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Resmi adı: Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti 
Yönetim Şekli Cumhuriyet 
Devlet Başkanı Jakaya Kikwete (2005’ten beri) 
Yüzölçümü 886.037 km² 
Nüfusu 48.262.000 
Konuşulan Diller Swahili (resmi), İngilizce (resmi), Arapça, yerel diller 
Başkenti Darüsselam 
Para Birimi Tanzanya şilini (TZS) 
Kur:  1$ = 1,772 TZS  
Zaman Dilimi GMT+3 

 
 

Tanzanya Nisan 1964’te Tanganika ve Zanzibar adlı iki bağımsız devletin 
birleşmesinden meydana gelmiştir. Başkenti Darüsselam’dır. Tanzanya halkının 
%26’sı şehirlerde yaşamaktadır. Nüfusun büyük çoğunluğu Bantu etnik kökenlidir. 
Ayrıca ülkede az sayıda Arap, Hintli, Pakistanlı ve Avrupalı vardır. Resmi dili İngilizce 
ve Swahili'dir. Resmi para birimi Tanzanya Şilini olan ülkede İslamiyet, Hıristiyanlık 
ve yerli dinler yaygındır. Tanganika, kuzeyde Kenya, Uganda, kuzeybatıda Ruanda 
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ve Burundi, batıda Kongo, güneybatıda Zambiya, güneyde Malavi ve Mozambik, 
doğuda Hint Okyanusu ile çevrilidir. Zanzibar, Tanganika’nın kuzey kıyısından 40 km 
uzaklıktaki Zanzibar ve Pemba adalarından meydana gelmiştir. Tanzanya’da ülke 
siyasi hayatına tek parti hakimdir. Tanzanya 30 idari bölgeye ayrılmış olup, bunların 
25’i Tanganika’da, 3’ü Zanzibar’da, 2’si Pempa’dadır. Ülkenin idari yapısında çok 
sayıda yabancı devlet görevlisi vardır. Bunların çoğu teknik, sağlık ve sivil havacılıkla 
ilgili görevlerdedir. Tanzanya, Birleşmiş Milletlere, Afrika Birliği örgütüne ve İngiliz 
Milletler Topluluğuna üyedir. 
 
31 Aralık 2010 tarihinde Tanzanya’da başkanlık ve parlamento seçimleri 
gerçekleştirilmiş olup Chama Cha Mapinduzi Partisi’nden Jakaya Kikwete oyların 
%61,17’sini alarak ikinci dönem devlet başkanlığına seçilmiş, 6 Kasım 2010 tarihinde 
yemin töreni gerçekleşmiştir. Devlet Başkanı Jakaya Kikwete birinci görev döneminin 
son aylarında büyümede yaşanan düşüşe, devam etmekte olan yolsuzluk 
skandallarına ve yüksek enflasyon oranına rağmen kişisel popülaritesini korumaya 
devam etmiş görünmektedir. 
 
Tanzanya’nın 1961 yılında elde ettiği bağımsızlıktan bu yana ülkede siyasi hayata 
hâkim olan Chama Cha Mapinduzi partisi, sosyalist geçmişinden uzaklaşarak son 
yıllarda serbest piyasa ekonomisine yönelik politikalar benimsemiştir. Parti kendisini 
Tanzanya’nın siyasi ve ekonomik istikrarının garantisi olarak lanse etmektedir. 
 
Bununla birlikte çoğunluğu Müslümanların yaşadığı Zanzibar adasından son yıllarda 
daha fazla özerklik ve hatta bağımsızlık yolunda talepler yükselmektedir. 
Gerçekleşen ayaklanmalarda göstericiler hükümeti seçimlere hile karıştırmak ve 
adanın çıkarlarını göz ardı etmekle suçlamaktadır. 
 
 
 

GENEL EKONOMİK DURUM 
 
TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 
 

 

 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 
GSYIH  (milyar $) 21,37 22,90 23,89 28,45 32,53 31.62 
Büyüme  (%) 6,0 7,0 6,4 6,9 7,0 7.00 
Kişi Başı GSYIH  ($) 511 534 544 633 703 1.723 
Enflasyon (yıl sonu %) 12,2 5,6 19,8 12,1 5,6 6,7 
Dış Ticaret   
İhracat (milyar$)  3,0 4,0 4,7 5,5 4,4  
İthalat (milyar$)  6,5 8,0 11,2 11,7 12,5  
Cari İşlemler Dengesi (milyar $) -2,0 -2,1 -3,5 -4,5 -4,6  
Dış Borç  (milyar $) 8,3 9,4 11,0 13,2 15,5 15,1 

KAYNAKLAR: IMF, ITC – Trade Map (* tahmini rakamlar) 
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886.037 km² yüzölçümü ve 48 milyona ulaşan nüfusu ile Doğu Afrika’nın en büyük 
ülkesi olan Tanzanya’da turizm, tarım alanları ve madencilik öncelikli dış yatırım 
alanlarıdır. Güney Afrika ve Gana’dan sonra Afrika’nın en büyük üçüncü altın üreticisi 
olan ve altın, elmas, tanzanit, uranyum ve nikel başta olmak üzere önemli ve ticari 
olarak kullanılabilir maden yataklarına sahip ülkede yapılan araştırmalar neticesinde 
büyük miktarda doğal gaz rezervleri olduğu da ispatlanmıştır. Son zamanlardaki 
çalışmalarda Tanzanya kıyılarında bulunan yeni rezervlerle birlikte ülkenin doğal gaz 
rezervinin 46,5 trilyon küp fite ulaştığı açıklanmıştır (ISA, 2014). Son on yılda Sahra 
Altı Afrika’da ortalama %6,9 büyüme oranı ile en iyi ekonomik performansı sergileyen 
ülke olmuştur. 

Tanzanya 1995 yılından itibaren gerçekleştirdiği başarılı ekonomik reformlarla birlikte 
küresel ekonomik krize kadar yılda ortalama %7 civarında büyüme kaydetmiştir. Bu 
haliyle Tanzanya, petrol üreticisi olmayan Sahra Altı Afrika ülkeleri içinde en etkileyici 
büyüme oranlarını sergileyen ülkelerden biri olmuştur. 

Yüksek enerji ve gıda fiyatlarının temel etken haline gelmesi sebebiyle enflasyon 
oranları son yılda keskin bir artış göstermiştir. 2013 yılında ise bu rakamla tek haneli 
rakamlara indirilmiş ve %5,6 seviyesine geriletmek başarılmıştır. 2014 yılında da %5 
oranında enflasyon gerçekleşmesi beklenmektedir.   

Turizmin üçüncü döviz kaynağı olduğu ülkede tarımın bel kemiğini oluşturan kahve 
ve pamuk temel ihracat gelir kaynaklarıdır. Tanzanya’da yılda 6.500 ton kakao ihraç 
edilmektedir. 

Yabancı yatırım çekmede çoğu Doğu Afrika komşularından daha iyi bir performans 
sergileyen Tanzanya’nın son dönem ekonomik performans ve hükümet politikaları ile 
yatırım teşvik ve devlet garantileri bu başarıda etkili olmuştur. Söz konusu 
yatırımların büyük bölümü Tanzanya’nın altın madenciliği sektörüne yoğunlaşmış 
bulunmakla birlikte turizm, önümüzdeki on yılda ülkede ikinci büyük yabancı yatırım 
sektörü olarak görülmektedir.  

Yardım fonlarıyla desteklenen yol ve elektrik santrali başta olmak üzere altyapı 
inşaatlarından kaynaklanacak inşaat sektöründeki büyümeye ilaveten yüksek altın 
fiyatlarının altın ihracatından kaynaklanan gelirleri artırması, hizmetler sektörünün ise 
telekomünikasyon ve ulaştırma sektörlerine dayalı olarak büyümesi beklenmektedir. 
Bununla birlikte yetersiz enerji ve ulaşım altyapısı ile ağır bürokrasinin 
sınırlandıracağı ekonomik büyümenin 2013’te %7 olarak gerçekleştiği tahmin 
edilmektedir. 2014 yılında da %7,2 civarında büyümeye devam edeceği 
öngörülmektedir. 

Cari açık rakamlarının ise 2012 yılı sonu – 2013 yılı başı döneminde gerilediği 
görülmektedir. Bunun temel nedeni olarak ticaret dengesindeki değişim 
gösterilmektedir. Nitekim ithalat (özellikle petrol) düşmüş, geleneksel ürünlerin (kahve 
ve pamuk gibi) ihracatı yıl içerisinde iyi giden hava şartları nedeni ile önemli ölçüde 
artmıştır. 

Tanzanya’daki iş gücünün çok büyük bir kısmı tarım alanında kullanılmaktadır. Daha 
sonra bunu sırasıyla hizmetler sektörü ile imalat sektörü takip etmektedir. 
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Tanzanya’da iş gücü artıştadır. Fakat iş olanakları oluşmadığı için, raporlar, işsizlik 
probleminin gelecek yıllarda da artacağını belirtmektedir.  

 
BAŞLICA SEKTÖRLER 
 
� Tarım  
 

GSYIH’nin yaklaşık yarısını, nüfusun ise %80’inin geçim kaynağını oluşturan tarım, 
ekonominin en büyük sektörünü oluşturmaktadır. Gıda ve hammaddenin temel 
kaynağı olan tarım sektörü aynı zamanda önemli bir ihracat geliri kaynağıdır.  
 
Küçük çiftlik sahipleri tüm tarımsal üretimin %90’ını gerçekleştirirken eski tip üretim 
teknikleri ekilebilir alanların kapasite altında kullanımına yol açmaktadır. Ayrıca hızlı 
nüfus artışı, tarımsal üretim gereksinimini arttırmaktadır. 
 
Kahve, pamuk, çay, tütün ve kaju fıstığı ile mısır, şeker, pirinç, bakliyat ve buğday 
ülkede yetiştirilen başlıca tarım ürünleridir. Bunların dışında astropikal meyve ve 
sebzeler, et, süt ürünleri, yer fıstığı, vanilya, karabiber ve diğer baharatların üretimi 
de yapılmaktadır. 
 
Tanzanya’nın tarımsal ürünlerinin büyük çoğunluğu işlenmemiş halde ihraç 
edilmektedir. Bu nedenle, sektörde, bu ürünleri işleme ve katma değer sağlayacak 
aktiviteler konusunda büyük yatırım olanakları yer almaktadır.  
 

� Hayvancılık 
 
%98’i yerli hörgüçlü hint sığırından oluşan ulusal hayvan stoku 15 milyon 
düzeyindedir.   
 
Kişi başı düşen kümes hayvanı ve yumurta tüketiminin sırasıyla 1 kg ve 17 yumurta 
olduğu ülkede söz konusu tüketim seviyesi standartların altındadır. Tanzanya’da 3 
adet küçük kümes hayvanı işleme tesisi bulunmakta olup her bir tesisin kapasitesi 
günde 3.000 kanatlının altındadır.  

 

Tanzanya süt ve süt ürünleri ihracatçısı olmakla birlikte süt ürünleri sektörü giderek 
büyüme kaydetmektedir. Süt ürünü açığı olan ülkede yerli süt üretiminin yaklaşık 
%80’i süt randımanı az olan yerli hörgüçlü hint sığırından üretilmektedir.  
 
� İmalat Sanayi 
 
Kimya sanayi, tekstil, deri ürünleri, metal ve metal dışı ürünler ile gıda, içecek, kâğıt 
ve kâğıt ürünleri ülkenin başlıca imalat sanayisini oluşturmaktadır. 
 
Tanzanya’nın imalat sanayisinin toparlanma sürecinde olduğuna ilişkin göstergeler 
mevcuttur. Söz konusu toparlanma büyük ölçüde çimento, içecek, oluklu demir levha, 
çelik ürünleri, sigara, plastik ürünler ve tekstildeki artan üretim seviyelerinden 
kaynaklanmaktadır. Mamul malların ihracat gelirleri de artış eğiliminde olup plastik, 
metaller ve giysileri içeren ihraç ürünleri ağırlıklı olarak komşu Ruanda, Burundi ve 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne gitmektedir. 
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� Madencilik 
 
Altın, elmas, nikel, kobalt, uranyum, bakır, değerli taşlar (apatit, niyobyum, tanzanit) 
ile demir cevheri ve kömür Tanzanya’da bulunan başlıca madenlerdir. Tanzanya, 
Güney Afrika ve Gana’dan sonra kıtanın üçüncü büyük altın üreticisi olup 
madenciliğin ihracattaki payı giderek artmaktadır. 
 
1980’li yılların ortalarından bu yana uygulamaya konulan ekonomik reformlar 
neticesinde madencilik sektörü hem yerli hem de yabancı yatırıma açılmış 
konumdadır. Bunun sonucunda sektörde yatırımda önemli gelişmeler kaydedilmiş 
olup son beş yıl içinde 82 işletme lisansı ile 1500’ün üzerinde arama lisansı 
verilmiştir. 
 
Hükümetin ham ve yontulmamış değerli taşların ticaretine getirdiği yasak, ülkenin 
gerekli kalifiye işgücü seviyesine ulaşmasını sağlamayı hedeflemektedir. 
 
AngloGold, Geita altın sahalarına yatırım yaparken, Barrick Tulawaka ve Bulyanhulu 
altın madenlerini işletmektedir. Güney Afrikalı De Beers de Williamson elmas 
madenlerinin mülkiyet ve işletmesini almıştır. 
 
Kömür ve petrol de dâhil olmak üzere Tanzanya’daki tüm maden kaynaklarının 
arama ve işletmesi Enerji ve Madenler Bakanlığının görev alanında yer almaktadır.  
Petrol arama ve geliştirme faaliyetleri 1981 sayılı Petrol Yasası ile düzenlenirken 
boru hatları ile gaz ve petrolün iletiminden Enerji ve Su Düzenleme Kurulu (EWURA) 
sorumludur. 
 
Büyük çoğunluğu kıyı havzasında, bir kısmı Songo, iki tanesi de Rift Valley-Rukwa 
havzasında olmak üzere 35 arama ve sonda çalışması gerçekleştirilmiştir. 
 
� Turizm 
 
Tanzanya dünyada toplam yüzölçümünün %25’inden fazlası yaban hayat parkları ve 
av sahalarına ayrılmış tek ülkedir. 
 
12 ulusal park ve 17 av sahasının, iki deniz parkı ve iki deniz rezervi bulunan ülkede 
turizm piyasası iki büyük güzergâha ayrılmıştır. Dünyanın en etkileyici ulusal parkları 
olan Serengeti, Tarangire, Manyara Gölü ve Arusha ulusal parklarını içeren “Kuzey 
Turu” ile Kilimanjaro Ulusal Parkı, dünyanın sekizinci harikası olarak kabul edilen 
Ngorongoro Krateri dünyanın en çok turist çeken bölgelerinden biridir.  
 
Tanzanya’nın Hint Okyanusu kıyı şeridi 804 km uzunluğunda olup Afrika’nın en temiz 
plajlarını barındırmaktadır. 
 
Turizm, Tanzanya’nın ikinci en büyük döviz getiren sektörüdür. Turizmdeki yatırım 
olanakları arasında otel, eğlence mekânı ve restoran inşaatı ve işletmeciliği, 
havalimanı ve mağazalarının yenilenmesi, altyapı yatırımları, eğitim merkezleri, tur 
faaliyetleri ve pazarlama organizasyonları yer almaktadır.  
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� İnşaat ve Gayrimenkul 
 
Tanzanya’daki inşaat sektörü son yıllarda büyüme kaydetmiştir. Konut ihtiyacı olması 
sebebiyle altyapı projelerinde ve yeni konut inşaatı projelerinde artış olmaktadır. 
Tanzanya hükümeti, kamu-özel sektör ortaklığında projeler geliştirmektedir. Fakat 
ülkede, 1997 tarihli Tanzanya Yatırım Yasası ve 1999 tarihli Arazi Yasası 
kapsamında, arsa sahibi olma imkânı kısıtlanmıştır, tüm topraklar Tanzanya 
devletine aittir. Yabancı yatırımcılar 99 yıllığına kiralayabilmektedir.  
  
� Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri 
 
Finans sektörünün 1991 sayılı Bankacılık ve Finans Kurumları Yasası altında 
serbestleştirilmesinden bu yana çok sayıda çok uluslu finans kuruluşu Tanzanya’da 
faaliyete başlamıştır. Tanzanya’da faaliyet gösteren tanınmış uluslararası bankalar 
arasında CitiBank/Citigroup, Standard Chartered Bank, Backlays Bank, Stanbic 
Bank, Delphis Bank, Ecobank ve ABSA Bank yer almaktadır. 
 
1991 sayılı Bankacılık ve Finans Kurumları Yasası bankacılık faaliyetlerinin yasal 
çerçevesini belirlemektedir. Ülkede 2000 yılında 17’ye yükselen ticari bankaların 
sayısı 2005 yılında hızla 31’e yükselmiş, 2013 yılında da 34 olmuştur. 
 
Maliye Bakanlığı altında faaliyet gösteren yarı özerk bir kamu kuruluşu olan Sigorta 
Denetim Departmanı 1996 sayılı Sigortacılık Yasası ile serbestleştirilen sigortacılık 
sektöründe denetleyici rol üstlenmektedir. Hâlihazırda 27 aktif olarak faaliyet 
gösteren sigorta şirketinin bulunduğu ülkede 88 sigorta brokeri hizmet vermektedir.  
 
Proje finansmanı, Tanzanya Yatırım Bankası (TIB), Citigroup (TZ), Aureos Yatırım 
Fonu, Doğu Afrika Kalkınma Bankası, Afrika Kalkınma Bankası, Dünya Bankası’nın 
Uluslararası Finans Kuruluşu ve Denizaşırı Özel Yatırım Kuruluşu (OPIC)’ndan 
sağlanabilmektedir. 
  
� Altyapı 
 
Tanzanya’nın toplam karayolu ağının uzunluğu 85.000 km olup ağ 10.300 km’lik ana 
hat ile 24.700 km’lik bölgesel, 1.450 km’lik kentsel ve 27.550 km’lik belediye 
hattından oluşmaktadır. Toplam yol ağının yalnızca %5’i ziftlidir. 
 
Trafik sorununa çözüm olarak, Darüsselam'daki ilk banliyö tren hattı 2012 yılının son 
aylarında hizmete açılmıştır.  
 
Tanzanya’daki havayolu taşımacılığı Darüsselam, Kilimanjaro ve Zanzibar’daki üç 
uluslararası havaalanı, 5 büyük mahallî havaalanı ve yaklaşık 60 küçük havaalanını 
kullanmaktadır. Havaalanlarının çoğunda terminal binası yetersizliği bulunmaktadır.  
 
Deniz taşımacılığı Darrüsselam, Tanga ve Mtwara limanları ile desteklenirken içsu 
taşımacılığı Viktorya, Tanganyika ve Nyasa göllerinde gerçekleşmektedir. 
 
Tanzanya’daki demiryolu sistemi 3.685 km ray hattı uzunluğuna sahip olup bunun 
Darüsselam’ı orta ve kuzey bölgelere bağlayan 2.715 km’lik kısmı TRC, Darüsselamı 
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ve Zambiya’yı birbirine bağlayan 1.860 km uzunluğundaki kısmı ise TAZARA 
tarafından işletilmektedir. 
 
Mobil telefon aboneleri sayısının 11 milyonun üzerinde olduğu Tanzanya’da fiber 
optik, mikro dalga ve uydu bağlantılarını kullanan Public Switched Telephone 
Network (PSTN) şu anda %95’in üzerinde dijitaldir. 

 
� Enerji 
 
Tanzanya’nın enerji sektörü, özellikle petrol, gaz ve elektrik sektörleri gelişmemiş 
durumdadır. Enerji kaynakları arasında doğalgaz, uranyum, hidro-enerji, kömür, 
rüzgâr, güneş ve jeotermal enerjisi yer almaktadır ancak çoğu henüz işlenmemiş 
durumdadır. Petrol sondaj işlemleri ise son 40 yıldır gerçekleşmezken, son 
zamanlarda hükümetin imzaladığı üretim ve veri paylaşımı anlaşmaları sayesinde 
güney Tanzanya bölgesinde ve bazı açık deniz bölgelerinde petrol sondaj işlemleri 
başlamıştır.    
 
Enerji sektörü ağırlıklı olarak yurt içi tüketime yönelik biyokütle yakıtlarının 
hâkimiyetinde olup petrol ve elektrik, kullanılan elektriğin sırasıyla %8 ve %1,2’sini; 
kömür, güneş ve rüzgâr enerjileri ise %0,8’ini oluşturmaktadır. 
 
Elektrik işletmeciliği ağırlıkla kamu yönetimindedir. Yetkili olan şirket TANESCO’dur. 
Tanzanya hükümeti 2010 yılında, biyokütle yakıtlarına yatırım hakkında bir yönerge 
hazırlamıştır ve bu alanda imzalanan anlaşmalar sayesinde Tanzanya’nın Avrupa ve 
Amerika’ya tercihli ticaret imkânı bulunmaktadır. Fakat ülkedeki güç kesintileri 
ekonominin büyümesi için engel teşkil etmektedir.  
 
Geçtiğimiz aylarda, ExxonMobil ve Statoil firmaları Tanzanya'nın kıyı bölgelerinde 
daha fazla gaz kaynakları bulunduğunu rapor etmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda 
ülkenin doğal gaz rezervinin 46,5 trilyon küp fite ulaştığı açıklanmıştır. 
 

 

YATIRIM ORTAMI 

Tanzanya, Doğu Afrika Birliği ve onun Ortak Pazarına üyedir. 1 Ocak 2010’dan 
itibaren, Ortak Pazar, ürünlerin Doğu Afrika Birliği içerisinde serbest dolaşımını 
sağlamaktadır. Tanzanya ayrıca Güney Afrika Kalkınma Birliği üyesidir.  

Tanzanya, bölgedeki ekonomiler arasında en açık olanıdır ve zamanla ticaret ve 
yatırımların önündeki bariyerleri kaldırmayı başarmıştır. Tanzanya’da, dış yatırımı 
kısıtlayan veya engelleyen hiçbir yasa veya uygulama yoktur. Firmalar, yabancı 
katılımını kısıtlamamaktadır. Yabancı yatırımcılar genellikle yerel yardımlardan 
faydalanabilmektedirler. Tanzanya, fakir bir ülke olmasına rağmen, Sahra Altı 
Afrika'daki en düşük ekonomik risk oranlarına sahiptir. Ülkede tarım (sulama 
sistemleri, gübre, tarım makineleri), enerji santralleri ve turizm (otel inşaatı) alanları 
başta olmak üzere pek çok yatırım olanağı değerlendirilebilir.  
 
İhracatçılar, elde ettikleri kazançlarını kullanma veya ülkelerine geri götürme hakkına 
sahiptir ve döviz üzerinde herhangi bir kontrol yoktur.  
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YATIRIM MEVZUATI 
 
Tanzanya projelerin başlangıç aşamalarında tüm yatırımcılara yönelik teşvikler 
uygulamaya koymuştur. Söz konusu teşvikler dört ana mevzuat çerçevesinde 
sağlanan vergi ve vergi dışı teşviklerden oluşmaktadır. 
 
 
1. Tanzanya Yatırım Yasası 1997  

1997 tarihli Tanzanya Yatırım Yasası ile Tanzanya Yatırım Merkezi (The Tanzanian 
Investment Center-TIC) yatırımcıların talepleri, yatırımların izlenmesi ve proje 
başlangıç işlemleri için bir iletişim noktası olarak kurulmuştur. Merkez, yabancı 
firmaların kamu-özel sektör ortaklığını yönetmekle görevlendirilmiştir. Merkeze üyelik 
zorunlu olmamakla birlikte, üye olunmasının ortaklıklarda sağladığı teşvik avantajları 
bulunmaktadır.  

- Teşvik Belgesi  
Tanzanya Yatırım Yasası kapsmında yatırımcılara sağlanan teşvikler vergi ve vergi 
dışı teşvikler olarak sınıflandırılmaktadır. 
 

- Vergi Teşvikleri 
- Proje ve sermaye malları için ithalat vergisi ve KDV muafiyeti  
-İthalat Vergisi İadesi: İhracata yönelik ve BM gibi yabancı kuruluşlara satılan 
malların üretiminde kullanılan girdilerin ithalatında alınan vergilerin iadesi 
sözkonusudur. 

 
- Vergi Dışı Teşvikler 
-5 kişiye kadar göçmen kotası  
-yatırım net kar ve kar paylarının, gelirleri, yabancı personel maaş ve diğer 
gelirlerinin yurt dışına transfer garantisi 

 
-Stratejik yatırımcı statüsü 
Toplum veya ekonomiye özel ve önemli bir fayda sağlayan 20 milyon doların 
üzerindeki büyük projelerde yatırımcılar Hükümetten özel teşvikler talep 
edebilmekedir.  
 
-Gümrük vergisi iadesi  
İhracata yönelik ve BM gibi yabancı kuruluşlara satılan malların üretiminde kullanılan 
girdilerin ithalatında alınan vergilerin iadesi sözkonusudur. 
 
 
2. İhracat İşleme Bölgeleri (EPZ) Yasası 2002 
 
Söz konusu yasa kapsamında EPZ gibi belirlenmiş bölgelerde malları işlemek ve 
üretmek için ithal edilen ve kullanılan hammadde ve makine gibi tüm girdiler gümrük 
vergisi ve diğer vergilerden muaftır.  
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3. Madencilik Yasası 1998 
 
Madencilik Yasası kapsamında her türlü sermaye malı, yedek parça, yakıt ve yağlar 
ile patlayıcı ve diğer teçhizat vergi kapsamı dışındadır. Bununla birlikte kurumlar 
vergisi %30 olup sermaye muafiyeti gelirin elde edildiği ilk yıl %50’dir.  
 
 
4. Özel Ekonomik Bölgeler Yasası 2005 
 
Özel Ekonomik Bölge, ekonomik faaliyetlerin ülkenin diğer bölgelerinde 
uygulanamayabilen bir dizi politika aracı ile teşvik edildiği seçilmiş belirli coğrafi 
alanlardan oluşmaktadır.  
 
Ekonomik faaliyetleri yerli üretim ve ihracatın geliştirilmesini destekleme potansiyeli 
bulunan öncelikli sektörlere odaklanılmakta olup söz konusu alanlar özel yatırımın 
çekilmesinde nispi avantaj sunmaktadır.  
 
Özel Ekonomik Bölgeler kapsamındaki ekonomik faaliyetler lisanslı faaliyetin 
gerçekleştirilmesinde kullanılan her türlü mal ve hizmet dahil hammadde, ekipman, 
makine olarak kullanılmak üzere satın alınmış mallara uygulanan gümrük vergisi, 
katma değer vergisi veya diğer vergilere tabi bulunmamaktadır. 
 
 
5. Ekonomik İşletme Bölgeleri Yasası 2006 
 
2006 tarihli Ekonomik İşletme Bölgeleri Yasası, aydınlatma sanayi, tarım işletmeciliği 
sanayi ve tarım sektörleri alanlarında yeni sanayi bölgeleri kurulmasını öngörmüştür. 
Ayrıca, hükümete bağlı İhracat İşletme Bölgeleri Dairesi, İhracat İşletme 
Bölgelerindeki katma değer sağlayan tarımsal işlemeler, tekstil ve elektronik 
alanındaki yatırımları desteklemektedir. 
 
Zanzibar’ın Malindi Limanı’nı serbest liman yapma çalışmaları sürmektedir. Ek 
olarak, Pemba ve Zanzibar‘da bulunan üç alanda serbest ekonomik bölge 
kurulmuştur. Hükümet, Tanga ve Kigoma limanlarında serbest ticaret bölgeleri 
kurmayı planlamaktadır. Dış Ticaret Bölgelerinde, yabancı firmalar da yerel firmaların 
sahip olduğu yatırım imkânlarına sahiptir.  
 
 
6. Turizm Yasası 2008 
 
Turizm Yasası, yabancı firmaların dağ rehberliği faaliyetleri düzenlemelerini 
yasaklamıştır. Uygulamaya göre sadece Tanzanya vatandaşları tur faaliyetleri, tur 
acenta işletmeciliği ve araba kiralama hizmetleri verebilmektedir. 
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UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Yatırımlar sırasında oluşan uyuşmazlıkların çözümü uzun sürebilmektedir. 
Tanzanya’daki Ticari Mahkeme, 1999 yılında Darüssalem’de kurulmuştur. Hükümet 
diğer bölgelerde de ek ticari mahkemeler kurmaya başlamıştır. Fakat halen 
kapasiteleri yetersiz kalmaktadır.  

Tanzanya ayrıca hem Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez’e 
(ICSID) hem de Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı’na (MIGA) üyedir.  

Tanzanya mevzuatına göre, yabancı yatırımcılar ile Tanzanya Yatırım Merkezi 
arasında yaşanan, görüşmelerle çözüme varılamayan anlaşmazlık için çeşitli tahkim 
seçenekleri vardır.  

ŞİRKET KURMA İŞLEMLERİ 
 
Tanzanya’da şirket kurmak için Şirket Tescil ve Lisans Ajansı’na (Business 
Registration and Licensing Agency – BRELA) başvurulması gerekmektedir. Şirket 
kurma sürecinde Tanzanya Yatırım Merkezi de (Tanzania Investment Center – TIC) 
yardımcı olmaktadır. Bu merkez içerisinde ilgili devlet kurumlarının temsilcileri 
bulunmaktadır. Merkez, 300.000 dolar ve üzeri yatırımların gerçekleştirilmesine 
yardımcı olmaya ve Tanzanya’ya yatırım çekmeye çalışmaktadır.  
 
Şirket kurma aşamasında gerekli olan belgeler:  

- Şirket Sözleşmesi 
- Şirket Kuruluş Sözleşmesi ve İç Tüzüğü 
- İş Lisansı 
- Gelir Vergisi Temiz Belgesi  
- A ve B Sınıfı Oturum İzinleri 
- TIN Belgesi (Taxpayer Identification Number) 
- Kira Sözleşmesi veya Tapu Senedi 
- İş Planı veya Fizibilite Çalışması 
- Teşvik Belgesi 

 
BRELA’ya tescil işlemi için gerekli olan işlemler: 

- TIC’ye ya da bir ticari avukata başvurulması 
- BRELA tarafından verilen şirket kurulabilir onayı (name clearance) 
- Şirket Sözleşmesinin hazırlanması 
- Yerli şirket ise Şirket Kurma Sertifikasının alınması 
- Yabancı şirket ise Uygunluk Sertifikasının alınması 

 
Yabancı bir şirketin Tanzanya’da şube açması için gerekli olan belgeler: 

- Şirket Kuruluş Sözleşmesi ve İç Tüzüğü 
- Kayıtlı ofisin ülkedeki yer bildirimi 
- Şirketin Yöneticilerinin Listesi 
- Ülkede Oturma İzni olan Şirket Temsilcileri Listesi 
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DIŞ TİCARET 
 

TANZANYA DIŞ TİCARETİ 
 

 2009 2010 2011 2012 2013* 
İhracat (milyar $) 3,0 4,0 4,7 5,5 4,4 
İthalat (milyar $) 6,5 8,0 11,2 11,7 12,5 
Hacim (milyar $) 9,5 12,0 15,9 17,2 16,9 
Denge (milyar $) -3,5 -4,0 -6,5 -6,2 -8,1 

           Kaynaklar: International Trade Center – Trade Map, IMF   (* tahmini) 
 

Tanzanya’nın 2012 yılındaki ihracatı 5,5 milyar dolar, ithalatı ise 11,7 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşirken, 2013 yılı içerisinde ise ihracatının 4,4 milyar dolar, 
ithalatının ise 12,5 milyar dolar olarak gerçekleştiği tahmin edilmekte olup altın, 
kahve, Hint fıstığı, mamul ürünler, pamuk başlıca ihraç kalemleridir. Tüketim malları, 
makine ve ulaşım teçhizatı, sanayi hammaddeleri, ham petrol ise temel ithalat 
kalemlerini oluşturmaktadır. 
 
Önümüzdeki dönemde toplam ihracatın üçte birini oluşturan altın ihracatının yüksek 
altın fiyatları sayesinde artması beklenmekle birlikte altyapı ihtiyacını karşılamaya 
yönelik sermaye malı ithalinin etkisiyle ithalatın da önemli düzeyde gerçekleşmeye 
devam edeceği tahmin edilmektedir. 
 
 

2013 yılında Tanzanya’nın en çok ihraç/ithal ettiği ülkeler ve ürünler 

Kaynak: ITC – Trade Map 

İhracat İthalat 

Ülkeler Ürünler 
Miktar 
(bin $) Ülkeler Ürünler 

Miktar 
(bin $) 

Güney  
Afrika  

İnci, değerli taşlar, metaller, vb. 725.838 

Hindistan 

Yakıt, petrol, damıtılmış ürünler, vb. 1.606.917 
Makine, reaktör, kazan, vb. 12.538 İlaç ürünleri 119.021 
Kahve, çay, baharatlar, vb. 11.117 Demir ve çelik 110.977 
Toplam 764.576 Toplam 2.308.712 

Hindistan 

İnci, değerli taşlar, metaller, vb. 443.533 

İsviçre  

Yakıt, petrol, damıtılmış ürünler, vb. 1.589.503 
Meyve, yemiş, meyve kabuğu, vb 148.660 Makine, reaktör, kazan, vb. 7.220 
Sebzeler, yenilebilir kökler, vb. 73.164 İlaç ürünleri 5.861 
Toplam 752.174 Toplam 1.621.960 

İsviçre  

İnci, değerli taşlar, metaller, vb. 382.937 

Çin 

Demir ve çelik ürünleri 300.469 
Cevher, cüruf, kül, vb. 6.494 Tren ve tramvay dışındaki araçlar 230.253 
Hayvansal ve bitkisel yağlar 6.234 Elektrikli aletler ve ekipmanları 167.190 
Toplam 404.709 Toplam 1.595.863 

Çin 

Cevher, cüruf, kül, vb. 128.689 

BAE 

Yakıt, petrol, damıtılmış ürünler, vb. 661.702 
Tohum, çekirdek, meyve, vb. 102.152 Makine, reaktör, kazan, vb. 102.136 
Pamuk 26.734 Tren ve tramvay dışındaki araçlar 62.082 
Toplam 309.420 Toplam 1.193.191 

Kongo  
DC 

Yakıt, petrol, damıtılmış ürünler, vb. 54.306 

Güney  
Afrika 

Yakıt, petrol, damıtılmış ürünler, vb. 152.525 
Değirmencilik ürünleri, nişasta, vb. 38.201 Tren ve tramvay dışındaki araçlar 93.631 
Tütün ve tütün ürünleri 20.162 Demir ve çelik 83.205 
Toplam 237.559 Toplam 729.672 
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Güney Afrika %17,3’lük oran ile Tanzanya’nın ihracatında ilk sırada yer alırken onu 
%17 ile Hindistan, %9,2 ile İsviçre, %7 ile Çin, %5,4 ile Kongo DC, %5,2 ile Kenya ve 
%5 ile Japonya takip etmektedir. 

Tanzanya’nın ithalatında %18,4’lük paya sahip olan Hindistan ilk sırada yer alırken 
onu %12,9 ile İsviçre, %12,7 ile Çin, %9,5 ile BAE, % 5,8 ile Güney Afrika 
Cumhuriyeti, %4,1 ile Japonya ve %2,7 ile Kenya takip etmektedir. 

Tanzanya’da katma değer vergisi oranları Tanzanya’dan ithalatta %18, Tanzanya’ya 
ihracatta ise %0’dır. Doğu Afrika Gümrükler Birliği üyesi olarak Tanzanya, Doğu 
Afrika Birliği ülkeleri dışındaki ülkelerden gelen ürünlere Doğu Afrika Ülkeleri Birliği 
ortak ihracat gümrük vergisi oranlarını uygulamaktadır. Bu oranlar, ithalatta, sermaye 
malları, hammadde, ilaç, el işi, tarım traktörleri ve ekipmanları için %0, sanayi ürünleri 
ve yarı tamamlanmış mallar için %10, tüketim malları ve tamamlanmış mallar için 
%25 olmakla birlikte, süt, krema, yoğurt, jütten yapılmış çanta/torba veya kullanılmış 
kıyafet materyalleri gibi bozulabilecek hassas mallar için vergi oranları %25 -%100 
arasında olabilmektedir. İhracatta ise, ham deriler için %90 vergi veya kilo başına 
900 Tanzanya Şilini vergi (hangisi daha fazla tutuyorsa), ham kaju fıstığı için %10 
vergi veya metrik ton başına 160 $ vergi (hangisi daha fazla tutuyorsa) alınmaktadır. 

Tanzanya’daki ithalatçılar, ithal edecekleri ürünlerin sevkiyat öncesi kontrollere (Pre-
Shipment Inspection) tabi olup olmadığını önceden öğrenmelidirler. 5000 $ üzeri 
sevkiyatlar genellikle bu kontrollere tabi olmaktadır. Ülkede ithalat ve ihracat için özel 
etiketleme ve markalama koşulları bulunmamaktadır. 

 

TÜRKİYE – TANZANYA İKİLİ EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİ 
 

 

ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 
 
Anlaşma İmza Tarihi Resmi Gazete 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel, Ekonomik ve Ticari 
İşbirliği Mutabakat Zaptı 

23.02.2009 - 

Hava Ulaştırma Anlaşması 18.02.2010 - 
Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin 
Mutabakat Zaptı 18.02.2010 - 

Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 18.02.2010 27.04.2013 / 28630 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 11.03.2011 25.07.2013 / 28718 
Türkiye ile Tanzanya Arasında Kredi Kolaylığı 
Sağlanmasına İlişkin Protokol  11.03.2011 - 

Türkiye-Tanzanya 1. Dönem KEK Mutabakat Zaptı  16.11.2012 - 
 

Türkiye ile Tanzanya arasında 11 Mart 2011 tarihinde Darüsselam’da Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması imzalanmış olup, Türkiye hükümetince 8 
Temmuz 2013 tarihinde onaylanmıştır.  
 
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasının müzakerelerinin başlaması 
beklenmektedir. 
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TİCARİ İLİŞKİLER 
 
 

TÜRKİYE – TANZANYA İKİLİ TİCARETİ (1000$) 
 

YILLAR İHRACATIMIZ İTHALATIMIZ DENGE HACİM 

2000 4.632 1.832 2.800 6.464 

2001 2.802 771 2.031 3.573 

2002 3.839 3.829 10 7.668 

2003 5.994 4.820 1.174 10.814 

2004 7.495 10.875 -3.380 18.370 

2005 23.019 10.032 12.987 33.051 

2006 27.360 16.035 11.325 43.395 

2007 30.217 11.952 18.265 42.169 

2008 52.636 14.033 38.603 66.669 

2009 55.000 11.000 44.000 66.000 

2010 89.318 14.332 74.986 103.650 

2011 170.772 21.788 148.984 192.560 

2012 130.592 26.022 104.570 156.614 

2013 140.859 43.069 97.790 183.929 

2013/6 66.594 22.619 43.975 89.213 

2014 132,877 32,736 100.141 165.613 
 
         Kaynak: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu 

 

Sahra Altı Afrika’da en fazla ihracat yaptığımız 9. ülke olan Tanzanya ile ticaret 
hacmimiz 184 milyon dolar düzeyinde olup demir ve çelik, taşıt ve ekipmanları, 
elektrikli makine ve cihazlar, gıda ürünleri, mekanik cihaz ve aksamları, mamul 
eşyalar, değirmencilik ürünleri, kâğıt ve karton ürünleri ve tuz, kükürt, taşlar, çimento, 
vb ürünler başlıca ihraç kalemlerimizi; tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler, 
gemi ve suda yüzen taşıtlar, tohum ve meyveler, pamuk ve pamuk ipliği, deniz 
ürünleri, deri ve köseleler, alüminyum ve alüminyum eşyalar, kahve, çay ve 
baharatlar başlıca ithalat kalemlerimizi oluşturmaktadır. 

2011 yılı ticaret hacmi yaklaşık %90 artarak 103 milyon seviyesinden 192 milyon 
seviyesine ulaşmıştır. Ticaret hacmi, ağırlıklı olarak demir-çelik ihracatımızdaki düşüş 
nedeniyle 2012 yılında yaklaşık %20 azalarak 156 milyon seviyesine gerilemiş ve 
2013 yılı rakamlarına göre ise iki ülke ticaret hacmi yaklaşık %17’lik bir artışla 183 
milyon dolara ulaşmıştır.  
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Fasıl Bazında Türkiye’nin Tanzanya’ya İhracatı ($) 
 

FASIL ADI 2012 2013 

Demir ve çelik 40.912.182 34.043.371 

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

11.784.787 17.712.033 

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

7.288.872 10.841.245 

Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, 
mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 

6.574.338 8.859.309 

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

9.380.707 7.895.204 

Demir veya çelikten eşya 2.648.101 6.280.332 

Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, 
fermuar, fırça vb.) 

6.723.439 6.263.961 

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri 8.598.779 5.791.693 

Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni 6.619.062 5.352.224 

Plastikler ve mamulleri 2.759.898 4.303.660 

Kâğıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 4.126.801 4.190.567 

Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento 4.087.302 3.838.820 

Diğer 19.087.409 25.297.055 

Toplam 130.591.677 140.669.474 

 

          Kaynak: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu 

 
 
 

Fasıl Bazında Türkiye’nin Tanzanya’dan İthalatı ($) 
 

FASIL ADI 2012 2013 

Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 17.223.207 21.830.751 

Bakır ve bakırdan eşya 0 11.951.114 

Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 4.628.540 4.689.855 

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

2.238.802 2.386.393 

Pamuk 855.434 1.306.439 

Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler 200.794 287.398 

Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, 
ip, halat ve bunlardan mamul eşya 

206.655 265.362 

Yenilen meyvalar 0 127.853 

Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer 
omurgasız hayvanlar 

233.396 91.503 

Diğer 435.188 132.635 

Toplam 26.022.016 43.069.303 

 

           Kaynak: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu 
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TÜRKİYE - TANZANYA  İŞ KONSEYİ 
 

 

 
 
• Tanzanya Cumhurbaşkanı Sn. Jakaya Mrisho Kikwete’nin 18-20 Şubat 2010 

tarihlerinde Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret vesilesiyle 19 Şubat 2010 
tarihinde Ankara’da TOBB, DEİK ve TEPAV tarafından Sayın Kikwete’nin 
katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında Türkiye-Tanzanya İş Konseyi 
kurulması önerilmiştir. Tanzanya Cumhurbaşkanı iş konseyi kurulmasını olumlu 
karşılayarak konseyin kuruluşu ile ilgili olarak Tanzanya Ticaret ve Sanayi Bakanı 
Sn. Dr. M. Nagu’yu görevlendirmiştir. 

 
• DEİK / Türkiye-Afrika İş Konseyleri tarafından 22 Eylül 2010 tarihinde İstanbul, 

TOBB Plaza’da 39 kişilik Tanzanya Müteahhitler Tescil Kurulu heyetinin katılımı ile 
bir toplantı düzenlendi. Türkiye-Afrika İş Konseyleri Başkan Yardımcısı Sn. Zuhal 
Mansfield ile Tanzanya Müteahhitler Tescil Kurulu Başkanı Consolate Ngimbwa ve 
CEO’su Boniface Charles Muhengi’nin açılış konuşmalarının ardından, Türkiye 
Müteahhitler Birliği Genel Sekreteri Sn. Haluk Büyükbaş’ın Türkiye müteahhitlik 
sektörüne ilişkin sunumu ve Tanzanya Müteahhitler Tescil Kurulu Ar&Ge Direktörü 
Sn. Joseph Malongo’nun Tanzanya müteahhilik sektörüne ilişkin sunumları ile açılış 
oturumu son buldu. Açılış oturumunun ardından 39 kişilik Tanzanya müteahhitlik 
heyeti ile 40 kadar Türk firması arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Konuk 
heyet onuruna verilen öğle yemeğinin ardından Marmaray Projesi Üsküdar 
Şantiyesine tesis ziyareti düzenlendi. 

 
• DEİK / Türkiye-Afrika İş Konseyleri tarafından 20 Ocak 2011 tarihinde İstanbul, 

TOBB Plaza’da 15 kişilik Tanzanya Ulusal Konut heyetinin katılımı ile bir toplantı 
düzenlendi. Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Sn. Tamer Taşkın, 
Türkiye Afrika İş Konseyleri Başkan Yardımcısı Sn. Zuhal Mansfield ile Tanzanya 
Ulusal Konut Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kesogukewele M.I. Msita katıldı. 
Türkiye Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın açılış konuşması 
ardından, Tanzanya Ulusal Konut Kurumu Genel Direktörü Sn. Nehemiah K. 
Mchechu sunumu ile oturumu son buldu. Açılış oturumunun ardından 15 kişilik 
Tanzanya Ulusal Konut Kurumu heyeti ile 40 kadar Türk firması arasında ikili 
görüşmeler gerçekleştirildi. Konuk heyet onuruna verilen öğle yemeğinin ardından 
toplantı son buldu. 

 
• Dönemin Devlet Bakanı Sayın Zafer Çağlayan başkanlığında Tanzanya’ya 

düzenlenen heyet ziyareti kapsamında 11 Mart 2011’de gerçekleştirilen Türkiye-
Tanzanya Ticaret ve Yatırım Forumu akabinde Türkiye-Afrika İş Konseyleri 
Koordinatör Başkanı Sn. Tamer Taşkın ile Tanzanya Özel Sektör Kuruluşu Başkanı 
Sn. Esther Mkwizu arasında Türkiye-Tanzanya İş Konseyi Kurulmasına ilişkin 
Mutabakat Zabtı (MOU) imzalanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 
 

              Türkiye-Tanzanya İş Konseyi (2011) 
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• DEİK/Türkiye-Tanzanya İş Konseyi tarafından, T.C. Dışişleri Bakanlığı 

koordinasyonunda, 09 Mayıs 2014 günü, 13:00-15:00 saatleri arasında, İstanbul 
Bebek Otel’de, Tanzanya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Bernard 
Membe’nin katılımıyla bir çalışma yemeği düzenlendi. Türk-Tanzanya İş Konseyi 
Başkanı Nuh Tandoğan’ın başkanlık ettiği toplantıya, T.C. Darüsselam Büyükelçisi 
Ali Davutoğlu, Tanzanya’nın ülkemize akredite Roma Büyükelçisi Dr. James 
Msekela, Tanzanya İstanbul Fahri Konsolosu Ziya Karahan, konuk Bakan’a eşlik 
eden Tanzanyalı 10 kişilik kamu yetkilileri heyeti ve Türk özel sektöründen firma 
temsilcileri katıldı. 

 
• Ocak 2015 tarihi itibariyle Sn. Nuh Tandoğan’ın istifası sonrası yapılan seçimde 

Sn. Atakan GİRAY İş Konseyi başkanlığına seçilmiştir. 
 
 
TANZANYA İLE TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERDE YAŞANAN SORUNLAR 
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 
• Endüstriyel mutfak gereçleri ve gıda ürünleri başta olmak üzere Tanzanya 
tarafından uygulanan gümrük vergilerinin yüksek olması ticari ilişkilerin gelişmesinde 
engel teşkil etmektedir.  
 
• Tanzanya’ya yatırım yapma niyetinde olan firmalarımız Tanzanya’daki 
muhataplarla görüşmelerinin ardından bürokrasinin yavaş işleyişinden ötürü yatırım 
yapmaktan vazgeçmek zorunda kalabilmektedir.  
 
• Özellikle ülkenin turizm altyapısındaki yetersizliklerden ötürü ülkeye iş yapmak 
üzere giden firmaların diğer bölge ülkelerine kıyasla Tanzanya’da konaklamada sıkıntı 
yaşayabildikleri bilgisi Kurulumuza iletilmiştir. Bu çerçevede turizm alanında işbirliği 
yanında Tanzanya’nın uygulamaya koyduğu Tarım Sektörü Kalkınma Programı 
çerçevesinde ihtiyaç duydukları gübre ve sulama alanlarında know-how paylaşımı ile 
Tanzanyalı çiftçilerin eğitilmesi, karayolları başta olmak üzere kırsal altyapının 
geliştirilmesi ve traktörler başta olmak üzere tarımsal araçların temini alanlarında 
işbirliği imkânları olduğu Kurulumuz tarafından değerlendirilmektedir. 
 
 
 

FAYDALI BİLGİLER 
 
VİZE UYGULAMALARI 

 
Diplomatik, Hususi ve Hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar 
ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamili Türk 
vatandaşları ise vizeye tabidir. Tanzanya’nın İstanbul’daki Fahri Konsolosluğu’ndan 
ya da Tanzanya’nın yurtdışı temsilciliklerinden vize alınması mümkündür. 
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RESMİ TATİLLER 
 
Tarihler Günler 
1 Ocak  Yeni Yıl 
12 Ocak Zanzibar Devrim Günü 
16 Şubat Maulid Günü 
Değişken tarihli İsa’nın Ölüm Yıldönümü 
Değişken tarihli Paskalya 
7 Nisan Sheikh Abeid Amani Karume Günü 
26 Nisan Zanzibar ve Tanganyika’nın Birleşme Yıldönümü 
1 Mayıs İşçi Günü & Kral’ın kardeşinin doğumgünü 
Değişken tarihli Ramazan’ın Sonu 
7 Temmuz Uluslararası Ticaret Fuarı – Saba Saba Günü 
8 Ağustos Çiftçiler Günü – Nane Nane Günü 
14 Ekim Nyerere Günü 
18 Ekim Kral I. Aaron’un Doğumgünü 
9 Aralık Bağımsızlık Günü 
Değişken tarihli Kurban Bayramı 
25 Aralık Noel 
  

 
FAYDALI ADRESLER 
 
T.C. Darüsselam Büyükelçiliği 
Adres: Toure Drive 8, Plot Nr:97, Oysterbay P.O.Box 21761 Darüsselam Tanzania 
Tel: +255 688 40 16 16 
Fax: +255 22 266 85 86 
e-mail: embassy.daressalaam@mfa.gov.tr 
Website: http://www.darusselam.be.mfa.gov.tr 
 
T.C. Darüsselam Ticaret Müşavirliği 
Adres: Toure Drive 8, Plot Nr:97, Oysterbay P.O.Box 21761 Dar es Salaam Tanzania 
Tel: +255 784 899 897 
e-mail: darusselam@ekonomi.gov.tr 
 
Tanzanya İstanbul Fahri Konsolosluğu 
Adres: Abdi İpekçi Cad., Atid Apt., No:29, Kat:2, Daire:4, 34367, Nişantaşı, İstanbul 
Tel: 0212-232-25-46 / 0212-233-82-91 / 0212-246-61-42 
Fax: 0212-234-56-79  
 
Tanzania Investment Center (TIC) 
Tel: +255-22-2116328 / 32 
e-mail: information@tic.co.tz  
Website: www.tic.co.tz 
 
Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (TCCIA) 
Tel: +255-22-2119436 / +255-22-2128136 
Fax: +255-22-2119437 
e-mail: info@tccia.com  
Website: www.tccia.com  
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Tanzania Private Sector Foundation (TPSF) 
Tel: +255-22-260-1913 
e-mail: info@tpsftz.org  
Website: http://www.tpsftz.org  
 
Business Registrations and Licencing Agency (BRELA) 
Tel: +255-22-2180141 / 2180113 
Fax: +255-22-2180371 
e-mail: info@brela-tz.org / ipo@brela-tz.org 
Website: http://www.brela-tz.org  
 
Tanzania Revenue Authortiy (TRA) 
Tel: +255-78-680-0000 
Website: http://www.tra.go.tz 
 
Tanzania Bureau of Standards (TBS) 
Website: http://tbs.go.tz/ 
 
Export Processing Zones Authority (EPZA) 
Tel: +255 22 2451827/8 
Website: http://www.epza.co.tz 

 

Tanzania Trade Development Authority 
Tel: +255-22-285-0238 
Website: http://www.tantrade.or.tz  
 
Zanzibar Investment Promotion Authortiy 
Tel: +255-24-223-3026 
Website: http://www.zanzibarinvest.org  
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� Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), http://www.tuik.gov.tr.  
 
� World Trade Organization (WTO), http://www.wto.org.  
 


