hindistan cevizi, brezilya ve kaju cevizi (taze/kurutulmuş) 189.545 394.213 251.479
'1515 Diğer bitkisel sabit yağlar ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak 

değiştirilmemiş) 
13.724 15.779 220.152

'2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 96.958 193.174 216.519
'5607 Sicim, kordon, ip, halat 9.867 67.350 174.857
'0901 Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir oranda kahve 

bulunup kahve yerine kullanılan ürünler
163.063 123.602 158.234

'0304 Balık filetoları ve diğer balık etleri (taze, soğutulmuş veya 
dondurulmuş) 

113.845 149.219 145.305

'1207 Diğer yağlı tohumlar ve meyveler 140.434 337.835 131.747
'1511 Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 240 204.032 102.777
'2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 64.329 11.718 101.012
  Toplam 4.412.549 5.704.654 5.854.231

 

 

3.1.3. İthalatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

Tanzanya’nın ithalatında geleneksel olarak petrol yağları ilk sırayı almaktadır. 2015 yılı 
itibari ile, ithal edilen en önemli ürünler arasında buğday, palm yağı, ticari araçlar, binek 
otomobilleri, traktörler, otomatik bilgi işlem makine ve üniteleri, demir-çelik ürünleri, 
dozlandırılmış ilaç, iş ve maden makineleri ile bunların yedek parçaları, telefon cihazları, 
panzar şekeri, yolcu gemileri, ayakkabı, izole edilmiş tel, kablo ve pirinç yer almaktadır. 

Tanzanya’nın ithalat yapısına bakıldığında, ülkenin daha çok tüketim ürünleri ve sermaye 
malları ithal ettiği görülmektedir. Birçok sektörde, ülkede üretim düzeyi düşük olup iç 
piyasanın ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Türk ürünleri, Tanzanya pazarında olumlu bir 
imaja sahiptir. Tanzanya’nın dış ticaret yapısı ile ülkemizin dış ticaret yapısı birbirini 
tamamlamaktadır.  

Tanzanya’nın  İthalatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

GTİP GTİP Madde Tanımı 2013 2014 2015

'2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 4.665.386 3.407.530 7.328.208

'3004 
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 
(dozlandırılmış) 

163.663 337.662 313.669

'8517 
Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya 
vermeye mahsus diğer cihazlar 

154.346 144.515 248.646

'8703 
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal 
edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil)

311.359 327.093 230.958

'1511 Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 192.667 367.579 230.494

'1001 Buğday ve mahlut 307.093 319.323 222.026

'8701 Traktörler 193.466 199.871 150.885

'8544 
İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek 
kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar

47.920 120.110 148.226

'8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 264.500 234.092 132.567

'3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 140.435 165.946 130.302



'8471 
Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik 
okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak.

99.364 88.881 128.210

'7208 
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 
mm) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış) 

237.052 189.247 117.025

'4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 163.758 147.657 112.150

'3105 
Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya 
kimyasal gübreler 

75.284 54.973 105.404

'2837 Siyanürler, oksisiyanürler ve kompleks siyanürler 27.101 25.944 102.350

'1701 Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) 132.876 96.575 98.350

'3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) 108.042 140.374 96.572

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

141.448 139.148 96.544

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

51.557 101.074 93.719

'8702 
10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu 
taşıtlar 

68.090 93.472 78.231

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

94.949 103.942 76.921

'2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 126.957 101.573 72.921

'3907 
Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit 
reçineler, polialiesterler, vb. (ilk şekilde) 

77.134 97.895 72.836

'7210 
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 
mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar)

62.702 65.598 64.518

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

40.267 80.266 62.748

'6309 Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya 61.652 74.603 62.730

'6908 
Cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya kaplama karoları ve 
kaldırım taşları; cilalı veya sırlı mozaik küpler vb.

56.349 61.105 62.340

'8523 
Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, 
katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar vb

29.696 15.023 62.206

'8716 
Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan 
diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları

94.943 97.796 61.316

'3302 
Sanayide ve içecek imalinde hammadde veya koku verici maddeler 
ve karışımlar 

59.544 71.439 60.089

 

 

3.1.4. Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracatı (Bin Dolar) 

2015 yılı itibari ile Tanzanya’nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler, Hindistan, Kenya, Güney 
Afrika Cumhuriyeti, Çin, Umman, Japonya, Almanya, Kongo, Komor Adaları ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’dir.  Türkiye, Tanzanya’nın ihracat yaptığı ülkeler arasında 50. sıradadır. 

Tanzanya’nın Başlıca İhraç Pazarları (1.000 $) 

2013 2014 2015
Hindistan 752.174 1.254.632 1.149.437
Kenya 228.412 445.965 793.894
Güney Afrika 764.576 689.170 675.380
Çin 309.420 683.955 562.322



Umman 2.763 4.792 249.907
Japonya 221.192 247.806 230.444
Almanya 160.663 221.942 225.709
Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti 

237.559 281.493 198.290

Komor Adaları 851 1.623 187.928
Birleşik Arap Emirlikleri 84.671 85.466 157.555
İsviçre 404.709 148.968 153.933
Belçika 87.569 98.859 149.206
Kongo 78.328 291.481 115.456
Panama 16 23 79.021
Hollanda 62.751 50.927 76.525
Vietnam 31.491 68.770 70.254
Malawi 41.523 41.291 56.132
Toplam 4.412.549 5.704.654 5.854.231
 

3.1.5. Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalatı (Bin Dolar) 

Tanzanya’nın en fazla ithalat gerçekleştirdiği ülkeler; Suudi Arabistan (40,64), Çin (% 12,61), 
Hindistan (% 8,56), BAE (% 5,70), Güney Afrika Cumhuriyeti (% 3,48), İsviçre (% 2,92), 
Japonya (% 2,69)’dur. Türkiye Tanzanya’nın ithalat yaptığı ülkeler arasında 23. sıradadır ve 
pazar payı % 0,53’tür. 

Tanzanya’nın İthalat Yaptığı Belli Başlı Ülkeler (1.000 $) 
2013 2014 2015

Suudi Arabistan 223.324 205.007 5.976.236
Çin 1.595.863 2.046.634 1.853.932
Hindistan 2.308.712 2.453.793 1.258.872
Birleşik Arap 
Emirlikleri 

1.193.191 1.175.199 838.810

Güney Afrika 729.672 603.333 511.348
İsviçre 1.621.960 905.636 429.073
Japonya 515.988 559.409 395.895
ABD 234.305 369.836 321.534
Kenya 335.595 654.714 237.319
Güney Kore 147.771 163.350 225.595
İngiltere 277.400 262.969 181.094
Malezya 116.872 387.572 168.923
Almanya 179.469 248.136 160.399
Endonezya 156.195 93.635 142.109
Rusya 73.011 128.441 123.176
Avustralya 167.998 141.812 103.176
Fransa 103.665 72.551 95.471
Hollanda 137.164 176.504 94.945
Toplam 12.525.411 12.691.110 14.705.969



 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

TÜRKİYE İLE TİCARET 

 

4.1. TÜRKİYE İLE TİCARET 

4.1.1. Genel Durum 

Tanzanya ile 1990’lı yıllarda 10 milyon doların altında olan ticaret hacmimiz bazı yıllar 
itibariyle dalgalanmalar göstermekle birlikte genel olarak artış trendi izlemiş ve 2008 yılından 
itibaren yıllık ortalama 65 milyon doların üzerinde gerçekleşmiştir. Son 15 yılda dış ticaret 
dengesi birkaç yıl haricinde Türkiye lehine seyretmiştir. Gerek mevcut ve potansiyel talebin 
artış yönünde olması ve gerekse ülkenin Doğu Afrika ülkelerine açılan bir kapı olması 
ihracatımızın artırılması için fırsat oluşturmaktadır. 

4.1.2. Türkiye – Tanzanya Dış Ticaret Göstergeleri (Bin Dolar) 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 
2011 170.772.321 21.788.303 192.560.624 148.984.018 
2012 130.559.743 26.022.016 156.581.759 104.537.727 
2013 140.669.474 43.069.303 183.738.777 97.600.171 
2014 151.823.221 34.901.807 186.725.028 116.921.414 
2015 116.380.311 34.564.304 150.944.615 81.816.007 
2016(11 Ay) 87.426.673 21.347.132 108.773.805 66.079.541 
Kaynak:TÜİK 

 

4.1.2. Türkiye'nin Tanzanya'ya İhracatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

Tanzanya, Bakanlığımız tarafından 2014-2015 döneminde Öncelikli Ülkelerinden birisi 
olarak belirlenmiştir. 

Tanzanya, 2014 yılı verilerine göre, Türkiye’nin ihracatında 101. ve ithalatında ise 115. 
sıradadır. Türkiye’nin Tanzanya’ya olan ihracatı 1990 yılında 1,3 milyon dolardan 2014 
yılında 151,8 milyon dolara yükselmiştir. 

Tanzanya’ya ihracatımız on yıl öncesine kadar 8 milyon doların altında seyretmiştir. Son beş 
yılda ihracatımız önceki yıllara göre ciddi bir artış göstermiştir. İhracatımızda yıllara göre 
düzenlilik arz etmemekle beraber ilk iki sırayı demir çelik ürünleri ve römorklar almaktadır. 
İhraç ettiğimiz diğer önemli ürünler arasında maya, makarna, kağıt ambalaj ve temizlik 
malzemeleri, gübre, un, kükürt, kablo ve teller yer almaktadır. 

 



Türkiye’nin Tanzanya’ya  İhracatında Başlıca Ürünler (1.000 ABD Doları) 
GTIP 
Kodu 

GTIP Madde Tanımı 
2013 2014 2015

'8716 
Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer 
taşıtlar; bunların aksam ve parçaları 

12.336 16.249 13.298

'8437 
Tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif etme ayıklama ve 
öğütmeye mahsus makina ve cihazlar 

24 12.258 7.199

'7214 
Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak haddelenmiş, 
haddeleme işleminden sonra burulmuş olanIar dahil)

14.511 15.170 6.229

'9619 Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya 2.063 3.676 2.575

'8471 
Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik 
okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak.

2.240 1.348 1.766

'8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 1.170 2.099 1.750

'4819 
Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından 
kutu, mafhaza, torba vb.

1.839 5.863 1.700

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

29 66 1.570

'2102 Mayalar ve cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar 1.465 1.935 1.549

'7208 
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) 
(sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış) 

1.979 2.557 1.501

'7311 
Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için 
kaplar 

13 1.094 1.288

'5501 Sentetik filament demetleri 1.489 2.170 1.268

'6908 
Cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım 
taşları; cilalı veya sırlı mozaik küpler vb.

309 825 1.246

'2712 
Vazelin, parafin, petrol mumu, yağlı mum, ozakerit, linyit mumu, turb 
mumu vb. 

0 710 1.206

'9999 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen ürünler 97 2 1.172

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

123 2.366 1.050

 Toplam 120.695 142.715 78.560
 

4.1.3. Türkiye'nin Tanzanya'dan İthalatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

Türkiye’nin Tanzanya’dan İthalatında Başlıca Ürünler ( 1.000 ABD Doları) 
GTIP 
Kodu 

GTIP Madde Tanımı 
2013 2014 2015

'5201 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) 900 770 1.426
'2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 0 0 568
'1801 Kakao dane ve kırıkları (ham/kavrulmuş, bütün/kırık) 0 0 403
'5303 Jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri 197 404 351

'8705 
Özel amaçlı motorlu taşıtlar (kurtarıcılar, vinçli, itfaiye, beton karıştırıcılı, 
yol süpürme, zift vb taşıtları) 

0 0 329

 Toplam 3.978 2.078 4.769
 

 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

KONYA İLE TİCARET 

5.1. KONYA İLE TİCARETİ 

5.1.1.Konya – Tanzanya 2015 Yılı İhracat Kalemleri 

ÜRÜN ADI DOLAR 

Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara 
taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı

10.076.309

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler 913.609

Kakao ve kakao müstahzarları 157.644

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 138.430

Demir veya çelikten eşya 133.188

Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 73.080

Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden 
bunların aksam ve parçaları 

35.199

Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, 
mekanik trafik sinyalizasyon cihazları

21.624

Seramik mamulleri 14.573

Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı 
tabelalar vb, prefabrik yapılar 

11.374

Plastikler ve mamulleri 10.826

Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş 
diğer eşya, paçavralar

10.719

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

6.621

Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 4.100

Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve 
makina yazısı metinler ve planlar 

3.000

Alüminyum ve alüminyumdan eşya 2.064

Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 1.902

Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 1.833

Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, 
dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.)

1.248

Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, 
bunların aksam, parça ve aksesuarı 

1.042

Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, 
mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları

750

Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 674

Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler 585

Kauçuk ve kauçuktan eşya 248

Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 200
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 100
 



5.1.2.Konya – Tanzanya 2015 Yılı İthalat Kalemleri 

ÜRÜN ADI DOLAR 
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar 4.051
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-
verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı

283

 

5.1.2.Türkiye- Tanzanya-Konya Yıllara Göre İthalat / İhracat Rakamları  

Türkiye- Tanzanya Rakamları 

  2013 2014 2015 
İhracat  140.669.474 151.823.221 116.380.311
İthalat  43.069.303 34.901.807 34.564.304 
 

Konya-Tanzanya Rakamları 

  2013 2014 2015 
İhracat  12.407.873 10.302.996 11.645.642
İthalat  285 350.299 4.334
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


