
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇORLU TİCARET VE SANAYİ 
ODASI 

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 



1. ETİYOPYA 

 Veriler 

 1,140,331 km²’lik yüzölçümü (Dünya çapında 27. ve Afrika’da 8.sırada) 

 Topraklarının %45’i ekilebilir ve tarıma uygundur. 

 Doğu Afrika’da yer alır. 

 Komşu ülkeleri: Sudan, Kenya, Cibuti, Güney Sudan, Somali ve Eritre’dir. 

 Afrika’nın 2.kalabalık ülkesidir (100 milyon nüfus and 54 milyon aktif iş gücü)  

 Yabancı Doğrudan Yatırım (FDI) için popüler destinasyonların başında yer alıyor. 

 

2. Neden Etiyopya’da Yatırım Yapmalı? 

2.1. Ekonomik Bakış 

 Açık görüş, strateji and yatırım önceliği 

 Yabancı Doğrudan Yatırım için güçlü liderlik sözü  

 Afrika’da yeni gelişen bir imalat merkezidir. 

 Dünya’nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri (geçen 14 yılda %11 büyüme) 

    Uygun altyapı (Demiryolunda; Addis Ababa-Djibouti, Awash-Woldiy-Hara gebeya.   
      Havayolunda; Ethiopian Airlines - 93 destinasyon ve kargo servisi) 

 El değmemiş doğal kaynaklara erişim ve iyi yetişmiş iş gücü 

 Makroekonomik istikrara sahip 

 Mükemmel iklim ve verimli topraklar 

 Özel sektörlerle dost bir hükümet 

 Afrika’daki en düşük suç oranı 

 İlgi çekici teşviklerle en ileri teknoloji olan endüstri parklarına erişim 
(tek bir yerden alışveriş servisi) 

 Dünyanın en ucuz elektrik giderlerinden birine sahip (kilowatt başına 0.03 cent) 

 Enerji kaynakları: Hidro, Güneş, Rüzgar, Jeotermal kaynaklar 

 

2.2. Coğrafi ve Pazara Erişim Avantajları 

 Ortadoğu ve Asya’ya yakınlık 

 AGOA (Afrika Gelişim Fırsatı Anlaşması) ile ABD’ye, EBA (Askeriye Haricinde Her Şey) ile AB’ye 
gümrüksüz pazar erişimi mümkün 

 Kanada, Çin, Japonya, Hindistan gibi piyasalara imtiyazlı gümrük muamelesi uygulanıyor  



 19 ülke ve 420 milyon kişinin dahil olduğu Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı’na (COMESA) 
erişim kolaylığı 

 Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi 

 

3. Yatırım İçin Öncelikli Sektörler 

3.1. Önü Açık Üretim Endüstrileri 

 Tekstil ve giyim  

 Deri ve deri ürünleri 

 Tarımsal işleme 

  Tüm bunlar endüstriyel alanlarda üretilmektedir. 

 

3.2. Temel ve İthal İkamesi 

- Metal Mühendisliği 

- İnşaat Malzemeleri 

- Kimyasallar 

3.3. Diğerleri  

- Tarımsal Fırsatlar 

- Çiçek ve çiftlik hayvanları yetiştiriciliği, ticari çiftlikler  

- 3.4. İnşaat  

Üst düzey inşaat sözleşmeleri 

 

3.5. Turizm 

 Yıldızlı otellerin gelişimi söz konusu. Birçok butik otel bulunuyor. 

3.6. Enerji 

Herhangi bir kaynaktan ve kapasite limiti olmaksızın enerji üretimi (Hidroenerji, Güneş, Rüzgar and 
Jeotermal) 

3.7. Sağlık Sektörü 

Önde gelen sağlık merkezleri mevcut ve ilaç sektörü de popüler 

3.8. Madencilik  

Madenlerin keşfine ve gelişimine açık bir ülke 

 

 



4. Kabuller  

 Yabancı yatırımcılar ister yalnız kendileri, ister yerli yatırımcıların ortaklığıyla yatırım 
yapabilirler. 

 Yatırım izinlerinin Etiyopya Yatırım Komisyonu’ndan (EIC) alınması gerekmektedir. 

 Etiyopya dışına açılan dış borçta, elde ettikleri kârı sabit para birimi cinsinden, kâr payı ve faiz 
ödemelerini de döviz cinsinden kendi ülkesine götürebilme hakkı tanınıyor. 

 

5. Garantiler  

5.1. Ulusal  

 Yasa ile  

 Yatırım yasası yatırımcılara garanti sunar. 

5.2.Uluslararası 

 Çokuluslu Yatırım Garantisi Ajansı (MIGA) 

 Türkiye Cumhuriyeti dahil 30 ülke ile ikili yatırım promosyonu ve koruma anlaşmaları  

 Türkiye Cumhuriyeti dahil 18 ülke ile çift vergilendirmeyi önleme anlaşmaları 

 

6. Teşvikler 

A) Üreticiler İçin 

 Gelir vergisi muafiyeti gümrük yasaları esas alınarak yapılıyor. 8-10 yıla kadar gelir vergisi 
muafiyeti 

 İhracatta sıfır vergi 

 Gümrük vergisi muafiyeti gümrük yasaları esas alınarak yapılıyor.  

 Arazi kiralamada fabrikalar ve meskun mahal için 60-80 yıla kadar sıfır ödeme 

 Promosyon oranına göre endüstriyel parklara kolay erişim sağlanıyor. 

 

B) Geliştiriciler İçin 

 Addis Ababa dışındaki yerlerde 15 yıla kadar gelir vergisi muafiyeti 

  Makine ithalatında gümrük vergisi ve diğer vergilerden muafiyet 

  Özel elektrik trafoları dahil olmak üzere gerekli tüm altyapının sağlanması 

  Standart anlaşmalara göre kiralanan araziyi, üçüncü bir kişiye devredebilme hakkı ile 60-80 
yıl süreyle kiralama  

 



 

6.1) Vergi Oranları 

 İhracatta sıfır vergi 

 Makine, hammadde ve yedek parçalarda gümrük vergileri ve diğer vergilerden muafiyet 

 İthalatta %15 oranında KDV - eğer muaf ürün değilse 

6.2) Arazi kiralama ücreti 

 Etiyopya Hükümeti, 60-80 yıllık kira süreleriyle yatırımcıları endüstriyel parklarda iş yapmaya 
teşvik ediyor. 

 Endüstriyel parklardaki yer ücretleri promosyon oranıdır. 

 Hazır platformlar $2-3/m2/ay olarak kiralanıyor. 

7) Ticaret  

 Ülke içi ticaret yapma hakkı sadece Etiyopya vatandaşlarına aittir. 

 Yatırımcılar anlaşmalara göre faaliyet göstermelidir. 

 Yabancı Doğrudan Yatırımcıların sermayesini ve mülkünü korumak Etiyopya Hükümeti’nin 
görevidir. 

 

BİRİNCİ SINIF ENDÜSTRİYEL PARKLAR 
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ENDÜSTRİYEL PARKLAR  
HANGİ SEKTÖRLERDE? 

HAWASSA  GİYİM VE TEKSTİL 

MEKELLE 
GİYİM VE TEKSTİL, AYAKKABI VE DERİ 
ÜRÜNLERİ 

ADAMA 
GİYİM VE TEKSTİL 

MAKİNE VE TEÇHİZAT 

DIREDAWA 
GİYİM VE TEKSTİL 

MAKİNE VE TEÇHİZAT 

KOMBOLCHA 
GİYİM VE TEKSTİL, AYAKKABI VE DERİ 
ÜRÜNLERİ 

KILINTO 
ECZACILIK 

YİYECEK-İÇECEK 

BOLE LEMI II GİYİM VE TEKSTİL 

 

TEMEL İHRACAT MALZEMELERİ 

 

 Kahve 

 Susam 

 Bakliyat, yağlı tohumlar 

 Baharatlar 

 Kesme çiçek 

 Tekstil ve giyim ürünleri 

 

 

 

 



9. Başkonsolosluk Bilgileri ve Olanaklar 

 Başkonsolosluk, sizler için sorunsuz bir ön yatırım sürecini ve başarıya ulaşmanızı 
kolaylaştıracaktır. 

 Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’ndan vize 
alınabilmektedir. 

  Adres: Bağlar Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, No:15 Kat: 2  
 Canel Plaza, Güneşli – Bağcılar /İSTANBUL 

 Tel. No: (0212) 790 11 50/5  

 Fax No: (0212) 790 11 54    

 E-mail:   Gov:   general.Istanbul@mfa.gov.et 

                      Gmail:   consulategeneralethiopia@gmail.com  
             icgo2017july@gmail.com     

 Çalışma Saatleri: Pazartesi – Cuma (8:30- 12:30 / 13:30 - 17:30) 
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