
TANZANYA ÜLKE MASASI 

Tanzanya Hakkında Genel Bilgiler 
 
Tanzanya, 883.749 km² yüzölçümü ve yaklaşık 49 milyon 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. 
Ülkenin başkenti Dodoma’dır. IMF tarafından yapılan araştırmaya göre ülke 2015 yılı 
itibariyle %7,5 oranında büyüme kaydetmiştir. 
 
Türkiye ile Tanzanya Arasındaki Ekonomik 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. 
Tanzanya, Ekonomi Bakanlığı 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 son beş yılda 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 ise; maya, makarna, kâğıt ambalaj ve temizlik malzemeleri, gübre, un, 
kükürt, kablo ve teller yer almaktadır. 

Türkiye’nin Tanzanya’dan ithal ettiği ürünler ise; kadre edilmiş veya penye edilmiş 
pamuk, yaprak tütün ve tütün döküntüleri, kakao ve kırıkları, jüt ve dokumaya elverişli 
lifler, Özel Amaçlı Motorlu Taşıtlar olarak ifade edilebilir. 

2016 Yılı İtibariyle Tanzanya – Türkiye ve Hatay Dış Ticaret Verileri 

Türkiye İstatistik Kurumu Verilerine göre Tanzanya’dan Türkiye’ye yapılan ihracat 
2016 yılının ilk 11 ayı itibariyle 87.426.673 dolar olurken, aynı dönemde yapılan 
ithalat ise 21.347.132 dolar olarak belirlenmiştir. 

Türkiye İstatistik Kurumu Verilerine göre Tanzanya’dan Hatay’a yapılan ihracat 2016 
yılının ilk 11 ayı itibariyle 406.409 dolar olurken, aynı dönemde ithalat yapılmamıştır. 
Tanzanya ile Hatay arasındaki dış ticaret ilişkisi yok denecek kadar az olduğundan 
herhangi bir çözüm önerisi sunulmamaktadır. 



 
Türkiye-Tanzanya Dış Ticaret Değerleri (1.000 Dolar) 

Yıl İhracat İthalat Dış Ticaret Hacmi Dış Ticaret Dengesi 

2010 89.319 14.332 103.651 74.987 

2011 170.780 21.788 192.568 148.992 

2012 130.426 26.022 156.448 104.404 

2013 140.859 43.069 183.928 97.790 

2014 151.855 19.986 106.841 66.869 

2015 116.380 34.564 150.944 81.816 

2015(1-10) 95.356 26.818 122.174 68.538 

2016(1-10) 80.344 19.582 99.926 60.762 

 


