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BİRİNCİ BÖLÜM  

MADAGASKAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1. ÜLKE KİMLİĞİ 
 

Resmi Adı:  Madagaskar Cumhuriyeti 

Yönetim Biçimi: Yarı başkanlık sistemi Temsilî demokratik cumhuriyet 

Cumhurbaşkanı: Hery Rajaonarimampianina 

Başbakanı:  Olivier Mahafaly Solonandrasana  

 

Başkent:  Antananarivo 

Nüfusu:  24.235.000 (IMF 2015) 

Yüzölçümü:  592.000  km²  

GSYİH (Milyon $)  10.750 (IMF 2015) 

KBGSYİB ($) 443 (IMF 2015)   

Diller:   Ülkenin resmi dili Malgaşça ile Fransızcadır.  

Din: %52'si animizm ve atalara tapınma gibi yerel dinler, %41 Hristiyan 

%7'si İslam 

Para Birimi:  Ariary (MGA) 
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1.2. GENEL BİLGİLER 

1.2.1. Coğrafi Konum 

Madagaskar, Hint Okyanusu’nun Güney Batısında yer alan bir ada devletidir. Madagaskar, 
dünyanın 4.büyük adası olup adanın 4.828 km uzunluğunda kıyı şeridi bulunmaktadır. Kıyı 
bölgelerinde tropikal, iç bölgelerde ılıman ve güneyde ise kurak bir iklim hüküm sürmektedir. 
Ülkede, Aralık-Nisan dönemi yağmurlu ve Mayıs-Kasım dönemi ise kurak olmak üzere iki 
mevsim yaşanmaktadır. 

1.2.2. Siyasi ve İdari Yapı 

Madagaskar 1895 yılında Fransa’nın egemenliği altına girmiş ve 1960 yılında Fransa’dan 
bağımsızlığını ilan etmiştir. Müstemleke döneminde Fransız donanmasında gemi yüzbaşısı 
olarak görev yapan Amiral Didier Ratsiraka, 1975 yılında Cumhurbaşkanı olmuştur. 1991’de 
çıkan olaylar nedeniyle Didier Ratsiraka Fransa’ya sürgüne gönderilmiştir. 1993 yılında Prof. 
Albert Zafy Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 1996 yılında parlamento Zafy’in başkanlığını 
düşürdükten sonra, Didier Ratsiraka seçimler ile tekrar başkan seçilmiştir. 2002 yılındaki 
seçim sonrası ayaklanma ile Marc Ravalomanana büyük umutlar ile Didier Ratsiraka’nın 
yerine Cumhurbaşkanı olmuştur. Ravalomanana’nın 7 yıllık iktidarı sırasında ülkede ciddi bir 
kalkınma hareketi başlamıştır. Ancak, 2008 sonlarında, çeşitli nedenlerden dolayı ülkede 
siyasi kriz çıkmıştır.  

Aralık 2008’de başlayan siyasi krizin ardından 17 Mart 2009’da Devlet Başkanı Marc 
Ravalomanana’nın ülkeden ayrılması ile istikrarsız bir dönem başlamıştır. Bu tarihten itibaren 
ülkeyi geçiş dönemi otoritesi (Haute Autorite de la Transition-HAT) yönetmektedir. HAT’nin 
başına askeriyenin de desteğiyle 36 yaşındaki Antananarivo Belediye Başkanı Andry 
Rajoelina geçmiştir. Siyasi krizden çıkış bulmak için Güney Afrika Kalkınma Topluluğu-
SADC çabaları sonucu 16 Eylül 2011 tarihinde tüm tarafların katıldığı bir yol haritası 
imzalanmıştır. Bununla birlikte, söz konusu yol haritası eski başkan Ravalomanana’nın 
ülkeye girişinin engellenmesi nedeniyle uygulanamamıştır. Bu nedenle, SADC Troykası 25 
Ocak 2012 tarihinde Madagaskar’daki ilgili taraflarında katıldığı sorunun çözümü için 
toplanmış ve 8 maddelik bir bildiri yayınlamıştır. Söz konusu bildiride, geçiş dönemi 
hükümetine, başta eski başkan Ravalomanana’nın ülkeye dönmesine izin verilmesi olmak 
üzere, yol haritasına tam olarak uyması çağrısı yapılmıştır. Söz konusu olaylar nedeniyle 
insani yardımlar dışındaki tüm dış yardımlar askıya alınmış ve bir belirsizlik dönemi 
başlamıştır. Askeri darbe öncesinde, ülke bütçesinin % 40’ı ve kamu yatırımlarının ise % 75’i 
dış yardımlardan oluşuyordu. 

Madagaskar Fransa’nın merkeziyetçi devlet yapısını miras almış ve idari olarak 111 il idaresi 
(district) ve 22 bölgeye ayrılmıştır. Devlet hala merkeziyetçi yöntem ve kurumlar ile 
yönetilmektedir. 
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1.2.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Madagaskar’ın 2012 yılı nüfusunun 20,5 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Ülkede 18 etnik 
grup bulunmaktadır. Nüfusun yaklaşık % 70’i günlük 1$ gelirle yoksulluk sınırı altında 
yaşadığı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, nüfusun okuma yazma oranı % 80’dir. 

1.3. GENEL EKONOMİK DURUM 

1.3.1. Ekonomik Yapı 

Madagaskar, 2012 yılında 9,9 milyar dolarlık GSYİH’sı ile dünyanın 130. Afrika’nın ise 29. 
en büyük ekonomisi konumundadır.  

Kamu yatırımının büyük çoğunluğu ikili ve çok taraflı dış yardım mekanizmaları tarafından 
karşılanıyordu. Siyasi kriz ile neredeyse tüm dış yardım durmuştur. 

Tarım, ihracatın % 70’ini ve GSYİH’nin de 1/3’ünü oluşturmaktadır. Tarımın yanı sıra, 
madencilik (nikel ve ilmenit), tekstil ve turizm en önemli sektörlerdir. 

Kısa adı AGOA olan bazı Afrika ülkelerinin ABD’ye ihracatta bazı tavizler tanıyan Afrika 
Büyüme ve Fırsat Yasası listesinden Aralık 2009’da çıkarılan Madagaskar’ın 2012 yılında da 
AGOA listesinde yer almadığı açıklanmıştır. Madagaskar’ın AGOA kapsamından çıkarılması 
nedeniyle, 100.000 kişinin doğrudan istihdam edildiği tekstil sektöründe, tekstil fabrikalarının 
% 30’u kapanmış ve 25000 kişi işsiz kalmıştır. Tekstil sektöründeki söz konusu gerilemeden, 
Madagaskar’ın AGOA kapsamından çıkarılması önemli rol oynamıştır. 

Madagaskar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP) 2012 İnsani Kalkınma İndeksi 
sıralamasında 195 ülke arasında 151’inci sırada yer almıştır. Ayrıca, 2012 yılında iş yapma 
kolaylığında (Ease of Doing Business) Madagaskar, 189 ülke arasında 148. sırada yer 
almıştır. 

2012 yılında cari açığın GSYİH’nın % 23,5’i oranında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 

Doğu Afrika’nın tamamında olduğu gibi Madagaskar’ın sermaye birikimi belirli bir kitlenin 
elindedir. Bunların bir kısmı yerli Malagasy, bir kısmı 19.yy sonunda Gujarat’dan (Hindistan) 
göç eden Hint kökenli Karana’lar ve bir bölümü de 1975’deki sosyalist devrim sonucu ülkeyi 
terk eden Avrupalı zenginlerin elindeki malları çok ucuza alan “genç” Avrupalı sınıftır. 

Uzaklık nedeniyle nakliyenin uzun sürmesi ve pahalı olması, gümrükleme işlemlerinde 
yaşanan sorunlar, siyasi istikrarsızlık pazardaki başlıca sorunlardır. 

 

GSYİH ( Milyon $ ) KBGSYİH ( $ ) Büyüme Oranı ( % ) 

10.750 (IMF 2015) 443 (IMF 2015) 4.9% (IMF 2015) 
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1.3.2. Ekonomi Performans 

 2004-2008 yılları arasında ortalama % 5 büyüyen ekonomi, 2009 yılında % 3,7 daralmış, 
2010 yılında tekrar yükselişe geçerek % 0,5 büyüme göstermiştir. Yıllık % 2,8 büyümenin 
hedeflendiği Madagaskar’da, Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre 2012 yılında ekonomik 
büyüme % 3,1 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı için ise ekonomide % 2,6 büyüme beklentisi 
bulunmaktadır. 
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SEKTÖRLER 

2.1. SEKTÖRLER 

2.1.1. Tarım  

Tarım, balıkçılık ve orman ürünleri de dahil olmak üzere, Madagaskar ekonomisi için anahtar 
sektör konumunda bulunmaktadır. 2013 yılı itibariyle GSYH’nın yaklaşık % dörtte birine 
yakınını, ihracat gelirlerinin % 40’ını tarım sektörü sağlamaktadır. İstihdam edilen nüfusun % 
70’i tarım sektöründedir. Madagaskar dünyanın en büyük vanilya üreticisi olup, vanilya ihraç 
pazarının yaklaşık yarısına sahiptir. Tarımsal ihracatı, karanfil, «lychee» meyvesi ve vanilya 
gibi pahada ağır ürünlere dayanmakta, tarıma dayalı sanayi ürünlerinin başlıcaları ise şeker, 
konserveler ve sigara’dan oluşmaktadır. Tarım sektörünün potansiyelini harekete geçirmek ve 
kırsal kesimin yaşam seviyesini yükseltmek hükumetler için, her zaman, ulaşılması gereken 
kritik hedefler arasında yer almaktadır. 

Madagaskar’ın tarım sektörü çekirge istilaları ile aşırı yağışlar ve siklonların egemen olduğu 
iklim koşullarından çok fazla etkilenmekte ve halihazır performansı ise, artan nüfusun 
ihtiyacının karşılanması ve kırsal kesimdeki yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlamaktan 
uzak bulunmaktadır. Öte yandan, Madagaskar, ulusal ihtiyaçların karşılanması ve bunun 
yanısıra, komşu adaların gereksinimlerine de cevap verilebilmesini teminen tarım sektörünün 
üretimini artırmayı arzulamaktadır. Tarım Bakanlığı’nın öncelikleri arasında, küçük çiftçilere 
ve tarımsal işetmelere destek olunmak suretiyle, ülkede yoğun tarım tekniklerinin 
uygulanması hususu yer almaktadır. Ulusal planlama kapsamında, şehirlerde, kırsal 
kesimlerde ve gelişme gösteren bölgelerdeki nüfusun artan gıda talebinin karşılanması sürekli 
gündemde tutulması gereken bir gereklilik olarak değerlendirilmektedir. Le Fonds 
International de Développement Agricole (FIDA) – Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, 
2014 yılı Eylül ayı içinde, mesleki eğitim ve tarımsal ürünlerin iyileştirilmesi amacıyla 
Madagaskar’a 33 milyon dolar borç vermiş ve 2 milyon dolar da hibe olarak aktarmıştır. 
Ayrıca gıda güvenliği ile ilgili bir İspanyol fonu tarafından aynı projenin finansmanına 
katkıda bulunmak üzere, 14,29 milyon Euro tutarında borç verilmiştir. Sözkonusu proje ile 
küçük tarım işletmelerinin gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir. Kırsal kesim gençleri, 
mesleki eğitim yoluyla, prodüktivitenin artırılmasına ve tarım ürünlerinin pazarlanmasına 
katkıda bulunacaklardır. Ayrıca bu proje, genç çiftçileri, tarım teknisyenlerini ve halka tanıtım 
yapacak görevlileri belirlemek ve eğitim vermek amacıyla FIDA tarafından finanse edilmekte 
olan diğer tüm projelerle birlikte yürütülecektir. Ülkenin 13 bölgesini kapsayacak olan bahse 
konu proje çerçevesinde, aynı zamanda, aile reisi olarak sıkıntı içinde bulunan erkek ve 
kadınların oluşturduğu 110 000 hane ile doğrudan temasa geçilmesi öngörülmektedir. 

2.1.2. Sanayi  

2013 yılında GSYH’nın % 15,4’ünü teşkil eden sanayi sektörü başlığı altında enerji, madenler 
ve imalat sanayi değerlendirilmektedir. Hükumet enerji konusunda kentsel ve kırsal 
elektrifikasyon çalışmalarına hız vermek istemekte, biyo-enerji ve yenilenebilir eneji 
kaynaklarını harekete geçirmeyi planlamaktadır. Bu kapsamda hidrolik, rüzgar ve termik 
yoldan elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımının artırılması amaçlanmaktadır. Madencilik 
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alanında ise, daha önce kurulmuş bulunan şirketlerin bir an önce üretime geçmeleri 
konusunda desteklenmelerine ve müteşebbislerin yeni yatırımlara yönlendirilmelerine ilişkin 
teşvik politikalarına devam edilmektedir. Kalkınma politikaları çerçevesinde kamu yatırım 
harcamalarının artırılması ve muhtelif ekonomik tedbirler alınmasına çaba gösterilmiş, ancak 
ülkedeki siyasi krizden de kaynaklanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle tarım, enerji, turizm, 
sağlık ve eğitim sektörlerine öncelik verilmesi zarureti hasıl olduğu için imalat sanayi sektörü 
sözkonusu tedbirlerden yeterince yararlanamamıştır. Hafif mamul mallar, madencilik ürünleri, 
tekstil gibi temel alt sektörleren oluşan imalat sanayi sektörü pahalı hammadde ve enerji 
girdileri nedeniyle yüksek üretim maliyetleri başta olmak üzere büyük problemlerle karşı 
karşıya bulunmaktadır. Bu nedenle, imalat sanayi ürünleri pazarda rekabetçi bir konuma sahip 
olamamaktadırlar. Ayrıca tüketicilerin alım gücündeki düşüklük yerli sanayinin gelişmesine 
de engel teşkil etmektedir. İmalat sanayini güçlendirmek amacıyla, KOBİ’ler ve kooperatifler 
teşvik edilmekte, transformasyon sanayilerine destek olunmakta, yatırımlar özendirilmekte ve 
yatırım güvenliği sağlanmaya çalışılmaktadır. GSYH’ya katkıları bakımından metal işleri, 
maden ürünleri, gıda, içecek, inşaat malzemesi gibi branşlar performans gösterirken 
taşımacılık, kağıt, sigara, ağaç işleri, elektrikli aletler gibi branşlarda gelişme 
kaydedilememiştir. 

2.1.3. Enerji  

Madagaskar’da 2009 – 2013 yılları arasında devam eden siyasi kriz ve bunun sonucunda 
yaşanan ekonomik sıkıntılar enerji sektörünü de doğrudan etkilemiştir. Ülke önemli 
yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olmasına rağmen, bu kaynaklarını yeterince 
kullanamamaktadır. Madagaskar coğrafi pozisyonu sayesinde, yıllık ortalama 2 000 kw/m2 
enerjiye dönüşebilecek 2 800 saat/yıl ölçeğinde güneş alan bir ülkedir. Öte yandan, 50 metre 
yükseklikteki rüzgar gücü kuzeyde 6 - 8 m/s, orta bölgelerde 6 - 6,5 m/s, en güneyde ise 8 -9 
m/s hıza ulaşmaktadır. Ülkenin 8 ayrı bölgesinde 2500 C’ye ulaşan yeraltı sıcaklıkları çok 
güçlü jeotermik potansiyel oluşturmaktadır. Madagaskar’da enerji tüketiminde, yeterli 
miktarda bulunması ve fiyatının halkın ulaşabileceği düzeyde olması nedeniyle “odun” ön 
planda yer almaktadır. Odun sektörü Ülkenin enerji arzının % 93’ünü oluşturmaktadır. 
Madagaskar’ın odun ihtiyacı binlerce küçük tedarikçi tarafından temin edilmektedir. Ancak, 
orman kaynaklarının aşırı, düzensiz ve irrasyonel bir şekilde işletilmesi, ülkenin doğal 
çevresine vahim boyutlarda zarar vermektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları, ülke enerji 
üretiminin çok küçük bir kısmına tekabül etmektedir. Yenilenebilir enerji arzı, hidroelektrik 
santrallerden elde edilen sınırlı miktardaki elektrik enerjisi ile % 0,006’lık paya sahip güneş 
ve rüzgar enerjisinden ibarettir. Ülkede, henüz çok az miktarda işletilmekle birlikte güneş, 
rüzgar ve bioenerji alanlarında büyük bir potansiyel mevcuttur. Hane halkı ile ekonomik ve 
sosyal sektörler tarafından talep edilen enerjinin türü ve miktarı oldukça değişken bir tablo 
ortaya çıkarmaktadır. Madagaskar İstatistik Enstitüsü INSTAT’ın yaptığı bir anketin 
sonucuna göre, odun ve odun kömürü büyük ölçüde ve sıklıkla evlerde ısınma amaçlı olarak 
tüketilen bir enerji kaynağı 20 olup, Madagaskar hane halkının % 82’si bu enerji kaynağını 
kullanmaktadır. Hane halkından gelen bu % 82’lik hatırı sayılır talebi karşılamak üzere, 
binlerce hektarlık orman kaynakları yok edilmektedir. Öte yandan, odun enerjisi elde etmek 
için kontrolsüz olarak yapılan işletmecilik sebebiyle, orman kaynakları da azalmaktadır. Oysa 
Madagaskar, hidroelektrik potansiyeli, ağaçlandırma ve tarımsal yakıt üretimi için uygun 
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alanlarının mevcudiyeti ve aynı zamanda güneş ve rüzgar enerjisi imkanları bakımından pek 
çok avantajlara sahiptir. Enerji Bakanı Richard FIENENA’nın açıklamasına göre, 
Madagaskar’ın enerji sektörünü canlandırmak için yüz milyonlarca dolar tutarında 
finansmana ihtiyaç bulunmaktadır. Enerji Bakanı, bu konuda önceliklerin belirlenmesi, 
aksiyon planlarının tanımlanması gereğinden hareketle, acil olarak bazı eylemlerin 
uygulamaya konulmaya başlandığını belirtmiştir. Acil eylemler kapsamında, kısa vadede 
ticari bir şirkete dönüşmesi gereken Elektrik İdaresi JIRAMA’nın yönetim ve işletim 
sisteminin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede, yeni hidroelektrik santrallerin inşa 
edilmesi suretiyle, JIRAMA’nın işletme maliyetinin düşürülmesine ilişkin olarak acilen tedbir 
alınması düşünülmektedir. JIRAMA’nın mazot ve fuel oil harcamalarının genel maliyetlerinin 
% 80’ini oluşturduğu dikkate alındığında, mutasavver tedbir uygulamasının iyi ve teknik bir 
karar olduğu değerlendirilmektedir. Enerji Bakanı ayrıca, Dünya Bankası’nın yanısıra, 
Avrupa Yatırım Bankası, Afrika Kalkınma Bankası ve Avrupa Birliği gibi diğer fon 
sağlayıcıların da bu projenin hayata geçirilmesini beklediklerini ifade etmiştir. 

2.1.4. Madencilik  

Madagaskar zengin yer altı kaynaklarına sahip olmakla birlikte, uluslararası maden 
yatırımcıları için çok cazip bir ülke konumunda bulunmamaktadır. Kanada’da 1974 yılında, 
kar amacı gütmemek üzere kurulmuş bulunan ve ekonomik ve siyasi analizlerine dünya iş 
çevrelerince itibar edilen think thank kuruluşu, “Fraser Institute”, Madagaskar’ı maden 
yatırımlarının cazibesi bakımından 112 ülke arasında 103 üncü sırada göstermektedir. 
Madagaskar’ın, maden yatırımlarının ülkeye çekilmesi konusundaki endeksi 42,2 olup, 
sözkonusu endeks Botswana için 70, Namibya için 63,7, Zambiya için ise 60,6’dır. 
Madagaskar’daki siyasi istikrarsızlık, yatırımlar konusunda yüksek riskli ülkeler grubunda 
olması, hukuk sisteminin güven telkin etmemesi, yol-su-elektrik altyapılarının yetersizliği, 
uzmanlık ve tecrübe eksikliği ve güvenlik sorunları, uluslararası maden şirketlerinin menfi 
tutumlarında etken olmaktadır. Ülke küçük ve büyük maden branşlarının gelişmesine imkan 
verecek geniş ve yaygın yeraltı kaynakları ile tanınmaktadır. Bilinen ve keşfedilmeyi 
bekleyen sayısız mineral madde kaynaklarının işletmeye alınması, Madagaskar’da önemli 
ekonomik gelişmeleri de beraberinde getirecektir. Maden işletmeciliği yoluyla aşağıda 
belirtilen kaynakların geliştirilmesi mümkün bulunmaktadır. Endüstriyel metal cevherleri : 
ilmenit, grafit, kalker, alçıtaşı, dolomit, silis, mika, titan, kuartz, altın, platinoit, gümüş, demir, 
bakır, çinko, nikel, kobalt, kromit… Enerji kaynakları : kömür, hidrokarbür, uranyum… 
Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar : rubis, saphir, émeraude, aigue-marine, béryl, tourmaline, 
topaze, grénat, cordiérite, quartz rose, améthyste, citrin… Süs taşları : mermer, alacalı akik… 
Madencilik sektöründe, çok uluslu pek çok şirket teşvik rejimi çerçevesinde faaliyette 
bulunmaktadır. Büyük Maden Yatırımları Hakkında Kanun ile madencilik konusunda 
faaliyette bulunan operatörlere aşağıdaki alanlarda muhtelif avantajlar sağlanmıştır. Vergi -
Asgari gelir vergisi ödemesinden geçici muafiyet, -İndirimli kurumlar vergisi uygulaması, -
Malzeme ve ekipman ithalatında KDV muafiyeti, -Amortisman uygulamasında özel 
avantajlar, -Götürü vergilerde indirim Döviz -Piyasa kurundan döviz bozdurma serbestisi, -
Basit bir beyan üzerine cari hesaplardan transfer işlemleri, -Madagaskar’da ve yurtdışında 
döviz hesabı açma imkanı, Gümrük -Malzeme ve ekipmanların kesin ithalatında gümrük 
vergilerinden muafiyet, -Geçici ithalat yoluyla getirilen malzemelerin gümrük vergi ve 
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harçlarının askıya alınması, -İthalat ve ihracat işlemleri için büro açma olanağı, Hukuk -
İşlenmiş maden ürünleri için götürü maden vergisi matrahının hesaplanmasında % 50 indirim, 
-Mülkiyet garantisi, -Kamulaştırmaya ve millileştirmeye karşı garanti, -Maden ürünlerinin 
serbest dolaşımı ve ticareti konusunda garanti. 

2.1.1. Ulaştırma 

Ülkenin son derece zayıf olan ulaştırma altyapısı ekonomik kalkınmayı da menfi olarak 
etkilemektedir. Madagaskar’da daha ziyade karayolu taşımacılığı kullanılmaktadır. Ülkede 
taşımacılık % 80 oranında karayolundan yapılmaktadır. Ancak yollar yetersiz kalmakta, 
mevcut olanların durumu da aşırı yağışlar ve siklonlar nedeniyle daha da kötüleşmektedir. 
Karayolu yetersizliği ekonomik gelişmeyi de enegellemekte, muhtelif bölgelerde yetiştirilen 
tarım ürünleri şehirlere taşınamadığı için pazar bulunamamakta ve köylüler fakir kalmaya 
devam etmektedirler. Ülkede 49 250 km. karayolu mevcut olup, bunun 1 724 km.’si (% 3,5) 
asfalttır. Havayolu taşımacılığından ancak zenginler ve ticari amaçlı olarak şirketler 
yararlanabilmektedirler. Ulusal havayolu şirketi AIR MADAGASCAR çevre ülkelere ve 
Avrupa’ya yaptığı birkaç sefer dışında daha ziyade iç hatlarda çalışmaktadır. Avrupa Birliği 
Hava Güvenliği Komisyonu tarafından B Listesi’ne alınan ve eksikliklerini düzeltmesi istenen 
AIR MADAGASCAR, 2014 yılının Şubat ayında tekrar kontrolden geçirilmiş, ancak 
durumunda önemli değişiklik olmadığı açıklaması yapılmıştır. Bunun üzerine, güvenlikle 
ilgili normlara uygunluk bakımından gerekli düzetmelerin yapılması konusunda AIR 
MADAGASCAR’a Avrupa Birliği tarafından son bir şans daha tanınmış olup, bu konudaki 
çalışmalara devam edilmektedir. Ayrıca, basında çıkan haberlerde, AIR MADAGASCAR’ın 
yılda 100 milyon Dolar zarar ettiği, buna rağmen hala özelleştirme kapsamında 
değerlendirilmediği dile getirilmektedir. Ülkede 26 adet asfalt piste sahip havaalanı 
bulunduğu belirtilmekle birlikte, önemli havaalanlarının sayısı sadece 12 olup, bu 
havaalanlarının da 5’i uluslararası niteliklere haizdir. Ayrıca bir de askeri haavaalanı 
bulunmaktadır. Deniz ve demiryolu ulaştırmasından da, büyük ölçüde (% 75), ticari olarak ve 
malların taşınması amacıyla yararlanılmaktadır. Uluslararası taşımacılığa imkan veren 
limanların sayısı 6’dır. Ayrıca, 12 adet kabotaj limanı bulunmaktadır. Demiryolları ise, 
ülkenin orta ve doğu bölgelerinde 4 hat üzerinde 836 km. uzunluğunda ve esasen mal 
taşınması amacıyla kullanılmakta olup, Groupe Vecturis’e bağlı Madarail tarafından 
işletilmektedir. 
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ÜCÜNCÜ BÖLÜM  

DIŞ TİCARET 

 3.1. DIŞ TİCARET 

3.1.1. Genel Durum 

Madagaskar'ın 2014 yılında ihracat ve ihracat rakamlarında artış gerçekleşmiştir. 2015 yılında 
ise ihracatı bir önceki yıla göre %3,6, ithalatı %13  oranında azalış göstermiştir. 

Madagaskar’ın uyguladığı gümrük vergi oranları % “5” ile 20 aralığında seyretmektedir. 
Katma Değer Vergisi (KDV), pirinç, tarım makinaları ve ekipmanları, tarımsal girdiler 
(gübre, tohum, hayvan gıdaları ve vitaminler), gazeteler, dergiler ve spor ekipmanları 
dışındaki tüm ürünler için % 20’dir. Söz konusu ürünler için KDV “0”dır. Madagaskar’ın 
tarife (GTİP) bazında uyguladığı gümrük vergi oranlarına Madagaskar Gümrük İdaresinin 
(l’Administration des Douanes de Madagascar)  
http://www.douanes.gov.mg/index.php/douanes/tarifs internet adresinden ulaşılabilmektedir. 

 

 
2012 2013 2014 2015 

İhracat (milyon dolar) 1.224.514 1.626.889 2.243.190 2.164.461 

İthalat (milyon dolar) 2.658.987 2.699.415 3.354.796 2.960.905 

Dış Ticaret Hacmi 
(milyon dolar) 

3.883.501 4.326.304 5.597.986 5.125.366 

Dış Ticaret Dengesi 
(milyon dolar) 

-1.434.473 -1.072.526 -1.111.606 -796.444 
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3.1.2. İhracatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

GTİP Ürünler 2013 2014 2015

 
GENEL TOPLAM 1.626.889 2.243.190 2.164.461

7502 İşlenmemiş nikel 321.304 601.277 550.620

0905 Vanilya 40.686 118.249 208.470

0907 Karanfiller, bütün meyve, karanfiller ve kökler 87.210 114.162 161.609

6110 
Örme veya tığ işi formaları, kazak, hırka, yelek ve benzeri eşyalar, 
(hariç ... 

125.873 139.597 142.063

8105 
Kobalt matları ve diğer kobalt metalurjisi ürünleri; kobalt ve 
bunların makaleler, . . . 

46.847 87.505 95.224

0306 
Kabuklular, canlı kabuğunda olsun veya olmasın, taze, 
soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura 
edilmiş . . . 

78.718 98.634 66.119

2710 
Bitümlü minerallerden elde edilen petrol yağları ve yağlar (ham 
petrol hariç); içeren preparatlar 

70.645 83.719 63.782

6203 
Erkekler veya erkek çocuklar için takım elbiseler, takımlar, 
ceketler, blazer, pantolon, önlük ve tulumlar, kısa pantolon . . . 

51.432 65.563 58.256

0713 Kurutulmuş baklagiller (kabuklu) (derili olsun olmasın) 26.102 37.945 39.711

6214 
Şal, eşarp, susturucu, mantolalar, peçe ve benzeri eşyalar (örme 
veya tığ işi hariç) 

49.655 66.038 38.547

1604 
Hazırlanmış veya korunmuş balıklar; Havyar ve havyar yerine 
geçen balık yumurtaları 

43.596 49.203 35.697

6204 
Kadınlar veya kız çocukları takım elbise, takımlar, ceketler, 
blazerler, elbiseler, etekler, pantolon etekler, pantolonlar, . . . 

21.769 29.273 32.494

2614 Titanyum cevherleri ve konsantreleri 68.511 60.703 32.352

6109 Tişört, tekli ve diğer yelek, örme veya tığ işi 26.900 41.159 31.959

2610 Krom cevheri ve konsantreleri 16.312 18.486 31.029

7103 
Çalışmış veya kademeli, ancak sinirli olsun olmasın kıymetli taşlar 
ve yarı değerli taşlar, . . . 

21.886 25.226 26.247

3301 
Uçucu yağlar (terpensiz olsun olmasın) Betonlar ve 
mutlaklar; Resinoidler; özütlendi . . . 

25.763 37.766 25.223

1801 Kakao çekirdekleri (tam veya kırılmış, çiğ veya kavrulmuş) 13.178 20.001 23.538

3102 
Mineral veya pelet veya benzeri şekillerde, ya da hariç kimyasal 
azotlu gübreler ( ... 

11.674 14.433 21.746

9999 Başka yerde belirtilmeyen emtia 3.990 20.042 21.511
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5208 Pamuk dokuma kumaşlar 14.768 27.051 21.251

6205 
Erkek veya erkek gömlekleri (örme veya tığ işi, gece gömlekleri, 
tekli ayakkabı ve diğer yelek hariç) 

15.888 19.810 20.692

2005 
Hazırlanmış veya sirke veya asetik asit dışında korunmuş Diğer 
sebzeler, dondurulmuş değil . . . 

20.120 18.896 17.047

6206 
Kadın veya kız bluzları, gömlekleri ve gömlek-bluzları (örme veya 
tığ işi ve yelek hariç) 

13.278 18.323 16.014

 

3.1.3. İthalatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar)  

GTİP Ürünler 2013 2014 2015

 
GENEL TOPLAM 2.699.415 3.354.796 2.960.905

2710 
Bitümlü minerallerden elde edilen petrol yağları ve yağlar (ham 
petrol hariç); içeren preparatlar . . . 

582.529 668.815 446.847

1006 Pirinç 143.311 150 96.063

2503 
Her çeşit kükürt (süblimleştirilmiş sülfür, çöken kükürt ve 
kolloidal sülfür hariç) 

55.441 73.247 95.914

5105 
Yün ve ince veya kaba hayvan kılları, taranmış veya taranmış, 
dahil Parçalar halinde taranmış yün 

45.450 61.851 67.695

3004 
Terapötik veya profilaktik kullanımlar için karışık veya 
karışmamış ürünlerinden oluşan ilaçlar, koymak . . . 

49.794 71.504 67.624

8703 
Motorlu araçlar ve diğer motorlu taşıtlar esas itibariyle kişilerin 
nakliye için tasarlanmıştır. . . . 

54.807 72.307 53.595

8704 Malların nakli için motorlu taşıtlar Motor ve şöförlü şasi 53.616 60.709 51.859

5208 
Ağırlık olarak>% 85 pamuk içeren ve <200 gr / m² ağırlığında 
pamuk dokuma kumaşlar 

41.445 49.329 51.298

1101 Buğday veya meslin unu 44.644 51.382 46.986

1701 
Cane veya pancar şekeri ve kimyasal olarak saf sükroz, katı 
formda 

54.693 69.459 44.498

8517 
Telefon setleri, dahil. Hücresel şebekeler için veya diğer kablosuz 
şebekeler için telefonlar; diğer . . . 

17.849 36.057 41.477

2523 
Çimento, dahil. Çimento klinkerleri (renklendirilmiş olsun 
olmasın) 

37.892 55.128 37.972

8802 
Havalı uçak, örneğin "helikopterler ve uçaklar"; Uzay aracı, 
dahil Uydular ve alt yörüngedeki . . . 

3.457 3.994 36.387

1511 
Palmiye yağı ve fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın 
(kimyasal olarak değiştirilmiş hariç) 

24.587 30.584 34.947

2701 
Kömür; Briketler, ovoidler ve kömürden üretilen benzer katı 
yakıtlar 

37.162 43.673 34.104
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5007 Ipek veya ipek atığı dokuma kumaşları 31.101 40.760 32.626

7210 
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği> = 
600 mm, sıcak haddelenmiş veya soğuk haddelenmiş . . . 

19.440 31.362 31.534

6309 
Aşınmış giyim ve giyim aksesuarları, battaniye ve seyahat 
battaniyeleri, ev tekstili ve makaleler . . . 

21.640 32.920 29.171

2814 Amonyak, susuz veya sulu solüsyonda 15.067 18.437 28.276

8481 
Musluk, tıkaç, vana ve boru, kazan gövdesi, tank, fıçı veya 
benzerleri için aletleri, . . . 

38.664 35.545 27.908

6304 
Iç döşeme eşyaları, tekstil malzemelerinin her türlü (battaniye 
hariç ve ... 

18.906 7 27.369

3002 
Insan kan; Terapötik, profilaktik veya teşhis amaçlı kullanım için 
hazırlanmış hayvan kanları; antiserumlar . . . 

21.723 23.254 24.648

6006 Örme veya tığ işi kumaşlar (çözgü örme kumaş "dahil hariç. O ... 25.669 33.868 24.544

5209 Pamuk dokuma kumaşlar 18.050 27.405 23.508

 

3.1.4. Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracatı (Bin Dolar) 

Sıra Ülkeler 2013 2014 2015 

Dünya 1.626.889 2.243.190 2.164.461 

1 Fransa 413.599 526.243 436.955 

2 Amerika Birleşik Devletleri 126.960 186.984 234.522 

3 Hollanda 97.531 146.569 145.980 

4 Çin 114.942 100.455 142.975 

5 Almanya 91.135 99.364 126.021 

6 Hindistan 39.612 68.221 118.549 

7 Japonya 74.269 144.089 114.421 

8 Kore Cumhuriyeti 72.862 139.228 113.747 

9 Belçika 60.815 145.796 94.267 

10 Güney Afrika 73.096 97.525 87.113 

11 Alan Nes 58.119 86.450 73.672 

12 ispanya 31.875 47.155 53.882 

13 Kanada 73.785 67.113 50.763 

14 Birleşik Krallık 30.653 48.602 43.654 

15 İsveç 3.666 46.636 39.749 

16 Singapur 26.653 22.372 31.250 

17 Mauritius 23.555 31.760 29.739 

18 Viet Nam 12.910 18.848 26.331 
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19 İtalya 41.295 41.107 24.948 

20 Taipei, Çinli 94 6.266 15.824 

21 Kenya 8.993 15.718 15.074 

22 Birleşik Arap Emirlikleri 10.475 9,034 14.199 

23 Hong Kong, Çin 12.281 13.277 11.808 

24 Tayland 9.243 10,636 7.867 

 

3.1.5. Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalatı (Bin Dolar) 

Sıra Ülkeler 2013 2014 2015 

Dünya 2,699,415 3.354.796 2.960.905 

1 Çin 400.492 512.534 539.425 

2 Bahreyn 58.422 132.027 203.739 

3 Birleşik Arap Emirlikleri 554.681 577.825 189.433 

4 Fransa 160.172 203.731 183.068 

5 Hindistan 149.540 209.500 181.020 

6 Avrupa Othr. Nes 181.466 200.987 148.186 

7 Güney Afrika 145.779 154.031 139.676 

8 Amerika Birleşik Devletleri 94.537 101.968 128.269 

9 Pakistan 96.648 134.429 101.097 

10 Mauritius 85.444 111.374 101.093 

11 Almanya 59.366 91.498 78.441 

12 Katar 63.357 74.165 66.524 

13 Türkiye 47.256 63.633 61.166 

14 Malezya 37.447 57.838 57.832 

15 Alan Nes 28.152 38.818 50.810 

16 İtalya 26.802 50.419 47.331 

17 Japonya 39.021 51.095 46.451 

18 Mısır 29.998 46.827 43.844 

19 Tayland 44.943 64.313 43.484 

20 Birleşik Krallık 21.930 24.125 43.479 

21 Singapur 18.829 9.991 41.972 

22 Endonezya 39.217 39.079 38.594 

23 ispanya 42.325 53.936 36.908 

24 Kore Cumhuriyeti 28.367 29.853 35.908 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

TÜRKİYE İLE TİCARET 

 

4.1.TÜRKİYE İLE TİCARET 

4.1.1.Genel Durum 

2001 yılından itibaren ülkemiz Madagaskar ile olan dış ticaretinde sürekli fazla vermiş ve 
2015 yılında Madagaskar’a olan ihracatımız 53 milyon $ ve ithalatımız ise 5,8 milyon $ 
olarak gerçekleşmiştir. 

Ülkemizden 10.000 km uzaklıkta olan Madagaskar’ın toplam dış ticaretimizde payı % 
0,01’dir. Madagaskar’a yapılan 2015 yılı ihracatımızın yaklaşık % 50’sini demir-çelik 
ürünleri, % 37’sini ise hububat mamulleri oluşturmaktadır. 2015 yılında Madagaskar’a 
ihracatımız bir önceki yıla göre % 1 oranında azalış göstererek 53 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 

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

Yıllar  
İhracat İthalat 

Ticaret 
Hacmi 

Ticaret 
Dengesi 

2001 2.768 202 2.970 2.566
2002 4.116 148 4.264 3.968
2003 5.419 172 5.591 5.247
2004 11.787 1.444 13.231 10.343
2005 9.354 109 9.463 9.245
2006 8.963 1.120 10.083 7.843
2007 10.607 1.276 11.883 9.331
2008 22.268 1.659 23.927 20.609
2009 19.296 2.552 21.848 16.744
2010 26.978 1.915 28.893 25.063
2011 51.213 2.413 53.626 48.800
2012 56.821 2.145 58.966 54.676
2013 59.613 4.417 64.030 55.195
2014 54.066 6.214 60.280 47.852
2015 53.739 5.833 59.572 47.906
2016(11 Ay) 54.936 4.740 59.676 50.196
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4.1.2. Türkiye'nin Madagaskar’a İhracatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

GTİP ÜRÜN ADI 2013 2014 2015
 TOPLAM 59.689 54.066 53.739
'1101 Buğday unu/mahlut unu 17.603 11.057 17.974
'7214 Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak 

haddelenmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanIar dahil)
21.690 20.295 13.686

'2814 Saf amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri 0 0 4.920
'7215 Demir veya alaşımsız çelikten diğer çubukIar 4.762 4.300 1.962
'7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller 2.489 2.524 1.459
'1902 Makarnalar ve kuskus 2.530 2.256 1.390
'7208 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 

mm) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış)
1.093 1.614 1.207

'7228 Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve profiller;alaşımlı veya alaşımsız 
çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar

0 0 1.109

'2102 Mayalar ve cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar 813 840 1.043
'9619 Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik 

eşya 
1.327 1.197 852

'1517 Margarin 897 868 745
'2106 Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları 577 434 520
'9405 Diğer aydınlatma cihazları, ışıklı panolar, ışıklı tabelaları ve benzer 

eşya ve bu eşyanın aksam ve parçaları
3 5 465

'8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 235 482 391
'8716 Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan 

diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları
85 166 365

'5603 Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine 
edilmiş olsun olmasın) 

347 248 356

'3401 Sabunlar, yüzey aktif organik ürünler ve müstahzarlar 470 570 344
'7209 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği > 600 

mm, soğuk haddelenmiş, kaplanmamış)
307 435 278

'4016 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya 97 300 243
'3307 Traş müstahzarları, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy 

dökücüler, vb. 
439 258 228

'0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) 25 47 226
'3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası 47 90 215
'1103 Bulgur, irmik, topak halinde hububat ve pelletler 0 62 180
'3808 Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici,sürgünleri 

önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici ürünler
138 57 141

'7604 Aluminyumdan çubuklar ve profiller 186 261 138
'1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 54 74 135
'4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 171 272 131
'3507 Enzimler, müstahzar enzimler 0 0 130
'1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamüller, hosti, boş ilaç 

kapsülü mühür güllacı, pirinç kağıdı vb
114 190 101

'7013 Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam 
eşya 

92 59 100

'8609 Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak yapılmış ve 
donatılmış konteynerler 

12 0 91
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'1901 Malt hülasası; un, nişasta ve malt esaslı müstahzarlar 102 141 89
'8437 Tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif etme ayıklama 

ve öğütmeye mahsus makina ve cihazlar
115 24 81

'7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, 
mangal, gaz ocakları vb ile bunların aksam ve parçaları

122 135 79

'5208 Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk 
içerenler)(m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler)

19 14 78

'8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve 
el kurutucuları, ütüler, rezistanlar

20 42 71

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

100 105 66

'1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) 60 0 63
'8431 Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile 

birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar
33 87 61

'3304 Güzellik, makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar (güneşlenme 
kremleri ve müst. dahil), manikür ve pedikür müstahzarları

8 54 59

'8419 Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazlar, elektrikli 
olmayan şofbenler veya depolu su ısıtıcıları

3 41 57

 

4.1.3.Türkiye'nin Madagaskar’a İthalatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

GTİP ÜRÜN ADI 2013 2014 2015
 TOPLAM 4.417 6.214 5.833
'0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) 994 2.461 2.213
'8105 Kobalt matları ve kobalt metalurjisinin diğer ara ürünleri; kobalt ve 

kobalttan eşya (döküntü ve hurdalar dahil)
244 283 992

'6205 Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler 271 516 662
'6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme) 482 738 590
'6206 Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler ve gömlek-bluzlar 99 255 283
'6204 Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, 

etek, pantolon etek, vb.(yüzme kıyafetleri hariç)
118 208 144

'0907 Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları) 21 147 140
'6203 Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, 

pantolon, tulum ve şort (yüzme kıyafeti hariç)
84 114 101

'6209 Bebek için giyim eşyası ve aksasuar 60 61 64
'6211 Spor, kayak ve yüzme kıyafetIeri; diğer giyim eşyası 16 41 63
'0906 Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri 20 54 53
'0909 Anason, rezene, kişniş, kimyon, kimyonu tohumu ve ardıç meyveleri 0 0 53
'1401 Özellikle örgü için kullanılan türdeki bitkisel maddeler 51 23 51
'4202 Deri ve köseleden sandık, bavul, valiz, evrak çantası, seyahat eşyası, 

kılıf vb. 
57 58 50

'6104 Kadın ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, etek, 
pantolon, tulum ve şort (örme)(yüzme kıyafeti hariç)

13 39 50

'6109 Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) 33 25 47
'0905 Vanilya 47 0 39
'4602 Sepetçi ve hasırcı eşyası, luffadan yapılmış eşya 22 41 24
'5607 Sicim, kordon, ip, halat 7 17 19
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'6103 Erkekler ve erkek çocuklar için takım elbise, takım, ceket, blazer, 
pantolon, tulum ve şort (örme)(yüzme kıyafeti hariç)

4 19 18

'7116 Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli 
taşlardan eşya 

0 0 18

'9606 Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı; düğme 
taslakları 

1 4 14

'6202 Kadın ve kız çocuk için manto, kaban, kolsuz ceket, pelerin, anoraklar 
(kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar vb. Eşya

1 5 13

'6212 Sütyen, korse, korse kemer, pantolon askısı, çorap bağı, jartiyer vb. 
Eşya ve bunlar için parçalar 

0 7 13

'6106 Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler, gömlek -bluzlar 
(örme) 

5 79 12

'6307 Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil) 3 4 10
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

KONYA İLE TİCARET 

5.1. KONYA İLE TİCARETİ 

5.1.1.Konya – Madagaskar 2015 Yılı İhracat Kalemleri 

ÜRÜN ADI DOLAR 
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların 
aksam ve parçaları 

26.029

 

5.1.2.Konya – Madagaskar 2015 Yılı İthalat Kalemleri 

2015 yılı verilerine göre ithalatımız yoktur.  

5.1.3.Türkiye- Madagaskar-Konya Yıllara Göre İthalat / İhracat Rakamları  

Türkiye- Madagaskar Rakamları 

 Dolar 2013 2014 2015 
İhracat  59.688.908 54.066.225 53.745.870 

İthalat  4.417.140 6.214.026 5.832.835 

 

Konya-Madagaskar Rakamları 

 Dolar  2013 2014 2015 
İhracat  708.160 603.994 351.248 

İthalat  - - -

 


