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BİRİNCİ BÖLÜM  

MOZAMBİK HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1. ÜLKE KİMLİĞİ 
 

Resmi Adı:  Mozambik Cumhuriyeti 

Yönetim Biçimi: Cumhuriyet  

Devlet Başkanı: Filipe Nyusi 

Başbakanı:  Carlos Agostinho do Rosário 

 

Başkent:  Maputo 

Nüfusu:  25,8 Milyon 

Yüzölçümü:  799.380 km² 

GSYİH (Milyon $) 14.8 Milyar ABD Doları (2015) 

KBGSYİH ($) 590 ABD Doları (2015) 

Diller:   Portekizce, Svahili 

Din: %49,1 Hristiyanlık, %17,8 İslam %23,1 Dinsiz, Diğer %10 

Para Birimi:  Metical (MZN) 
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1.2. GENEL BİLGİLER 

Yaklaşık 24 milyonluk nüfusu ile Mozambik Afrika kıtasının güneydoğusunda yer alan fakir 
bir ülke olmakla birlikte, zengin doğal kaynaklara sahip bulunmaktadır. Bu kaynakların 
etkisiyle Mozambik’in orta vadede yüksek büyüme oranlarını yakalayacağı öngörülmektedir. 

1.2.1. Coğrafi Konum 

Afrika kıtasının güneydoğusunda yer alan Mozambik kuzeyde Tanzanya, Malavi ve Zambiya 
ile, batıda Zimbabve ile, güneybatıda Güney Afrika Cumhuriyeti ve Svaziland ile komşudur. 
Doğu ve güneydoğusunda Hint okyanusu bulunmaktadır.  799.380 km2’lik yüzölçüme sahip 
olan ülkenin başkenti Maputo’dur. Ülkede genel olarak tropikal iklim hâkimdir. 

1.2.2. Siyasi ve İdari Yapı 

Mozambik, Portekizlilere karşı 1964 yılında başlayan ve 1975 yılında sona eren zorlu bir 
savaştan sonra bağımsızlığını kazanmıştır. Bağımsızlığın ardından FRELIMO (Mozambik 
Özgürlük Cephesi) ile RENAMO (Mozambik Ulusal Direnişi) arasında 1992 yılında sona 
eren şiddetli bir iç savaş dönemi yaşamıştır. 

Mozambik’te, 1990 yılında yeni anayasa ile çok partili bir demokratik sistem kabul edilmiş, 
ülkenin, Mozambik Halk Cumhuriyeti olan resmi adı, Mozambik Cumhuriyeti olarak 
değiştirilmiştir. 

Mozambik idari yapısı itibariyle, Cabo Delgado, Gaza, Inhambane, Manica, Maputo, 
Nampula, Niassa, Sofala, Tete, Zambezia olmak üzere 10 vilayete ayrılmıştır.  

Ülkenin yönetim şekli Başkanlık sistemidir. Başbakan ve Bakanlar Kurulu Devlet Başkanı 
tarafından atanmaktadır.  

Ülkede Parlamento ve Başkanlık seçimleri beş yılda bir düzenlenmektedir. Anayasa uyarınca 
Devlet Başkanları en fazla iki dönem görev yapabilmektedir. Cumhuriyet Meclisi olarak 
adlandırılan yasama organı beş yılda bir halk tarafından seçilen 250 milletvekilinden 
oluşmaktadır. Son Devlet Başkanlığı ve milletvekili seçimleri 15 Ekim 2014 tarihinde 
yapılmıştır. Devlet Başkanlığına, oyların % 57’sini alan iktidardaki FRELIMO partisinin 
adayı Filipe NYUSİ seçilmiştir. Muhalefetteki RENAMO partisinin adayı Alfonso Dhlakama 
ise %36,6 oranında oy alabilmiştir. Parlamento seçimlerinde FRELIMO 114 milletvekili ana 
muhalefet partisi RENAMO’nun sandalye sayısı ise 89 olmuştur.. Üçüncü parti MDM ise 17 
sandalye kazanabilmiştir. Yerel seçimler 20 Kasım 2013 günü gerçekleştirilmiş ve genel 
olarak sakin bir ortamda geçmiştir. İktidardaki Frelimo Partisi başkentteki seçimleri 
kazanmış, diğer taraftan muhalefet partisi MDM önemli bir atak yapmıştır. Ana muhalefet 
partisi Renamo seçimleri boykot etmiştir.  

Gelecek Başkanlık ve Parlamento seçimlerinin Ekim 2019 yılında düzenlenmesi 
öngörülmektedir. 
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1.2.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Mozambik 24 milyonluk nüfusu ile dünyanın en fazla nüfusa sahip olan ellinci ülkesi, Afrika 
kıtasının ise on ikinci ülkesidir. Ülke nüfusunun üçte ikisinden fazlası kırsal kesimde 
yaşamakta ve geçimini tarımdan sağlamaktadır. İşgücünün %81’i tarım sektöründe, %6’sı 
sanayi sektöründe, %13’ü ise hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir. 

1.2.4. Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Mozambik doğal kaynaklar açısından zengin bir ülkedir. Başlıca doğal kaynaklar kömür, 
doğalgaz ve mineral kumdur. Merkez Mozambik’te kömür madenciliği projeleri geliştirilmesi 
ve doğalgaz üretiminin genişleyecek olması doğal kaynak sektöründe hızlı bir yükselişin 
yaşanacağına işaret etmektedir. Dünya Bankası’na göre önümüzdeki birkaç yıl içerisinde, 
Mozambik’teki yeni gaz projeleri ülkeye 70 milyon tutarında yatırım, kömür projeleri ise 10 
milyon dolar tutarında yatırım çekecektir.  Altyapı alanında ise önemli harcamalar 
yapılacaktır.  

Mozambik, Tete yakınlarında dünyanın işletilmeyen en büyük kömür alanı olabileceği tahmin 
edilen kömür yataklarına sahiptir. Ayrıca, Songo’da bulunan Afrika’nın en güçlü 
hidroelektrik santrali ile Mozambik önemli hidroelektrik potansiyeline sahip bulunmaktadır. 
Aynı zamanda Mozambik 127,4 milyar metreküp doğalgaz rezervine sahiptir. Bir enerji 
firması olan Eni SPA Mamba açıklarında bulunan gaz rezervlerinin 212,4 milyar metreküp 
potansiyele sahip olduğunu hesaplamaktadır. 

1.3. GENEL EKONOMİK DURUM 

1.3.1. Ekonomik Yapı 

Mozambik, Afrika kıtasında 25. büyük ekonomidir. Gelişmekte olan Mozambik ekonomisi 
2009-2013 döneminde ortalama %7 oranında 2014 yılında ise tahminen %7,4  oranında 
büyümüştür. Ancak ülkede halen pek çok kişi yoksulluk sınırının altında hayatını 
sürdürmektedir. Bununla beraber, özellikle son dönemlerde bulunan doğal gaz rezervleri ile 
birlikte ülkenin büyümeye devam edeceği öngörülmekte olup, orta ve uzun vadede ülkenin 
büyük atılımlar göstereceği tahmin edilmektedir. 

Ülke GSYİH’sının %28,7’sini tarım oluşturmaktadır. Özellikle ülkenin verimli kuzey 
bölgelerinde tarım potansiyeli yüksektir, ancak, arazi kullanım hakkı problemi bu potansiyeli 
kısıtlamaktadır. Önemli tarımsal ürünler şeker, kurutulmuş hindistancevizi, kaju, çay ve 
tütündür. Kabuklu deniz hayvanları tütünden sonra en fazla ihracatı gerçekleştirilen ikinci 
tarım/gıda ürünüdür.  

Sanayi sektörü ülke GSYİH’sının %24,9’unu oluşturmaktadır. Ülkedeki en büyük yabancı 
yatırımı olan Mozal alüminyum tesislerinin genişlemesinin (860 milyon dolar tutarında) 
etkisiyle imalat sektörü büyümektedir. 2014 yılında ülke ihracatının %22’sini alüminyum 
çubuk ve profiller oluşturmuştur. 

Ülke GSYİH’sının %46,4’ünü ise hizmetler sektörü oluşturmaktadır.  
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İşgücünün %81’i tarım sektöründe, %6’sı sanayi sektöründe, %13’ü ise hizmetler sektöründe 
istihdam edilmektedir.  

Turizm sektörü yeterince gelişmemekle birlikte yüksek bir potansiyele sahiptir. 2013 yılında 
turizmden elde edilen gelirler %5,6 oranında artarken 2014 yılında ise %6,2 oranında 2015 
yılında ise %7 civarında artış tahmin edilmektedir. 

1.3.2. Ekonomi Performans 

Mozambik ekonomisi son yıllarda Sahraaltı Afrika’da en hızlı büyüme gösteren petrol-dışı 
ekonomidir. 2009 yılında büyüme hızı yavaşlamış olmakla birlikte, 2010, 2011 ve 2012 
yıllarında tekrar hızlanmıştır. 2013 yılında Mozambik ekonomisi %7,1 oranında büyümüş 
olup, 2014 yılında ise  büyümenin %7,4 oranında olduğu tahmin edilmektedir. 2015 yılında 
ise büyüme %6,6 oranında gerçekleşmiştir. 

 

 2013 2014 2015

GSYİH (cari ABD doları) 16 Milyar Dolar 16.9 Milyar Dolar 14,8 Milyar Dolar

GSYİH büyümesi (yıllık%) 7.1 7,4 6,6

 

1.3.3. Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler  

 

Kamu yatırımları ve sosyal kalkınma planları gerçekleştirilmek üzere 2013-2017 yıllarında 
gevşek bir mali tutum benimsenmiş olup, altyapı yatırımlarının hız kazanması ile birlikte 
bütçe açığının yükselerek GSYİH’nın %9,5’ine ulaşması öngörülmektedir. 

 2013 yılında bütçe açığı  GSYİH’nın %2,8’i düzeyinde olup,  Kısa vadede bu oranın 
yükseleceği, orta vadede ise bilhassa madencilik sektöründe gerçekleşecek doğrudan yabancı 
yatırımlar ile  açığın GSYİH’ya oranının küçüleceği tahmin edilmektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM  

SEKTÖRLER 

2.1. SEKTÖRLER 

2.1.1. Tarım ve Hayvancılık 

Mozambik’te ülke nüfusunun çoğu kırsal kesimde yaşamakta ve geçimini tarım ile 
sağlamaktadır. Bununla birlikte ülkenin tarım potansiyeli kullanılanın çok üzerindedir. 
Mozambik’in yüzölçümünün %45’i tarım için uygun olmakla birlikte sadece %16’sı (36 
milyon hektar) ekilidir ve sadece %3’ünde sulu tarım yapılmaktadır. Çiftçilerin sadece %4-5’i 
gübre kullanmaktadır.  

Tarım ülke GSYİH’sının %28,7’sini oluşturmakta ve işgücünün %81’i tarım sektöründe 
istihdam edilmektedir. Özellikle ülkenin verimli kuzey bölgelerinde tarım potansiyeli 
yüksektir, ancak, arazi kullanım hakkı problemi bu potansiyeli kısıtlamaktadır. Önemli 
tarımsal ürünler şeker, kurutulmuş hindistancevizi, kaju, çay ve tütündür. Kabuklu deniz 
hayvanları tütünden sonra en fazla ihracatı gerçekleştirilen ikinci tarım/gıda ürünüdür. 

2.1.2. Sanayi 

 Mozambik, sanayisi yeterince gelişmemiş bir ülke olup en büyük üretim tesisi Mozal 
alüminyum tesisleridir. Ülke ihracatının %25’inden fazlasını alüminyum çubuk ve profiller 
oluşturmuştur. Önümüzdeki dönemlerde Mozal alüminyum tesislerinin genişletilmesi (860 
milyon dolar tutarında) planlanmaktadır. 

Sanayi sektörü ülke GSYİH’sının %24,9’unu oluşturmakta ve işgücünün %6’sı sanayi 
sektöründe istihdam edilmektedir. 

2.1.3. Madencilik 

Mozambik zengin doğal kaynaklara sahip bulunmaktadır. Bunların başlıcaları kömür ve 

doğalgazdır. Kömür madenciliği projeleri geliştirilmesi ve doğalgaz üretiminin artacak 

olması ülkedeki doğal kaynak sektörünün hızla yükselmesini sağlayacaktır. 

Mozambik, Tete yakınlarında önemli kömür yataklarına sahiptir. Ayrıca, 127,4 milyar 

metreküp kanıtlanmış doğalgaz rezervine sahiptir. Bir enerji firması olan Eni SPA Mamba 

açıklarında bulunan gaz rezervlerinin 212,4 milyar metreküp potansiyele sahip olduğunu 

hesaplamaktadır. 
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2.1.4. Enerji 

Afrika’nın en güçlü hidroelektrik santraline sahip olan Mozambik’in yıllık enerji üretimi 

14,83 milyar kWh’dır. Tüketimi ise 10,19 milyar kWh’dır. 

Mozambik’in Nacala limanı ile Malavi arasında petrol boru hattı inşası 

başlamıştır.  Zambiya’yı da içeren projenin yaklaşık 1 milyar dolara mal olması ve söz 

konusu ülkeler arasındaki taşımacılık maliyetlerini önemli ölçüde azaltması beklenmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

DIŞ TİCARET 

 3.1. DIŞ TİCARET 

3.1.1. Genel Durum 

Gelişmekte olan Mozambik’in dış ticaret hacmi artış eğiliminde olmakla birlikte, 2009 ve 
2010 yıllarında düşüş yaşanmıştır. 2011 ve 2013 yıllarında ise dış ticaret hacmi büyük 
oranlarda artış göstermiş ve 2013 itibariyle 14 milyar dolara ulaşmıştır. 2014 yılında  13,5 
milyar dolara 2015 yılında ise 11,1 milyar dolara gerilemiştir. 

 Mozambik'in Dış Ticaret Göstergeleri (1.000 dolar) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

İhracat 2.243.069 3.604.118 3.469.852 4.023.719 4.725.331 3.196.082 
İthalat 3.564.230 6.305.647 6.177.210 10.099.147 8.743.074 7.907.622 
Denge -1.321.161 -2.701.529 -2.707.358 -6.075.428 -4.017.743 -4.711.540 
Hacim 5.807.299 9.909.765 9.647.062 14.122.866 13.468.405 11.103.704 
Kaynak: ITC Trademap, 

3.1.2. İthalatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

 

Mozambik’in ithalatı 2015 yılında bir önceki yıla göre %9,6 oranında azalarak 7,9 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Bunun % 9’unu petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 
edilen yağlar oluşturmuştur. Gemiler ve diğer su taşıtları, işlenmemiş alüminyum, motorlu 
taşıtlar, tıbbi ilaçlar, elektrik enerjisi,  pirinç ve binek otomobilleri ithal ettiği diğer önemli 
ürünlerdir. 

 

GTİP ÜRÜNLER 2013 2014 2015
GENEL TOPLAM 10.099.147 8.743.074 7.907.622

'2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar 

2.063.134 1.350.192 713.071

'8902 

Balıkçı gemileri; balıkçılık ürünlerinin 
işlenmesine, korunmasına ve konserve 
edilmesine mahsus gemiler ve diğer 
gemiler 

26 21 527.130

'7601 İşlenmemiş aluminyum 488.153 529.040 469.815
'8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 331.652 348.340 324.869

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

136.852 143.615 277.147

'2716 Elektrik enerjisi 292.366 269.672 245.038
'8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle 178.026 184.863 161.322
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insan taşımak üzere imal edilmiş diğer 
motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil)

'1006 Pirinç 248.729 187.361 152.351

'7308 

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

94.255 138.749 143.986

'1001 Buğday ve mahlut 136.932 146.455 142.508

'8429 

Buldozerler, greyderler, toprak tesviye 
makinaları, skreyperler, mekanik 
küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri 
vb 

137.471 162.295 102.984

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

166.328 179.311 102.814

'2523 Çimento 123.958 89.086 94.291

'2826 
Florürler, florslikatlar, floraluminatlar ve 
diğer kompleks flor tuzları

19.286 54.605 87.746

'8431 

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

94.929 115.057 84.513

'0303 Balıklar (dondurulmuş) 87.305 85.647 79.113

'7214 

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

82.426 94.398 75.416

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

58.180 85.489 66.199

'6309 
Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış 
diğer eşya

65.646 71.443 63.229

'8474 

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

53.714 103.894 60.087

'8602 Diğer lokomotifler; lokomotif tenderler 23.757 44.547 59.965
'8701 Traktörler 78.604 79.662 57.005

'8708 
Karayolu taşıtları için aksam, parça ve 
aksesuarlar 

67.909 71.314 56.587

'8504 
Elektrik transformatörleri, statik 
konvertörler (örneğin; redresörler) ve 
endüktörler 

34.642 81.935 54.645

'1511 
Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal 
olarak değiştirilmemiş) 

89.212 93.061 54.167

'8502 
Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) 
grupları ve rotatif elektrik konvertörleri

24.074 26.642 48.942

'8537 
Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, 
panolar, konsollar, kabinler, diğer 

13.998 36.993 48.088
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mesnetler ve sayısal kontrol cihazları 

'8413 
Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun 
olmasın) ve sıvı elevatörleri

35.260 41.539 46.630

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

49.179 51.124 46.512

'9403 
Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve 
parçaları 

51.524 52.041 45.843

'4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 66.303 73.264 42.490

'8481 
Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve 
benzeri diğer kaplar için musluklar, 
valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar

18.974 23.451 41.183

'8471 

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

45.693 51.085 39.100

'3402 
Yıkama, temizleme müstahzarları 
(sabunlar hariç) 

36.304 40.853 37.965

'8421 
Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre 
edilmesine veya arıtılmasına mahsus 
makina ve cihazlar 

19.779 37.410 36.849

'8405 
Gaz veya su gazı jeneratörleri, su ile 
işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri 
gaz jeneratörleri 

3.301 1.956 36.690

 

3.1.3. İhracatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

 

Mozambik’in ihracatı 2015 yılında 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Gelişmiş bir 
sanayiye sahip olmayan Mozambik’in gerçekleştirdiği ihracatın %28,5’ini alüminyum çubuk 
ve profiller oluşturmuştur. Kömür, elektrik enerjisi ve yaprak tütün ve döküntüleri ile petrol 
gazları Mozambik’in ihraç ettiği diğer önemli ürünlerdir. 

 

GTİP ÜRÜNLER 2013 2014 2015
 GENEL TOPLAM 4.023.719 4.725.331 3.196.082
'7604 Aluminyumdan çubuklar ve profiller 1.063.200 1.045.708 910.940
'2704 Taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen 

kok/sömikok, karni kömürü 
526.582 484.117 387.335

'2716 Elektrik enerjisi 275.543 301.191 316.852
'2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 257.297 258.024 292.551
'2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 445.408 568.658 231.052
'7601 İşlenmemiş aluminyum 0 366.578 143.327
'1701 Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz 

(katı halde) 
185.709 81.669 118.342

'2614 Titanyum cevherleri ve konsantreleri 126.559 134.307 110.123
'7103 Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar 1.096 80.392 99.335
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'2615 Niyobyum, tantalyum, vanadyum, zirkonyum 
cevherleri vb. konsantreleri 

28.226 52.079 34.681

'0803 Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş) 22.146 41.533 31.582
'0306 Kabuklu hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, 

dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya 
benzer işlem görmüş) 

35.897 50.769 30.652

'2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 
edilen yağlar 

97.306 64.041 29.766

'5201 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) 80.011 48.343 28.952
'4407 Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 

6 mm 
30.015 75.533 28.924

'1207 Diğer yağlı tohumlar ve meyveler 35.939 47.487 22.808
'2204 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar 

dahil) ve üzüm şırası 
1.874 7.677 20.484

'0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye 
ayrılmış) 

19.894 41.735 19.432

'6704 İnsan saçından, hayvan kıllarından veya 
dokumaya elverişli diğer maddelerden peruk, 
sakal, kaşlar, kirpikler, perçemler

16.365 25.865 17.922

'1512 Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları ve 
bunların fraksiyonları (kimyasal olarak 
değiştirilmemiş) 

13.314 26.790 17.200

'4403 Yuvarlak ağaçlar 12.899 21.915 14.753
'8479 kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer 

makinalar ve mekanik cihazlar
16.351 3.915 14.034

'7605 Aluminyum teller 0 1 14.021
'9015 Arazi ölçme, hidrografik, oşinografik, 

hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve 
cihazları; telemetreler 

56.377 7.009 11.656

'0709 Diğer sebzeler (taze/soğutulmuş) 3.913 5.449 10.996
'1101 Buğday unu/mahlut unu 4.554 14.630 10.727
'8802 Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular 

dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve 
yörünge-altı araçları 

13.654 30.162 9.782

'2302 Hububat ve baklagillerin kepek, kavuz ve diğer 
kalıntıları 

10.670 24.632 9.603

'8803 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava 
taşıtlarının aksam ve parçaları

3.805 5.529 8.801

'0802 Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) 
(kabuğu çıkarılmış/soyulmuş)

9.636 19.427 8.663

'5203 Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) 19.293 28.998 7.898
'8431 Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki 

makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya 
elverişli aksam ve parçalar 

39.789 14.335 7.564

'2208 Etil alkol (alkol derecesi < %80, tağyir 
edilmemiş) ve damıtılarak elde edilmiş likör ve 
diğer alkollü içkiler 

2.385 3.792 6.483

'2505 Her nevi tabii kum 2.528 1.290 6.465
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'8602 Diğer lokomotifler; lokomotif tenderler 9.627 3.707 6.355
'3105 Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü 

içeren mineral veya kimyasal gübreler
2.269 8.222 5.618

 

 

3.1.4. Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracatı (Bin Dolar) 

Mozambik’in en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında Hollanda gelmektedir. Mozambik’in 
en fazla ihraç ettiği ürün olan alüminyum çubuk ve profillerin büyük bir kısmı Hollanda’ya 
gönderilmektedir. Hollanda’dan sonra Güney Afrika Cumhuriyeti, , Hindistan, Singapur, 
İtalya ve Belçika  Mozambik’in diğer önemli pazarlarıdır.  Türkiye Mozambik’in 21. büyük 
pazarıdır. 

ÜLKELER 2013 2014 2015
TOPLAM 4.023.719 4.725.331 3.196.082
Hollanda 1.150.608 1.111.384 952.365
G. Afrika Cum. 901.548 948.164 585.119
Hindistan 679.568 387.582 339.036
Singapur 37.953 474.724 145.498
İtalya 36.042 77.947 100.086
Belçika 48.567 63.486 88.812
Çin 104.980 204.188 87.875
Birleşik Krallık 48.952 209.903 80.874
Zimbabve 74.510 106.496 79.272
Namibya 16 31 69.477
ABD 143.562 53.336 58.209
Lüksemburg 75 30.301 46.607
B.A.E. 39.468 119.093 34.279
Romanya 2.320 5.308 31.805
Fransa 30.685 49.891 31.234
Portekiz 104.239 53.426 29.375
Hong Kong 1.272 3.293 27.845
İspanya 74.104 57.668 26.586
Rusya 
Federasyonu 

10.033 21.107 24.306

Almanya 10.365 62.553 23.841
G. Kore 648 10.230 23.713
Türkiye 17.445 27.539 23.168
 

3.1.5. Mozambik’in Ticari Anlaşmaları  

Mozambik, Afrika’nın güneyinde bölgesel ekonomik işbirliğini geliştirme amacıyla Nisan 
1980’de kurulan Güney Afrika Kalkınma Topluluğu’nun (SADC - Southern African 
Development Community) üyesidir. SADC kapsamında üye ülkeler arasında pek çok üründe 
gümrük vergileri kaldırılmıştır. Söz konusu indirimler üye 15 ülke tarafından tam anlamıyla 
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uygulandığında, Mozambik ürünlerinin 230 milyondan fazla nüfusa ve toplamda 735 milyar 
dolar GSYİH’ye (satın alma gücü paritesine göre) sahip bir bölgeye gümrüksüz girişine 
imkân verecektir. 

Afrika Büyüme ve Fırsat Akdi (African Growth and Opportunity Act – AGOA) ve 
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP- Generalized System of Preferences) gereğince 
Mozambik’den ihraç edilen pek çok ürün ABD’ye gümrüksüz olarak girebilmektedir. 

Mozambik’in Malavi ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktadır. Söz konusu anlaşma 
kapsamında, bira, alkolsüz içecekler, tütün, şeker, bitkisel yağlar, tavuklar ve yumurtaları, ofis 
gereçleri, petrol ürünleri, silahlar ve patlayıcılar hariç olmak üzere diğer ürünlerin ticareti 
gümrüksüz olarak gerçekleştirilebilmektedir. Mozambik aynı zamanda Zambiya ile STA 
imzalama aşamasındadır. 

Avrupa Birliği (AB) ile Mozambik arasındaki ilişkiler, AB ile Güney Afrika ülkelerini içine 
alan SADC 

(Southern African Development Community) ile 10 Haziran 2016 tarihinde imzalanan 
Ekonomik 

Ortaklık Anlaşması yürürlüğe girene kadar AB ile Afrika Karayip Pasifik ülkeleri ile 2000 
yılında 

imzalanan Cotonou Anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir. 

Ayrıca, Mozambik’in Portekiz, İtalya, Mauritius, BAE, Macau, GAC, Hindistan, Vietnam ve 
Botsvana ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları mevcuttur. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

TÜRKİYE İLE TİCARET 

 

4.1.TÜRKİYE İLE TİCARET 

4.1.1. Türkiye – Mozambik’e Dış Ticaret Göstergeleri (Bin Dolar) 

Türkiye ile Mozambik arasındaki ticaret hacmi henüz istenilen seviyede değildir. 2015 yılı 
itibarıyla Türkiye’nin Mozambik’e gerçekleştirmiş olduğu ihracat 43,8 milyon dolar, 
Mozambik’ten gerçekleştirdiği ithalat ise 72 milyon dolar seviyesindedir. 2015 yılında 
Mozambik’e yapılan ihracat bir önceki yıla göre %8,2 oranında azalırken, Mozambik’den 
yapılan ithalat ise %15,4 oranında artmıştır. 

4.1.2. Türkiye – Mozambik’e  Dış Ticaret Göstergeleri (Bin Dolar) 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge
2000 1.378 345 1.723 1.033
2001 509 284 793 225
2002 527 1.273 1.799 -746
2003 4.809 122 4.931 4.687
2004 4.045 6.601 10.646 -2.556
2005 6.363 12.365 18.728 -6.001
2006 8.559 14.243 22.802 -5.683
2007 14.987 18.465 33.452 -3.478
2008 18.493 10.775 29.268 7.718
2009 24.496 66.179 90.675 -41.683
2010 46.038 43.346 89.384 2.692
2011 102.553 71.001 173.554 31.552
2012 36.378 156.385 192.763 -120.007
2013 41.390 58.997 100.387 -17.607
2014 47.812 62.740 110.551 -14.928
2015 43.844 72.378 116.222 -28.534

2016(11Ay) 22.334  80.726 103.060 -58.391
 

2014 yılında Mozambik’e yapılan ihracatın toplam ihracatımızdaki payı %0,04 olup, en fazla 
ihracat yaptığımız ülkeler arasında 121. sırada yer almıştır (2013 yılında 126. sırada idi). 
Ülkemizin Mozambik’in toplam ithalatı içindeki payı ise 2013 yılında  %0,7 olarak 
gerçekleşmiştir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2014 yılı itibariyle 111 milyon dolar 
düzeyindedir. 

2015 yılında Türkiye’nin Mozambik’e ihracatı 44 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 
Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerin başında demir/çelik ürünleri gelmektedir. Demir/çelik 
ürünlerinin  ardından  toprak, taş, metal ayıklama, eleme ve tasnif makinaları tohum, hububat 
ve bakliyat temizleme, eleme ve tasnif makinaları, elektrikli su ısıtıcıları, prefabrik yapılar, 
mayalar ve hijyenik havlular ve tamponlardır. 
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4.1.2. Türkiye'nin Mozambik’e İhracatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

GTİP ÜRÜN ADI 2013 2014 2015
 TOPLAM 41.390 47.812 43.844

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

16.005 11.807 7.931

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

295 502 3.088

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

60 965 2.116

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

997 6.658 1.974

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

1.157 1.982 1.871

'9406 Prefabrik yapılar 93 49 1.719
'2102 Mayalar ve cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar 755 1.433 1.681

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

1.657 1.882 1.591

'7309 
Demir veya çelikten depo, sarnıç, küvler vb kaplar (hacmi > 300 lt ve 
mekanik veya termik tertibatı olmayan)

5 0 1.258

'8422 
Bulaşık, şişe vb yıkama ve kurutma makinaları, şişe, kutu çuval vb 
doldurma, etiketleme makinaları, ambalaj vb makinalar

74 41 1.240

'8428 
Kaldırma, elleçleme, yükleme, boşaltma makinaları (asansörler, 
yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi)

438 187 1.025

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

0 0 997

'2106 Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları 1.161 716 812

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

361 404 643

'9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 629 795 586

'8537 
Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer 
mesnetler ve sayısal kontrol cihazları

21 23 578

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

283 180 519

'8483 
Transmisyon milleri, kranklar; yatak kovanları ve mil yatakları; 
dişliler ve sistemleri;vidalar;dişli kutuları volan vb

17 5 497

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

365 726 488

'9405 
Diğer aydınlatma cihazları, ışıklı panolar, ışıklı tabelaları ve benzer 
eşya ve bu eşyanın aksam ve parçaları

88 80 455

'4803 
Tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt, havlu veya kağıt peçete vb. 
Kağıtlar 

350 613 435

'7215 Demir veya alaşımsız çelikten diğer çubukIar 1.009 2.831 367
'1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 149 387 365

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

0 390 354

'8504 
Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve 
endüktörler 

461 336 342

'6908 Cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım 262 223 331
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taşları; cilalı veya sırlı mozaik küpler vb. 

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

157 204 322

'8413 Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri 32 63 318
'7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller 372 763 285

'1905 
Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamüller, hosti, boş ilaç 
kapsülü mühür güllacı, pirinç kağıdı vb

448 462 280

'8429 
Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, 
mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb

223 0 269

'7610 
Aluminyumdan inşaat ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, 
kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, kapı, pencere vb)

39 55 205

'4418 
Ağaçtan bina ve inşaat için marangozluk, mamülleri, doğrama 
parçaları 

164 27 202

'3917 
Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, 
dirsek, flanşlar, vb.) 

235 339 191

'6809 Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya 43 98 184
'9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 214 247 184
'1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) 11 178 170
'3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası 179 153 169
'3925 Plastikten inşaat malzemesi 273 216 168

 

Türkiye’nin Mozambik’den gerçekleştirmiş olduğu ithalatta en önemli ürünler taş kömürü 
ve  yaprak tütün ve döküntüleridir. 2015 yılında Mozambik’den gerçekleştirilen ithalatın 
%83’ünü bu iki ürün oluşturmuştur. 2015 yılında ithal edilen ürün gurbu 7 kalemdir. 

4.1.3.Türkiye'nin Mozambik’e İthalatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

GTİP ÜRÜN ADI 2013 2014 2015
 TOPLAM 58.997 62.740 72.378
'2701 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı 

yakıtlar 
12.772 9.310 33.634

'2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 22.043 23.722 26.159
'7605 Aluminyum teller 0 0 5.243
'7204 Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya 

bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler
0 3.859 5.037

'1207 Diğer yağlı tohumlar ve meyveler 1.303 9.582 2.266
'7601 İşlenmemiş aluminyum 0 2.906 37
'4113 Diğer hayvanların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri 

derecede hazırlanmış deri ve köseleleri
0 0 2

'4502 Tabii mantar (işlenmiş) 0 0 0
'9999 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen ürünler 22.574 13.161 0
'5201 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) 0 196 0
'0306 Kabuklu hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, 

kurutulmuş, tuzlanmış veya benzer işlem görmüş)
305 0 0

'8511 Motorlarda kullanılılan elektrikli ateşleme veya hareket ettirme 
tertibat ve cihazları (ateşleme-dinamo manyetoları, vb)

0 3 0
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

KONYA İLE TİCARET 

5.1. KONYA İLE TİCARETİ 

5.1.1.Konya – Mozambik  2015 Yılı İhracat Kalemleri 

Ürün Adı  Dolar 
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam 
ve parçaları 

1.909.083

Demir veya çelikten eşya 61.000
Kakao ve kakao müstahzarları 13.560
Şeker ve şeker mamulleri 9.801
Plastikler ve mamulleri 6.528
 

5.1.2.Konya – Mozambik  2015 Yılı İthalat Kalemleri 

2015 yılında ithalat verisi bulunmamaktadır.  

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

Türkiye- Mozambik Rakamları 

 Dolar 2013 2014 2015 
İhracat  41.389.548 47.811.806 43.844.878 

İthalat  58.996.697 62.739.537 72.377.818 
 

Konya-Mozambik Rakamları 

 Dolar  2013 2014 2015 
İhracat  698.023 920.259 1.999.972 
İthalat  - 697.585 - 

 

 

 


