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YÖNETİCİ ÖZETİ 
 

 83.856 km2’lik yüzölçümü ve 8,5 milyon nüfusu ile küçük bir Avrupa ülkesi olan Avusturya’nın denize 

doğrudan açılımı bulunmamakta ve sınırlarının kuzeyinde Almanya ve Çek Cumhuriyeti, doğusunda Slovakya 

ve Macaristan, güneyinde Slovenya ve İtalya, batısında İsviçre ve Lihtenştayn yer almaktadır. 
 

 Avusturya’nın dış ticaret hacmi 309,9 milyar dolar, ihracat 153,3 milyar dolar, ithalat ise yaklaşık 158 

milyar dolar olmuştur. 

 

 2016 yılında Avusturya’ya olan ihracatımız 1 milyar dolar iken ithalatımız 1,5 milyar dolarak 

gerçekleşmiştir. 
 

 

 Başlıca İhracat Ortakları: Almanya, A.B.D., İtalya, İsviçre,Slovakya,Fransa 

Başlıca İthalat Ortakları : Almanya, İtalya, İsviçre,Çek Cumhuriyeti,Hollanda, Çin 

 

 Başlıca İhracat Kalemleri : İlaç ve eczacılık ürünleri, motorlu kara taşıtları, otomotiv yedek parçaları, telli 

telefon-telgraf için elektrikli cihazlar, sular ve dizel, yarı dizel motorlar 

       Başlıca İthalat Kalemleri: Motorlu kara taşıtları, petrol ve petrol ürünleri, telli telefon-telgraf için          

elektrikli cihazlar, ilaç ve eczacılık ürünleri, otomotiv yedek parçaları  

  

 2016 yılında , Bursa ilinden Avusturya’ya 103  milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, ithalat rakamı 61 

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 

 2016 verilerince Bursa’da Avusturya sermayeli 11 firma bulunmaktadır.  

 

 Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre ise Bursa’dan Avusturya’ ihracat yapan firma sayımız 

249’dur. 
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1. GENEL BİLGİ 
 

 

RESMİ ADI AVUSTURYA CUMHURİYETİ 

YÖNETİM BİÇİMİ PARLEMENTER FEDERAL CUMHURİYET  

CUMHURBAŞKANI ALEXANDER VAN DER BELLEN 

BAŞBAKAN SEBASTIAN KURZ 

BAŞKENT VİYANA 

NÜFUS (WORLDOMETERS 2017) 8,741,590 

YÜZ ÖLÇÜMÜ ( KM² ) 83,871 

DİL ALMANCA, HIRVATÇA, MACARCA, SLOVENCE 

ETNİK YAPI %81 ALMAN, %19’U BALKAN ÜLKELERİ 

DİNİ YAPI 
% 80,9 HRISTIYAN , % 4,2 MÜSLÜMAN, % 0,8 DİĞER 

DİNLERE MENSUP KİŞİLER,% 12 İNANÇSIZ.  

PARA BİRİMİ EURO 

GSYİH (MİLYON $) 383.509.000 (2017, IMF) 

KBGSYİH ($) 49.371 (2017, IMF) 

BÜYÜME ORANI (%) 1,4 (2017,IMF) 
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İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın en fakir ülkelerinden sayılan Avusturya, son 20 yılda dünyanın en 

zengin ülkeleri arasında yer almayı başarmıştır. Yaklaşık 84 bin km2’lik yüzölçümüne ve 8,5 milyonluk nüfusa 

sahip olan ülke müreffeh ve demokratik bir ülke olarak tanımlanmaktadır. Ülke 1999 yılında “AB Ekonomik 

ve Parasal Birliği”ne katılmıştır. 

Bir zamanlar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun güç merkezi olan Avusturya, 1. Dünya Savaşı’nın 

sonunda aldığı yenilgiyle küçük bir cumhuriyete dönüştürülmüştür. 1938’de Nazi Almanyası tarafından ilhak 

edilmesi ve sonrasında 2. Dünya Savaşı’nda galip çıkan Müttefik Kuvvetlerince işgal edildiği 1945’ten itibaren 

10 yıllık süre boyunca Avusturya’nın statüsü belirsiz kalmıştır. 1955’te imzalanan kurucu anlaşmayla Müttefik 

işgali sona ermiş, Avusturya’nın bağımsızlığı tanınmış ve Almanya’yla birleşmesi yasaklanmıştır. Aynı yıl kabul 

edilen Anayasa ile Sovyet askeri varlığının ülkeden çekilmesinin bir şartı olarak ülkenin “daimi tarafsızlık” 

statüsüne geçtiği ilan edilmiştir. Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılması ve ülkenin 1995’te Avrupa Birliği’ne 

(AB) tam üye olmasıyla bu “tarafsızlık” anlamını yitirmiştir. Müreffeh ve demokratik bir ülke olarak Avusturya 

1999 yılında “AB Ekonomik ve Parasal Birliği”ne katılmıştır. Avusturya Ocak 2009’da, 2009-2010 dönemi için 

BM Güvenlik Konseyi’nin geçici üyesi olmuştur. 

 

1.1. COĞRAFİ KONUM 

83.856 km2’lik yüzölçümü ve 8,5 milyon nüfusu ile küçük bir Avrupa ülkesi olan Avusturya’nın denize 

doğrudan açılımı bulunmamakta ve sınırlarının kuzeyinde Almanya ve Çek Cumhuriyeti, doğusunda Slovakya 

ve Macaristan, güneyinde Slovenya ve İtalya, batısında İsviçre ve Lihtenştayn yer almaktadır. 

Ülkede Tuna Nehri coğrafi ve turistik açıdan olduğu gibi, bir taşıma yolu olarak da hayati öneme sahiptir. 1992 

yılında tamamlanan ve Karadeniz’i nehir yoluyla Kuzey Denizi’ne bağlayan “Rhein-Main-Donau” (Ren-Main-

Tuna) Kanalı, 3.500 km’lik güzergahın uzun bir parçası olan Tuna Nehri’nin önemini daha da arttırmıştır. 

Viyana’nın hemen dışında bulunan liman ticari taşıma açısından dikkat çeken bir konuma sahip bulunmaktadır. 

Avusturya’nın toplam sınırları 2.706 km’dir. Bunun 819 km’lik bölümü Almanya ile olan sınırdır. 

Ülkenin özetle verilen stratejik coğrafi konumu, ticari yönden de önemli bir güç kaynağı oluşturmakta, tarihi 

bağlar da dikkate alındığında, özellikle Doğu Avrupa ülkeleri için Avusturya en yakın Batılı ticari ortak 

konumuna sahip bulunmaktadır. Doğu Bloku’nun yıkılmasını takiben Avusturya’nın, doğusundaki komşu 

ülkelerle olan ticaret hacmi ve bu ülkelerdeki yatırımları çarpıcı bir biçimde artmıştır. 

Ülkenin hemen hemen yarısı ormanlarla kaplıdır. Tüm coğrafyayı koruma adına çevre konusunda alınan 

tedbirler ve faaliyetler önemli boyutlara ulaşmıştır. İlgililer Avusturya’nın, Japonya’dan sonra çevre 

konusunda en duyarlı ikinci ülke olduğunu ifade etmektedirler. 

Esasen bu hassas yaklaşımdan ülkemiz ihracatı dolaylı olarak olumsuz şekilde etkilenmiş ve özellikle, 90’lı 

yıllarda Avusturya’dan Türk TIR’larının geçişlerinde yaşanan büyük sıkıntılar temelde çevre korumacılığına 

dayandırılmıştır. Son yıllarda geçmişe kıyasla Avrupa ile ticaret hacminin büyük boyutlara ulaşmasına rağmen 

Avusturya’nın sağladığı geçiş kotalarının uzun yıllardır artmıyor olmasında da Avusturya’nın çevrenin 

korunması konusunu temel gerekçe olarak kullanması esas rol oynamaktadır. 
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1.2. Siyasi ve İdari Yapı 

Avusturya’nın idari yapısı, federal yapıya dayalı cumhuriyettir. Ülkenin resmi adı “Avusturya Cumhuriyeti”dir. 

Avusturya; Niederösterreich (Aşağı Avusturya), Wien (Viyana), Burgenland, Steiermark, Oberösterreich 

(Yukarı Avusturya), Salzburg, Kärnten (Karintiya), Vorarlberg ve Tirol olmak üzere dokuz eyaletten 

oluşmaktadır. 

Avusturya Cumhuriyetinin temel belgeleri Federal Anayasa, 1955 tarihli Avusturya Devlet Anlaşması ve Daimi 

Tarafsızlık Hakkındaki Temel Kanundur.Avusturya Cumhuriyetinin siyasi yapısı, demokrasi ve federal ilkeler 

üzerine dayalı “parlamenter hukuk devletini öngörmekte olup, Anayasa ve güçler ayrılığı ilkesi gereği yasama, 

yürütme ve yargı erkleri birbirinden ayrılmıştır. 

Federal Cumhurbaşkanı siyasi partiler tarafından gösterilen adaylar arasından genel seçimler sonucu 6 yıllık 

bir süre için seçilmektedir. Daha ziyade sembolik yetkilerle donatılmıştır.     Parlamento iki meclisten 

oluşmaktadır: Federal Meclis (Bundesrat – 64 Temsilci) ve Millet Meclisi (Nationalrat – 183 Temsilci). Ayrıca, 

eyaletlerde Eyaletler Meclisi şeklinde bir diğer parlamenter örgütlenme yapısı mevcuttur. Millet Meclisi halk 

tarafından seçilmekte, Federal Meclis ise, dokuz eyalet meclisinin kendi aralarından seçtiği temsilcilerden 

oluşmaktadır. 

1980’lere kadar, Avusturya’da siyasi partiler üç kamp esasına dayalı geleneksel bir yapıya sahip olmuşlardır. 

Kaynağı 19. yüzyıla dayanan bu yapılanma şekli bugünkü Avusturya Parlamentosu’nda da benzer şekildedir. 

 

1.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Avusturya İstatistik Ofisi verilerine göre ülke nüfusu 2016 yılı Ocak ayı itibariyle bir önceki yıla göre %1,35 

artış göstererek 8.700.471 kişi olmuştur. Avusturya nüfusunun yaklaşık % 48’ni erkekler, % 52’ni ise kadınlar 

oluşturmaktadır. 2030 yılında ise 9,19 milyon kişiye ve 2060 yılında ise 9,62 milyon kişiye ulaşacağı tahmin 

edilmektedir. 

Nüfus yoğunluğu daha ziyade ülkenin doğusundadır. Viyana, Burgenland ve Aşağı Avusturya eyaletleri ülkenin 

doğu bölgesini oluşturmakta, toplam ülke yüzölçümünün %28,1’inde nüfusun %43’ü yaşamaktadır. Toplam 

ülke yüzölçümünün %36'ünü oluşturan Salzburg, Yukarı Avusturya, Tirol ve Vorarlberg eyaletlerinde ise 

toplam ülke nüfusunun yaklaşık % 36’sı yaşamaktadır. Ülkenin güneyinde yer alan Styria ve Karintiya 

eyaletlerinin toplam yüzölçümü ülke nüfusunun %30,9’una denk gelmekte olup, söz konusu iki eyalette 

toplam nüfusun yaklaşık %21’i yaşamaktadır. 

Önümüzdeki on yıllarda ülke nüfusunun büyük ölçüde dokuz eyalette değişiklik göstermesi öngörülmektedir. 

En fazla nüfus artışı Viyana’da beklenirken 2060 (%25), ardından Aşağı Avusturya (+17%), Tirol ve Vorarlberg 

(+16% herbiri)’de nüfus artışları beklenmektedir. Yukarı Avusturya’nın (+11%) ve Burgenland (+10%)’ın nüfus 

artışlarının ise toplam ülke nüfusundan biraz daha düşük seyretmesi beklenmektedir.’nın nüfusunun %4 veya 

daha az durgun olması ve Karintiya’nın ise 2060 yılına kadar nüfusu azalan (-7%) tek eyalet olması 

öngörülmektedir. 

1.4. Doğal Kaynak ve  Çevre 

Avusturya’nın en değerli doğal kaynağı olan ekolojik çevresini, kirlilik düzeylerini sistematik olarak düşürmek 

yoluyla korumak adına gösterdiği yoğun çabalar, ülkenin çevre açısından en bilinçli Avrupa ülkeleri arasında 

sayılmasını sağlamıştır. Avusturya göllerdeki geniş çaplı temizleme faaliyetlerine 1970’lerde başlamış, 

endüstriyel emisyon kısıntılarını 1980 ve 1990’larda zorunlu uygulamaya koymuş ve karayolu trafik 

emisyonlarını azaltmak için yeni araçlarda katalitik konvertör zorunluluğunu 1980’lerde getiren ilk Avrupa 

ülkeleri arasında yer almıştır. 1980’lerden bu yana sülfür dioksit emisyonu %90, karbon monoksit 

emisyonları %55, azot protoksit emisyonu %17 azalmıştır. 
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Ülkenin yaklaşık %50’si ormanla kaplı olup, Orta Avrupa’nın en fazla ormana sahip ülkesi konumundadır. 

Alplerin 2000 metreye kadar olan yüksekliklerinde mevcut olan ormanların büyük kısmı özel şahıslara aittir. 

Madenler bakımından oldukça zengin sayılan Avusturya’da demir, magnezyum, grafit ve kömür elde 

edilmektedir. Dünyada en çok grafit üreten ülkedir. Ayrıca manyezit ve volfram üretiminde de dünyanın 

önemli üreticilerinin başında gelmektedir. 

Petrol ve doğal gaz üretiminde Avrupa’da dördüncü sıradadır. Petrol üretimi Viyana havzası ile Linz şehri 

civarındadır. Bunlardan başka bakır, çinko, kurşun, antimon, boksit ve tungsten madenleri de bulunmaktadır. 

2. GENEL EKONOMİK DURUM  

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın en fakir ülkelerinden sayılan Avusturya, son 20 yılda dünyanın en 

zengin ülkeleri arasında yer almayı başarmıştır. 1948 yılında yürürlüğe giren Marshall Planı ile birlikte 

Avusturya’nın bağımsız bir ekonomi haline gelmesi hedeflenmiştir. Ülkenin sanayi sektörü, iktisadi devlet 

teşekkülleri ile oluşturulmuştur. 

Avusturya ekonomisinin en büyük başarılarından birisi işveren ve işci temsilcilerinin “sosyal ortak anlayışı” 

içinde hareket etmeleri olmuştur. Diğer taraftan, Avusturya ekonomisi için, 1995 yılındaki AB üyeliği, Doğu 

Bloku’nun yıkılması ve AB’nin Doğu Avrupa ülkelerini de içine alan genişlemesi önemli kilometre taşlarıdır. 

2.1. Ekonomik Yapı 

 

Avusturya’nın ekonomisi yüksek oranda çeşitlenmiş olmakla birlikte hizmetler sektörü katma değerin ve 

istihdamın üçte ikisini yaratmaktadır. Diğer gelişmiş ülkelerin aksine Avusturya’da sanayi sektörü toplam 

hasıladaki payını korumuş ve GSYiH’nın yaklaşık 1/3’ini oluşturmuştur. Tarım sektörü ise tüm ekonomik 

faaliyetlerden elde edilen hasılanın %2’sini oluşturmaktadır. 

Ülkenin maden-mineral varlığının azlığı dikkate alındığında, Avusturya’nın geleneksel ana kaynağının 

dünyadaki en iyi işçi-işveren ilişkilerinden birine (bunun sonucu olarak ılımlı ücret artış talepleri ve sayıca çok 

az grev olayları gözlenmektedir) ve yüksek yaşam kalitesine sahip, eğitimli-yetenekli iş gücü olduğu 

görülmektedir. Ülkenin Avrupa’nın merkezindeki konumu, dağlar ve göller gibi turistik varlıkları da iş 

çevrelerini ülkeye çekmekte ve GSYiH artışını desteklemektedir. 

Küçük bir ulusal pazara sahip olduklarından, Avusturyalı firmaların büyüme imkanı dış pazarlara bağlıdır. Son 

on yılda Avusturya ekonomisinin ne derecede dış alana açıldığı, mal ve hizmet ihracatının GSYİH’ye oranındaki 

artışa bakılarak tespit edilebilir. Büyük oranda AB’ye katılmanın ve Doğu’daki eski komünist ülkelerin dış 

ticarete katılmasının sonucu olarak mal ve hizmet ihracatının GSYiH’deki payı yükselmiştir. 

 

2.2. Ekonomik Performans 

Avusturya Marshall Planı’yla uygulamaya konulan, sanayi sektörlerine yönelik düşük faizli ve bol krediler 

yardımıyla, 1950’ler ve 60’larda hızla sanayileşmiştir. 1955-1970 yılları arasında ekonomi yılda ortalama %5 

büyümüştür. 1970’lerde ise ekonomik büyüme yıllık ortalama %3,6’ya düşmüştür. 1980’lerde ekonomik 

büyüme daha da yavaşlayarak yıllık ortalama %2,3 seviyelerine gerilemiştir. Avusturya’nın büyük milli sanayi 

sektörü, özellikle, ağır sanayi, giderek bir değerden çok bir yük oluşturmaya başlamış ve hükümeti kademeli 

bir özelleştirme sürecini teşvik etmek yönünde harekete geçirmiştir. 80’lerin sonuna doğru özelleştirmenin 

ve artan rekabetin ilk etkilerinin görülmeye başlaması ve daha da önemlisi, Almanya’nın birleşmesi ve Doğu 

Avrupa’nın ekonomik açılımından sağlanan yararlar sonucunda ekonomik performansta ilerlemeler olmuştur. 
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1995 yılında başlayan AB üyeliğinin ilk yılları, bir düzenleme dönemi olarak nitelendirilmişse de, dünyanın en 

büyük pazarına engelsiz giriş 1995-2000 yılları arasında %3’lük bir yıllık ortalama büyüme oranı sağlamıştır. 

ÖVP-FPÖ iktidarının ilk yılı olan 2000’de, tüm Avrupa ülkelerindeki güçlü ekonomik performansın yanında, 

cömert olarak nitelendirilebilecek vergi reformunun etkileriyle birlikte büyüme rakamı %3,7’ye yükselmiştir. 

Ancak, vergi reformu daha büyük bir bütçe açığına neden olmuş ve yeni hükümeti, kamu finansmanını 

konsolide etmek adına, bir dizi kemer sıkma önlemleri almaya itmiştir. 2001 yılında Alman ekonomisindeki 

zayıflık ve kemer sıkma önlemlerinin etkisiyle büyüme ciddi şekilde yavaşlamış ve %0,5 oranına düşmüştür. 

2004-2005 döneminde ekonomi belli bir hız kazanmış ve yıllık büyüme %2,3 olmuştur. 2006-2007 döneminde 

ise hızla artan dış ticaret ve yatırımların desteğiyle, büyüme biraz daha hızlanarak yıllık ortalama %3,3’e 

yükselmiştir. 

2008 yılında ise küresel ekonomik ve mali krizin etkisiyle yılın ikinci yarısından itibaren imalat sanayindeki 

üretim düşüşü ve ihracattaki artış eğiliminin azalması sonucu büyüme oranı % 2,0 olarak gerçekleşmiştir. 

Krizin iyice hissedildiği ve etkilerinin devam ettiği 2009 yılında ise büyüme oranı % -3,6 olmuştur. Büyüme 

oranındaki gerilemede, ekonomisi büyük çapta ihracata bağımlı olan Avusturya’nın ihracatındaki gerilemenin 

büyük payı olmuştur. Bu dönemde dış alım talepleri daralmış, en büyük ticari ortağı olan Almanya’da gözlenen 

ekonomik daralma da Avusturya ekonomisini doğrudan etkilemiştir. 2010 yılında ise toparlanma dönemine 

geçilerek %2,0 oranında büyüme kaydedilmiştir. Büyümede artan dış taleplerdeki, diğer bir ifadeyle 

ihracattaki artışın önemli rolü olmuştur. Ayrıca 2010 yılında €’nun $ karşısında değerinin düşmesi de ihracatı 

artıran bir faktör olarak değerlendirilmektedir. 2011 yılında ise %2,7 oranında büyüyen Avusturya 

ekonomisinin Avro bölgesindeki krizin talep daraltıcı etkisi sebebiyle 2012 yılında %0,9 büyümüş, 2013 yılında 

da %0,3 oranında büyümüştür. 

Ekonomik dengelerin sağlanması ve pozitif büyüme oranlarına ulaşılmasında ihracatın artırılması büyük önem 

taşımaktadır. Neticede, ticareti büyük çapta AB üyesi ülkeler, özellikle Almanya ile olan Avusturya’daki 

ekonomik gelişmelerin bu ülkeler ekonomisindeki gelişmelere paralel olacağı beklenmektedir. 

Avro Bölgesi açısından bakıldığında Avusturya’nın küresel ekonomik krizden toparlanması iyi durumdadır. 

Ancak son dört yılda ekonomi büyük ölçüde durgundur. Almanya ile karşılaştırıldığında son birkaç yıldaki 

performansının düşüklüğü –büyüme, tüketim, yatırım ve işsizlik bakımından- iki ülkenin iş döngüleri 

arasındaki senkronizasyon açısından oldukça ilgi çekicidir. Avusturya statistik Ofisi verilerine göre ülke 

ekonomisi 2015 yılında %1’lik reel büyüme gerçekleştirmiştir (Almanyadaki büyüme oranı %1,7’dir). 2014 

yılındaki %0,6’lık artışın üzerinde büyüme gerçekleşmiştir. AB’deki 2015 yılındaki büyüme %2 ve Avro 

Bölgesi’ndeki büyüme %1,7 olarak gerçekleşmiştir. 

Avusturya cari fiyatlarla GSYİH’si 2015 yılında bir önceki yıla göre %2,9 artış göstererek 339,9 milyar avroya 

ve kişi başına düşen GSYİH 39.390 avroya ulaşmıştır. 

Son yıllarda ekonominin nispeten cansız performans göstermesi bir dizi faktöre bağlıdır. Avusturya'nın iç 

reform süreci durakladı ve bölgesel ülkelerle kıyaslandığında daha yüksek enflasyon verimlilik ve rekabeti 

zayıflatmıştır. Bu durum ihracat performansını da engellemiştir. Buna ek olarak, bankacılık sektörünün devam 

eden yeniden yapılanmasıyla bağlantılı maliyetler yatırımcı duyarlılığı ve kamu maliyesi üzerinde yük olmaya 

devam etmektedir. 

Özel tüketim 2016 yılından itibaren gelir vergisindeki ılımlı desteğe rağmen yavaş yavaş iyileşmektedir. 

Avusturyalılar diğer Avro Bölgesi ülkelerinin çoğuna göre daha fazla tasarruf yapmaktadırlar. Tüketici güveni 

hala baskı altındadır. Bunun ana nedeni emek piyasasındaki durumdur. İşsizlik 2011 yılından beri artış 

göstermektedir ancak yeni yeni azalmaya başlamıştır. Ancak 2015 yılında %5,7 olan işsizlik oranının 2016 

yılında da %5,9 olması beklenmektedir.  
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3. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

3.1. Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü 

Avusturya otoritelerinin doğrudan yabancı yatırımlarla (DYY) ilgili yaklaşımı son derece olumludur. 

Yabancıların şirketler ve mülkler üzerindeki sahipliğiyle ilgili çok az sayıda spesifik sınırlama vardır ve ilgili 

düzenlemeler yabancı ve yerli şirketler arasında önemli bir ayrım yapmamaktadır. Diğer yandan 

Avusturya’nın, özellikle büyük “milli” firmaların yabancıların eline geçmesi tehlikesinin belirdiği dönemlerde 

yoğunlaşan bir korumacılık ve devlet müdahalesi geçmişi vardır.  

Örneğin, 2007 yılında İngiliz girişim sermayesi şirketi CVC, Avusturyalı çelik üreticisi Böhler-Uddeholm şirketi 

için teklif verdiğinde, Avusturya hükümeti muhtemel bir yeniden yapılanmanın yol açacağı işten 

çıkarmalardan endişelenmiş ve Böhler’in Avusturyalı çelik devi Voestalpine AG tarafından devralınmasıyla 

sonuçlanan planını gerçekleştirmiştir. Avusturya, AB-15 ülkeleri arasındaki en düşük oran olan %25’lik 

standart kurumlar vergisi oranıyla, firmalar için oldukça elverişli bir vergi ortamı sunmaktadır. Yüksek-

teknoloji sektörlerinde yeni istihdam yaratan veya araştırma faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlara yönelik 

yatırımların ülkeye çekilmesine ağırlık verilmektedir. DYY’ın gittikçe artan bir payı imalat sektöründen, 

üniversitelerle firmaların Ar-Ge birimleri arasındaki güçlü bağların da desteğiyle, bilişim teknolojileri (IT) ve 

eczacılık ürünleri gibi sektörlere, diğer yandan ticari ve finansal hizmetlere kaymakta ve Avusturya’ya gelen 

DYY’ın sektörel yapısı değişmektedir. 

Hükümetin büyük “milli” firmaların el değiştirmesi sürecinde Avusturyalı yatırımcıları desteklemesi eğiliminin 

devam edeceği beklenebilirse de, ekonomik yavaşlamadan dolayı yabancı yatırımcılara daha olumlu bir gözle 

bakılacağı tahmin edilmektedir. 

3.2. Doğrudan Yabancı Yatırımların Kaynağı ve Dağılımı 

 

Diğer AB ülkelerinin firmaları geleneksel olarak Avusturya’ya en çok doğrudan yatırım yapan firmalardır. 

UNCTAD verilerine göre 2015 yılında Avusturya’ya gelen doğrudan yabancı yatırım miktarı 3.837 milyon dolar, 

doğrudan yabancı yatırım stoğu ise 164.784 milyon dolardır.   

Avusturya’ya yatırım yapan başlıca ülkeler ise; Hollanda (%32,2), Rusya (%14,3), Lüksemburg (%12,5), Güney 

Kıbrıs (%8,5), Fransa (%6,5), Japonya (%5,7), Hong Kong (%4,2) ve İtalya (%3,8)’dır. Ülkeye yapılan yatırımların 

sektörel dağılımı ise; ticaret (%38,7), kimyasalar, petrol ürünleri ve ilaç (%12,1), bilgi ve iletişim hizmetleri 

(%9,4), ulaşım araçlarının üretimi (%6,8), mesleki, bilimsel ve teknik hizmet faaliyetleri  (%6,5), gayrimenkul 

faaliyetleri  (%5,6). 

2011 yılında, Avusturya’nın yurtdışında yatırım yaptığı ilk 3 sektörü sırasıyla Mesleki, Bilimsel ve Teknik 

Faaliyetler sektörü, Mali Aracı Kuruluşların Faaliyetleri ile Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı sektörleri 

oluşturmuştur. 2011 yılında, ilk sırada Mali Aracı Kuruluşların Faaliyetleri sektörü yer alırken, bu sektörü 

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler ile Toptan ve Perakende Ticaret sektörü takip etmiştir. 2012 yılında da 

yine ilk sırada gelen Mali Aracılık Kuruluşlarının faaliyetlerini, Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler ile 

Elektronik Eşya imalatı takip etmiştir. 2013 yılında da bahsekonu sektörler sıralamadaki yerlerini muhafaza 

etmişlerdir. 2014 yılında ise ticaret, elektrik, su temini, atık toplama ve arıtma, tarım, madencilik önde 

gelmektedir. 

Avusturya yatırımcılara ulusal ve bölgesel bazda kapsamlı teşvik programı sunmaktadır. Spesifik projelere 

göre değişen teşvikler, yatırımın yapılacağı coğrafi bölge, yaratılacak istihdam sayısı, kullanılacak teknoloji ve 

diğer çeşitli faktörlere bağlı bulunmaktadır. 

 



KFA FUARCILIK LTD. ŞTİ. – Avusturya Ülke Raporu, Kasım 2017                                                                            Dilara SAVAŞ 7 

 

 

Yatırımlarda, bölgesel yardım programı çerçevesinde yatırım harcamalarının %50’sine kadar, araştırma 

geliştirme faaliyetlerinde projelere, araştırma türüne, bölgeye vb. bağlı olarak %50’ye kadar, personel alımı 

ve geliştirilmesinde % 45’e kadar, çevre konusunda %30’a kadar, ihraç mallarında, ihracat geliştirme programı 

çerçevesinde ve diğer bazı alanlarda teşvik imkanı mevcuttur. 

Yardımın türü ne olursa olsun (nakdi yardım veya vergi indirimi vb), mevcut teşviklerin belirlenmesi için 

bireysel istişareye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bununla birlikte Avusturya’da hiçbir şekilde Avrupa Birliğinin kabul ettiği seviyelerin üzerinde bir devlet 

yardımı söz konusu değildir. 

4. DIŞ TİCARET  

Başlıca İhracat Ortakları: Almanya, A.B.D., İtalya, İsviçre,Slovakya,Fransa 

Başlıca İthalat Ortakları : Almanya, İtalya, İsviçre,Çek Cumhuriyeti,Hollanda, Çin 

Başlıca İhracat Kalemleri : İlaç ve eczacılık ürünleri, motorlu kara taşıtları, otomotiv yedek parçaları, telli 

telefon-telgraf için elektrikli cihazlar, sular ve dizel, yarı dizel motorlar 

Başlıca İthalat Kalemleri: Motorlu kara taşıtları, petrol ve petrol ürünleri, telli telefon-telgraf için elektrikli 

cihazlar, ilaç ve eczacılık ürünleri, otomotiv yedek parçaları  
 

Tablo 1: Avusturya’nın Dış Ticareti (Milyon $) 

YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2012 166,715,000 178,624,674 345,357,674 -11,909,674 

2013 175,160,862 183,282,756 358,443,618 -8,121,894 

2014 178,294,258 182,053,101 360,347,359 -3,758,843 

2015 152,858,392 156,123,321 308,981,713 -3,264,929 

2016* 152,174,173 157,621,374 309,795,547 -5,447,201 

*Yansıma veri, Kaynak: Trademap 
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5.1. Avusturya’nın İhracatı 
Tablo 2: Avusturya’nın İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1000 $) 

GTİP NO GTİP AÇIKLAMA 2014 2015 2016 
2015-2016 

DEĞİŞİM % 
2016 PAY % 

9999 Başka yerde belirtilmeyen mallar 9,390,601 7,810,604 6,215,673 -20 0.9 

3004 
Tedavide/korunmada kullanılmak üzere 

hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 
5,882,780 4,871,433 5,348,028 10 1.7 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 5,384,584 5,080,780 4,796,302 -6 0.9 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 4,928,532 4,443,823 4,631,425 4 1.3 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 4,435,175 4,104,320 4,405,039 7 0.6 

3002 
İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. 

ürünler 
2,660,292 2,630,617 2,735,203 4 2.1 

8408 
Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile 

ateşlenen, pistonlu) 
2,895,176 2,578,684 2,611,348 1 5.8 

2202 Sular (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş) 2,345,883 2,290,435 2,421,767 6 12.8 

8407 
Alternatif-rotatif kıvılcım ateşlemeli, içten 

yanmalı motorlar 
2,156,513 1,944,171 1,979,478 2 4.4 

8302 Adi metallerden donanım, tertibat vb. eşya 1,963,923 1,710,472 1,818,200 6 6.4 

8477 
Kauçuk, plastik eşya imal ve işleme makine ve 

cihazları 
712,044 602,012 1,781,483 196 7.3 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 1,536,976 1,345,682 1,615,295 20 1.4 

8504 
Elektrik transformatörleri, statik 

konvertisörler, endüktörler 
1,551,120 1,504,481 1,521,989 1 1.7 

4407 
Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalın >=6 

mm 
1,492,824 1,298,789 1,362,877 5 3.9 

4418 
Bina, inşaat için marangozluk, doğrama 

mamulleri 
1,423,395 1,235,855 1,336,781 8 8.7 

7225 
Alaşımlı çeliklerden yassı hadde mamulü 

(genişlik 600mm.den çok) 
1,288,624 1,178,051 1,212,725 3 4.5 

8479 Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar 1,213,682 1,199,141 1,174,261 -2 1.7 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 1,651,631 943,318 1,150,049 22 0.4 

4810 
Bir/iki yüzü kaolin, inorganik madde sıvanmış 

kağıtlar 
1,352,820 1,192,692 1,145,181 -4 4.4 

8803 
Balon, hava gemisi, planör vb. diğer hava 

taşıtlarının aksam ve parçaları 
980,927 1,061,077 1,130,120 7 1.3 

3926 Plastikten diğer eşya 1,207,583 1,120,792 1,125,965 0 1.7 
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2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 

edilen yağlar 
2,135,157 1,334,337 1,082,091 -19 0.2 

8711 
Motosiklet, mopetler, motorlu bisikletler, 

sepetler 
968,692 961,918 1,054,325 10 4.9 

7308 Demir/çelikten inşaat ve aksamı 1,224,700 1,054,989 1,053,009 0 2.3 

8429 
Dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, 

küreyici, yükleyici vb. 
1,055,707 996,916 1,033,292 4 3.1 

8544 
İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş 

elektrik iletkenleri; fiber optik kablolar 
1,276,887 1,035,119 986,410 -5 0.9 

8409 
İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-

parçaları 
1,326,521 1,109,792 983,077 -11 1.6 

8428 
Kaldırma, istifleme, yükleme, boşaltma makine 

ve cihazları 
898,644 892,010 955,250 7 3.7 

9018 
Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve 

cihazları 
926,616 899,996 945,279 5 0.8 

8501 Elektrik motorları, jeneratörler 959,564 837,057 937,612 12 2 

3921 
Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak 

ve lamlar 
1,000,993 919,711 886,757 -4 3.7 

2716 Elektrik enerjisi 1,113,643 950,831 869,520 -9 2.5 

8512 
Kara taşıtlarının aydınlatma, sinyal vb. 

tertibatı, cihazları 
805,135 724,154 864,895 19 3 

8421 
Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma 

cihazları 
949,979 827,820 859,194 4 1.5 

9403 Diğer mobilyalar vb. aksam, parçaları 1,075,202 890,218 859,161 -3 1.1 

9405 
Diğer aydınlatma cihazları, lambalar, ışıklı 

tabela, plaka vb. 
1,302,206 1,004,239 839,299 -16 1.6 

8481 
Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, 

termostatik valfler dahil 
995,144 858,857 826,809 -4 1 

8541 
Diotlar, transistörler vb. yarı iletkenler, piezo 

elektrik kristaller 
859,254 812,467 820,627 1 0.8 

8536 
Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi 

teçhizatı 
941,504 800,491 815,653 2 0.9 

8542 Elektronik entegre devreler 904,709 834,286 815,627 -2 0.2 

8701 Traktörler 1,175,913 884,162 813,208 -8 1.8 

Kaynak: Trade Map 

 

 



KFA FUARCILIK LTD. ŞTİ. – Avusturya Ülke Raporu, Kasım 2017                                                                            Dilara SAVAŞ 10 

 

Tablo 3: Başlıca Ülkeler İtibari ile İhracatı (1000 $) 

ÜLKE 2014 2015 2016 2015-2016 DEĞİŞİM % 2016 PAY % 

ALMANYA 
51,107,934 44,228,592 44,745,534 1 

6.6 

A.B.D. 
9,683,670 9,406,125 9,255,042 -2 

14 

İTALYA 
10,873,359 9,057,642 9,169,314 1 

2.5 

İSVİÇRE 
9,705,368 8,558,650 8,550,204 0 

1.7 

SLOVAKYA 
7,189,461 6,432,777 6,689,991 4 

0.5 

FRANSA 
8,287,252 6,523,511 5,916,847 -9 

3.5 

ÇEK CUMHURİYETİ 
5,725,555 5,177,487 5,218,497 1 

0.9 

MACARİSTAN 
5,770,068 4,880,560 4,934,196 1 

0.6 

POLONYA 
5,284,484 4,739,139 4,489,118 -5 

1.2 

BİRLEŞİK KRALLIK 5,180,508 4,614,961 4,447,718 -4 4 

Kaynak: Trade Map 

 

5.2. Avusturya’nın İthalatı 
Tablo 4: Avusturya’nın İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1000 $) 

GTİP 

NO 
GTİP AÇIKLAMA 2014 2015 2016 

2015-2016 

DEĞİŞİM % 

2016 

PAY % 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları  8,913,520    7.999.238   9.265.345    16,9   5,9 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar  5.789,951  5,573,182    5.470.182    102,0   3,5 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları  4.579.793   4,025,625    4.227,729    8,0   2,7 

2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 

edilen yağlar 
 5.413.567    3,268,566    3.181.742    -2,6   2,0 

2937 
Hormonlar, vb. öncelikle hormon olarak 

kullanılan türevleri 
 3.260.902   3.227.748    3.126.980 -3,4   2,0 

3004 
Tedavide/korunmada kullanılmak üzere 

hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 
 3.737.241   3.062.986    3.074.176    0,4   1,9 

2709 
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 

minerallerden elde edilen yağlar) 
 5.971.036    3.435.279    2.402.104   -30,1   1,5 

3002 
İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. 

ürünler 
 1.763.592    1.752.481    2.139.101    22,1   1,4 

8409 
İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-

parçaları 
 2.292.807    2.060.345    2.096.122    1,7   1,3 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri  1.860.271    1.514.147    2.025.122    33,7   1,3 

7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde)  1.849.910    2.172.438    1.501.635   -30,9   1,0 
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9403 Diğer mobilyalar vb. aksam, parçaları  1.534.661    1.298.089    1.425.539    9,8   0,9 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar  1.185.993    1.215.680    1.384.134    13,9    0,9 

8544 
İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş 

elektrik iletkenleri; fiber optik kablolar 
 1.408.749    1.166.964    1.338.070    14,7   0,8 

9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları  1.134.440    1.025.098    1.132.492    10,5   0,7 

8483 
Transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, 

dişliler, çarklar 
 1.051.308    949.376    1.062.793    11,9   0,7 

8414 
Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, 

vantilatör, aspiratör 
 1.045.517    964.890    1.042.088    8,0    0,7 

2716 Elektrik enerjisi  1.358.511    1.222.981    1.002.172   -18,1   0,6 

7326 Demir/çelikten diğer eşya  1.094.815    940.265    999.919    6,3   0,6 

8536 
Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi 

teçhizatı 
 1.070.045    942.836    996.416    5,7   0,6 

8481 
Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, 

termostatik valf dahil 
 981.548    890.312    977.715    9,8   0,6 

8431 Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları  1.015.824    952.532    974.577    2,3   0,6 

8504 
Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, 

endüktörler 
 944.311    871.197    934.137    7,2   0,6 

3926 Plastikten diğer eşya  959.946    855.852    926.750    8,3   0,6 

8523 
Ses ve diğer fenomenleri kaydetmek için disk, 

bant, katı hal kalıcı depolama aygıtları 
 968.879    805.173    923.426    14,7   0,6 

7308 Demir/çelikten inşaat ve aksamı  899.277    753.464    894.507    18,7   0,6 

8479 Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar  787.147    699.507    861.640    23,2   0,5 

6403 
Ayakkabı; yüzü deri, tabanı kauçuk, plastik, tabii, 

suni vb. kösele 
 1.022.573    814.431    833.036    2,3   0,5 

8542 Elektronik entegre devreler  842.420    695.014    823.371    18,5   0,5 

9405 
Diğer aydınlatma cihazları, lambalar, ışıklı 

tabela, plaka vb. 
 926.914    809.120    802.506   -0,8   0,5 

8501 Elektrik motorları, jeneratörler  744.141    659.119    792.030    20,2   0,5 

7601 İşlenmemiş alüminyum  882.409    927.138    786.591   -15,2   0,5 

8413 Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri  945.602    804.582    782.602   -2,7   0,5 

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları  828.078    695.125    772.860    11,2   0,5 

7318 
Demir/çelikten cıvata, somun, tavan halkası, 

vida, perçin, pim vb. 
 767.649    657.137    753.654    14,7   0,5 
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8443 
Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı 

makineler 
 818.735    695.473    736.711    5,9   0,5 

4403 Yuvarlak ağaçlar  764.310    655.961    733.144    11,8   0,5 

2202 Sular (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş)  216.166    198.226    730.942    268,7   0,5 

6204 Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket   743.892    644.109    705.865    9,6   0,4 

Kaynak: Trade Map 

Tablo 5: Başlıca Ülkeler İtibari ile İthalatı (1000 $) 

ÜLKE 2014 2015 2016 
2015-2016 

Değişim % 
2016 Pay % 

ALMANYA 74,055,799 63,875,155 66,307,865 4 8.4 

ITALYA 11,446,534 9,602,466 9,227,527 -4 2.9 

İSVİÇRE 10,224,386 9,272,698 8,827,918 -5 1.9 

ÇEK CUMHURİYETİ 7,705,220 6,564,747 6,907,947 5 1 

HOLLANDA 7,131,307 6,104,653 6,272 3 2.8 

ÇİN 6,418,910 5,783,498 5,253,715 -9 13.2 

MACARİSTAN 6,418,910 5,783,498 5,253,715 4 0.6 

SLOVAKYA 5,178,975 3,933,742 4,108,463 -2 0.5 

FRANSA 4,846,541 4,025,887 3,953,607 -2 3.1 

Kaynak: Trade Map                     

6. DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER 

6.1. Tarifeler ve Diğer Vergiler 

6.1.1. Genel Olarak Gümrük Vergileri 

 

Avrupa Toplulukları Birleştirilmiş Gümrük Tarifesi’ne (TARIC) göre ortak gümrük tarifesi uygulanmaktadır.  

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Çerçevesinde Türkiye menşeli veya Türkiye’de serbest 

dolaşımda olan sanayi ürünlerinde gümrük vergisi sözkonusu olmayıp, %20 oranında KDV (ithalatta alınan 

KDV Avusturya’da “Einfuhrumsatzsteuer” olarak adlandırılmaktadır) alınmaktadır. Söz konusu vergi 

yükümlülüğü ithalatçıya aittir. 

Tarım ürünlerinde ise Türkiye menşeli ürünler için tercihli rejim uygulaması söz konusudur. 

Gıda maddelerinde %10 KDV yanında AB uygulamalarına paralel olarak, dönemsel bazda ve çeşitli isimler 

altında ödentiler bulunmaktadır.  
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 TARIC  ( Integrated Tariff of the European Union (EU) 
 
TARIC en basit anlatımı ile; Topluluğun ortak tarife ve ticaret mevzuatının derlenmiş ve de özgün ve yeknesak 

bir şekilde kodlanmış halini ifade etmektedir. Uygulama ve yönetimi ise DG TAXUD tarafından işletilen 

merkezi bir veritabanı vasıtası ile olmaktadır. İlk başlarda TARIC veritabanının içeriğinin sadece matbu halde 

ve Topluluk Resmi Gazetesinin C (Communications) serisinde yayınlanması arzulanmıştır. Nitekim her yıl nisan 

ayı içinde, TARIC’in basılı hali Resmi Gazetesinin C serisinde yayınlanmaktadır. Fakat bugün TARIC’in hizmet 

ettiği asıl amaç değişmiştir ve bu amaç TARIC’in matbu halde yayınlanmasından çok daha farklıdır.  

Günümüzde TARIC ile hedeflenen asıl amaç, mevzuatın üye ülkelerin milli idarelerine otomatik olarak transfer 

edilmesi olmuştur. TARIC veritabanından günlük olarak yapılan güncellemeler üye ülke idarelerine yine aynı 

gün elektronik formatta ulaştırılmaktadır. Üye ülkeler ise kendilerine elektronik olarak ulaştırılan mevzuata 

ilişkin bu verileri gümrük işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla kendi sistemlerini desteklemek için kullanırlar. 

Bu sayededir ki üye ülkeler sürekli güncellenen mevzuatı gümrük işlemlerinde vakit kaybetmeden ve 

yeknesak bir biçimde uygulayabilmektedirler.  

Bu bağlamda TARIC sistemi ve işleyişi, gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında otomatik olarak 

gerçekleştirilmesi amacıyla tam uyumludur. TARIC veritabanı, her gün TARIC yöneticileri tarafından 

güncellenir. Bu yöneticiler, yayınlanan veya çok yakında yayınlanacak taslak mevzuatları incelerler ve bunları 

kelimenin tam anlamı ile TARIC diline çevirirler. Bu veriler veri muhafaza servisi tarafından veritabanında 

tutulurlar. İşte söz konusu mevzuat bilgilerinin TARIC formatına uygun veriler haline dönüştürülme işlemine 

“TARIC Entegrasyonu” adı verilmektedir. Topluluk yasal mevzuatının en geç, Resmi Gazete’de yayınlandığı 

gün TARIC’e entegrasyonunun tamamlanmış olması gerekmektedir. Mevzuat yayınlanmadan önce, taslak 

halde iken entegrasyon gerçekleştirilebilir. Güncellemeler, entegrasyon sonrasında aynı gün üye ülke 

idarelerine iletilir.  

TARIC yöneticileri TARIC veritabanını en güncel halde tutmaktan ve hatalarını düzeltmekten sorumludurlar. 

Eğer üye ülkelere gönderilen verilerde hata bulunuyorsa, üye ülkelerin bunu en kısa zamanda Komisyona 

bildirmelere gerekmektedir ki; bu şekilde hatanın düzeltilmesi yoluna gidilir. Üye ülkeler hataları kendi 

başlarını düzeltemezler, çünkü aksi halde üye ülkeler arasında mevzuatın yeknesak olarak uygulanması 

engellenmiş olur ve bu durum Topluluk içinde ticari trafik sapmasına sebebiyet verir. 

6.1.2. Diğer Vergiler 

 

Kurumlar Vergisi 
 
Avuturya'da yerleşik kurumlar, özellikle de sermaye şirketleri (A.Ş., Ltd. Şti.) tüm gelirleriyle kurumlar 
vergisine tabidirler. Bu arada elde edilen kâr, %25'lik bir sabit oran ile vergilendirilir. 
 
Efektif ortalama vergi yükü Avusturya'a 2015 BAK Vergilendirme Endeksine göre (BAK Taxation Index 2015, 
BAK Basel tarafından ZEW ile ortaklaşa yayımlandı) %22,4 düzeyindedir. Böylelikle vergilendirme İtalya'dan 
(%23,1), Belçika'dan (%27,0), Almanya'dan (%29,3) ve Fransa'dan (%34,9) daha düşüktür. 
 
 
 
 
 
 
 

Grup Vergilendirilmesi 
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KPMG vergi uzmanlarına göre, şirketler toplu vergilendirme sayesinde büyük avantajlar elde edebiliyorlar. 
Bu sayede uluslarlarası şirketlerin yan kuruluşlarını Avusturya'ya taşımaları, şirketler açısından cazip bir yer 
olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

Grup vergilendirilmesinde yerli grup üyelerinin kârları ve zararları ile yabancı kardeş şlirketlerin zararları 
birlite hesaplanır ve böylece kurumlar vergisi için baz alınacak esas miktar azalmış olur. Grup 
vergilendirilmesi %50'lik bir katılım oranından ve bir hisseyle kullanılabilmektedir. 

Firma satın alımlarında aktiv edilen firma değeri nin15 yıllık bir amortismanı söz konusudur ki, bu şu anda 
diğer ülkelerde mümkün değildir. 

6.1.3. Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar 

 

AB kuralları gereğince bazı sanayi ürünlerinin Avusturya’ya (veya herhangi bir AB ülkesine) ihraç edilebilmesi 

için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur. Bu işareti taşıması gerektiği halde taşımayan bir ürünün AB 

üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir. 

Ürünlerin, CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. Ancak, eğer üretici ya da üreticinin 

yetkili temsilcisi Avrupa Birliği içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir başka 

deyişle, ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır. 

Ayrıca CE İşaretlemesi gibi, tüm AB Ülkelerinde yürürlükte bulunan RoHS (Restriction of Hazardous 

Substances-Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması) Direktifi, elektrikli ve elektronik cihaz ve 

ekipmanın üretiminde zararlı maddelerin kullanımını sınırlamaktadır. 2002/95/EC sayılı AB Direktifi’nin Şubat 

2003’te AB Konseyi tarafından onaylanmasıyla RoHS mevzuatı yasalaşmış ve 1 Temmuz 2006’dan itibaren 

zorunlu uygulamaya geçmiştir. Direktifle, elektrikli ve elektronik cihaz ve ekipmanın üretiminde belirlenen 

miktarların üzerinde zararlı maddelerin kullanılması yasaklanmaktadır. Sınırlamalar, AB gümrük bölgesine 

yapılacak ithalatları da kapsamaktadır. Belirlenen sınırlarının üzerinde zararlı madde içeren elektrikli ve 

elektronik cihaz ve ekipmanın AB ülkelerine ithalatı yasaktır. Söz konusu zararlı maddeler şunlardır: Kurşun, 

cıva, kadmiyum, krom IV (Cr6+), PBB (çoklu-bromlu bifenil) ve PBDE (çoklu-bromlu difenil eter). 

AB genelinde gıdalarla ilgili genel prensiplerin ve temel düzenlemelerin çerçevesini belirleyen EC 178/2002 

sayılı düzenleme ile Gıda Yasası uygulanmaktadır. 2002 yılı içerisinde yürürlüğe giren bu düzenlemeyle, aynı 

zamanda, AB Gıda Güvenliği Otoritesi kurulmuş ve gıda güvenliği konusundaki uygulanması zorunlu 

prosedürler belirlenmiştir. Düzenleme genel olarak Genel Gıda Yasası olarak bilinmekte olup, gıdaların 

izlenebilirliği konusunda da düzenlemeleri içermektedir (Madde 18). Genel Gıda Yasası’nın belirlediği ana 

başlıklar Ocak 2005 tarihinde uygulamaya girmiştir. 
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7. TÜRKİYE İLE TİCARET  

Tablo 6: Avusturya’nın  Türkiye ile Dış Ticareti (1000$) 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2013 1,057,254 1,749,726 2,807,080 -692,472 

2014 1,134,547 1,814,150 2,948,697 -679,603 

2015 1,024,578 1,567,926 2,592,504 -543,348 

2016 1,045,437 1,521,240 2,566,677 -475,803 

2017* 253,768 301,813 555,581 -48,045 

*3 Aylık; Yansıma veri, Kaynak: Trademap 

Tablo 7: Türkiye’nin Avusturya’ya  İhracatında Başlıca Ürünler (1 000 $) 

GTİP NO GTİP AÇIKLAMA 2014 2015 2016 
2012-2016 

DEĞİŞİM % 

2016 

PAY % 

8703 
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal 

edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) 
159,300 111,597 160,000 7 2 

2008 
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen meyve ve yenilen diğer 

bitki parçalarının konserveleri 
48,194 57,202 40,237 7 5 

2519 Magnezit, erimiş yanmış manyezi ve diğer magnezyum oksit 44,528 30,608 36,297 -6 40 

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

motorlu taşıtlar 
30,239 27,762 35,404 19 2 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 29,041 28,093 31,156 16 1 

6109 
Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim 

eşyası (örme) 
34,790 27,341 31,140 -3 1 

6302 Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri 27,733 24,397 28,940 5 2 

7606 
Aluminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi 

geçenler) 
15,904 30,347 26,698 18 5 

8431 
Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar 

ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar 
15,415 24,419 23,821 43 6 

2007 
Reçel, jöle, marmelat, meyve püresi ve pastları (pişirilerek 

hazırlanmış) 
25,660 31,324 22,187 10  

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 16,452 26,784 21,144 88 0 

8528 Monitörler ve projektörler televizyon alıcı cihazları 18,647 14,829 20,890 -5 1 

7604 Aluminyumdan çubuklar ve profiller 19,157 17,881 19,702 3 3 
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3920 Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz) 20,616 19,340 17,893 0 2 

8409 
Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 

pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları 
20,603 16,671 15,612 -4 1 

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 13,904 11,828 12,921 -5 2 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 25,907 18,665 11,763 -19 1 

0809 Taze kayısı, kiraz, şeftali, nektarin ve erik yaban eriği 781 865 11,509 73 5 

8450 
Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama ve 

kurutma tertibatı bir arada olanlar dahil) 
10,397 10,586 11,303 14 1 

8544 
zole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek 

tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar 
13,795 11,424 10,681 -20 1 

2428 Tabii boratlar ve bunların konsantreleri 11,154 11,284 10,263 246 5 

8418 
Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu 

cihazlar ve ısı pompaları 
10,661 9,334 10,158 -2 1 

7113 
Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya 

kıymetli metallerle kaplama metallerden) 
7,941 7,391 9,094 -19 0 

7224 
Külçe veya diğer ilk şekillerde diğer alaşımlı çelikler; diğer 

alaşımlı çelikten yarı mamuller 
18,587 18,046 9,045 -19 16 

7408 
Bakır tel (cerrahi dikişler, telli tel, kablolar, örgülü bantlar 

hariç) 
4,101 6,673 8,852 0 2 

5702 
Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer 

yer kaplamaları 
9,205 6,524 8,832 3 1 

6115 
Külotlu çoraplar,taytlar, kısa ve uzun konçlu çoraplar, 

soketler (varis çorapları dahil) ve patik çoraplar (örme) 
8,711 6,587 8,165 -3 1 

9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 6,177 5,633 8,101 3 1 

Kaynak: Trade Map 
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Tablo 8: Türkiye’nin Avusturya’dan İthalatında Başlıca Ürünler (1 000 $)  

GTİP 

NO 
GTİP AÇIKLAMA 2014 2015 2016 

2012-2016 

DEĞİŞİM % 

2016 

PAY % 

5504 Suni devamsız lifler (işlem görmemiş) 110,495 104,053 127,529 1 24 

3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler 57,817 54,731 52,063 3 4 

8408 
Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar 

(dizel ve yarı dizel) 
82,445 23,244 40,809 181 2 

8501 Elektrik motorları, jeneratörler 13,479 9,090 40,422 32 5 

0102 Canlı büyükbaş hayvanlar (at, eşek vb.) 28,416 27,983 38,250 -10 7 

8477 

Kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya 

plastikten eşyanın imaline mahsus diğer makina ve 

cihazlar 

48,282 37,895 35,370 0 6 

2202 
Sular (mineral ve gazlı sular dahil) ve alkolsüz diğer 

içecekler (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş) 
36,977 39,570 34,618 12 48 

8302 
Adi metallerden donanım, tertibat vb. eşya (mobilya, 

kapı, pencere, bavul, askılık vb için) 
37,320 32,777 33,356 1 9 

7225 
Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 

600 mm.veya daha fazla) 
27,819 31,899 31,762 8 3 

3903 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) 36,338 34,943 29,872 5 4 

3004 
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan 

ilaçlar (dozlandırılmış) 
31,177 29,048 28,482 0 1 

4810 
Bir veya iki yüzü kaolin (çin kili) veya diğer inorganik 

maddeler ile sıvanmış kağıt ve kartonlar 
29,364 24,261 26,178 -7 4 

8703 
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere 

imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) 
16,681 23,891 25,589 -2 0 

8410 
Hidrolik türbinler, su tekerlekleri ve regülatörler 

(hidrolik güç motorları hariç) 
51,251 13,387 25,520 -19 36 

8426 
Gemilerin direkleri; vinçler, dahil. kablo vinçleri 

(tekerlekli vinçler ve vinçler hariç) 
8,253 32,960 25,310 59 9 

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde 37,813 31,798 24,474 -11 1 

8504 
Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; 

redresörler) ve endüktörler 
24,282 12,502 23,031 -3 3 

8430 
Hareketli, derecelendirici, tesviye, kazıma, kazma, 

sıkıştırma, sıkıştırma, çıkarma 
6,032 9,644 22,226 10 9 

8479 
kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve 

mekanik cihazlar 
20,768 23,090 21,575 2 1 

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 37,397 26,778 20,665 0 1 
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8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 20,274 18,812 20,351 -2 0 

8428 

Kaldırma, elleçleme, yükleme, boşaltma makinaları 

(asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, 

teleferikler gibi) 

20,852 16,462 20,090 22 3 

8502 
Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif 

elektrik konvertörleri 
38,844 46,849 17,928 -5 1 

7227 
Diğer alaşımlı çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, 

kangal halinde) 
16,387 17,658 17,387 4 14 

4813 Sigara kağıdı 20,944 18,247 17,255 4 27 

8421 
Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya 

arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar 
17,272 15,873 15,940 -6 2 

Kaynak: Trade Map 

 

8. BURSA İLİNİN AVUSTURYA İLE DIŞ TİCARETİ 

2017 yılında , Bursa ilinden Avusturya’ya 102 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, ithalat rakamı 61 milyon 

dolar olarak gerçekleşmiştir. 

2016 verilerince Bursa’da Avusturya sermayeli 11 firma bulunmaktadır.  

Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre ise Bursa’dan Avusturya’ya ihracat yapan firma sayımız 249’dur . 

Tablo 9:Bursa ilinin Avusturya ile Dış Ticareti (1000$)  

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2014 87,693,157 75,835,062 163,528,219 11,858,095 

2015 77,709,314 82,280,789 159,990,103 -4,571,475 

2016 102,896,761 60,981,358 163,878,119 41,915,403 

2017(Ocak-Ekim)* 82,513,365 43,732,710 126,246,075 38,780,655 

*2017 verileri geçicidir. Kaynak: TUİK 
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9. İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 

ANLAŞMA ADI İMZA TARİHİ 

Ekonomik ve Teknik İşbirliği Protokolü  9 Ekim 1954 

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması  7 Kasım 1969 

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine İlişkin Anlaşma  3 Kasım 1970 

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkileri Geliştirme Mutabakat Zaptı  31 Mayıs 1985 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Hakkında Anlaşma 16 Eylül 1988 
Hukuki ve Ticari Konulardaki Mahkeme Kararlarının Tanınması ve 
Tenfizi 

23 Mayıs 1989 

Karayolu Taşımacılığı Hakkında Protokol  24 Kasım 1995 

Karma Ekonomik Komisyon 1. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı 30 Nisan 1997 

Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü 6 Mayıs 2004 

Karma Ekonomik Komisyon V. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı 10 Ekim 2005 

Turizm alanında işbirliğini öngören Mutabakat Zaptı  27 Haziran 2007 

Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı 20 Temmuz 2007 

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine İlişkin Anlaşma 28 Mart 2008 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 

 

10. PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 

10.1.  Dağıtım Kanalları 

Avusturya’da ürün pazarlama usul ve esasları diğer gelişmiş ülkeler ve özellikle Batı Avrupa ülkelerinden farklı 

değildir. Yüksek alım gücü kaliteli mala yönelmeyi de beraberinde getirmektedir. Avusturya yasaları yalnızca 

ithalatçılara değil, perakendecilere de ithalat yapma imkanı sağlamaktadır. Bu bağlamda, zincir mağazalar, 

posta yoluyla ticaret yapan şirketler ve “department store”lar aynı zamanda önemli ithalatçıdırlar. Buna ilave 

olarak, ticari acenteler, bazı sanayici ve küçük üreticiler aynı zamanda ithalat da yapabilmektedirler. 

Bağlantılar genellikle ithalatçı/toptancılar ve büyük zincirler üzerinden yapılmaktadır. Ancak, büyük mağaza 

zincirlerinin bir bölümü tedariklerini özellikle Almanya’daki merkezlerinden yapmaktadırlar. 

Avusturya pazarına girişte, ticari temsilciliklerden (acente, komisyoncu) yararlanılmasında fayda 

görülmektedir. 

Avusturya’da 10.000 civarında ticari temsilci faaliyet göstermektedir. 

Ticari temsilcilere; 

 Her ay düzenli olarak aldıkları ticaret dergisine ilan yoluyla: 

(Österricheher Wirtscahaftsverlag Gmbh) 

Tel: +43-1 546 64-331; 

Faks: +43-1 546 64-225 

E-posta: handelsagent@wirtsschaftsverlag.at 

Web: http://www.wirtschaftsverlag.at/ 

 Ücretsiz olarak (http://www.commercial-agent.at) adresine ilan göndererek veya yine bu adresten 

(Index of Austrian Commercial Agents) doğrudan arama yaparak ulaşılabilmektedir. 
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Ticari temsilcilerle her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini gösteren bir sözleşme yapılması gerekmektedir. Bu 

sözleşme çeşitli dillerde www.commercial-agent.at adresinden temin edilebilmektedir. 

Ürün pazarlama bağlamında her bir ürün grubu için ayrı değerlendirmelerin yapılması mümkün bulunmakla 

birlikte, “kalite ve rekabetçi fiyat”, olmazsa olmaz koşul olarak bir tarafa bırakıldığında, tüm ürünler için 

geçerli olmak üzere pazarlamada ve ihracatın devamlı kılınabilmesinde üç önemli kural bulunmaktadır: 

- Numuneye uygun mal teslimatı 

- Malın zamanında teslimi 

- Kalitede devamlılık 

10.2. Ambalaj, Paketleme ve Etiket 
 

Gıda Ürünlerinde Paketleme ve Etiketleme: 

Avusturya’da gıda ürünlerinin etiketlemesi, “Paketlenmiş Gıdaların Etiketlenmesine İlişkin Yönetmelik” (Fed 

Gaz 72/1993) ve bu yönetmelikte değişikle yapan diğer yedi yasal düzenleme ile şekillendirilmiştir. Bu 

yönetmelik aynı zamanda, konuyla ilgili “2000/13/EC” sayılı AB Direktifi’ni de kapsamaktadır. 

Yasal düzenlemeler göre gıda etiketlerinde şu bilgiler bulunmalıdır: 

- Ürünün adı. 

- İçindekiler (gıda katkı maddeleri dahil): Ürünün içeriğindeki maddeler, üründeki ağrılıklarına göre çoktan aza 

doğru, üretim tarihinde kaydedilen değere göre sıralanarak yazılmalıdır. 

- Ürünün net ağırlığı veya metrik sistemde miktarı 

- Sıvılar için: santilitre veya mililitre cinsinden hacmi 

- Katı gıdalar için kilogram veya gram 

-Minimum dayanma süresi. Mikrobiyolojik açıdan çok çabuk bozulan gıdalar için (use by) ibaresi ve tarih yer 

almalıdır. 3 ay veya daha az dayanması beklenen gıdalar için (best before) ibaresi ve gün/ay/yıl cinsinden tarih 

belirtilmelidir. 3 ay ila 18 ay dayanması beklenen gıdalar için (best before end) ibaresi ve ay/yıl cinsinden tarih 

yazılmalıdır. 18 aydan daha fazla dayanması beklenen gıdalar için gene (best before end) ibaresi ve ay/yıl veya 

sadece yıl cinsinden tarih belirtilmelidir. 

- Parti numarası (lot/batch marking): parti numarası her ürün için üretici, paketlemeci veya ilk satıcı tarafından 

belirlenen şekilde yazılmalıdır. “Parti No.” bilgisi, etiket üzerindeki diğer bilgilerden açıkça ayırt edilebildiği 

durumlar haricinde, önüne bir (L) harfi konarak belirtilmelidir. 

- “89/107” sayılı AB Direktifi kapsamında, dayanma süresi ambalajlama gazları kullanılarak arttırılan ürünlerde 

“koruyucu ortamda paketlenmiştir” (packaged in protective atmosphere) ibaresi ürün etiketine dahil 

edilmelidir. 

- Varsa özel saklama ve kullanım koşulları belirtilmelidir. 

- Üreticiden, paketlemeyi yapandan veya satıcıdan birinin adı veya unvanı ve adresi belirtilmelidir. 

- Ürünün menşei belirtilmelidir. (gereği halinde tüketicinin ürünün gerçek menşeini açık şekilde görebilmesi 

için detaylar verilmelidir) 

-Kullanım talimatı: Eğer bu talimatların yokluğu ürünün kullanılmasını imkansız kılıyorsa, talimatname 

konulması gereklidir. 
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- Hacmen %1,2’nin üzerinde alkol içeren içecekler söz konusunda, alkolün derecesi (hacmen) belirtilmelidir. 

 Etiketlerde kullanılan dil Almanca olmak zorundadır. 

-İthal ürünler ülkeye yabancı dilde etiketle veya etiketsiz giriş yapabilir. Ancak, ürünlerin piyasaya 

dağıtımından önce, ülkenin etiketleme düzenlemelerine uygun şekilde etiketlenmesi gerekmektedir. Yerel 

düzenlemelere uygun, yapıştırma etiketler de kabul görmektedir. 

Gıda numunelerinin etiketlenmesine gerek yoktur. Ancak bu numunelerin piyasa dağıtımı söz konusu olursa, 

etiketleme zorunluluk haline gelmektedir. Raf ömrü ve menşe ülkesi konularında özel bir zorunluluk yoktur. 

Avusturya makamları etiketleme düzenlemeleri ile ilgili hiçbir istisna kabul etmemektedirler. 

Gıda ürünlerinin paketlenmesi ve paket boyutları konusunda özel düzenlemeler yoktur. Yalnız yaşayan 

hanehalkı sayısındaki artış yüzünden daha küçük ambalajlara yönelik talepler artmaktadır. 

Avusturya’da pazara ambalaj malzemesi sunan kişi ya da kuruluşlar kullanılmış ambalaj materyalini 

toplamakla yükümlüdürler. Almanya’da “Yeşil Nokta Sistemi”, olarak adlandırılan bu uygulama görülen 

zorunluluk üzerine Almanya’nın başlattığı ve bazı nüansları olmakla birlikte Avusturya’da ve tüm AB 

ülkelerinde uygulanan bir çevre koruma sistemidir. Yeşil Nokta Sistemi’nin temel amacı ambalajların geri 

kazanılmasıdır. Yeşil Nokta işareti taşımayan nakliye ve tüketici ambalajlarının Avusturya’ya ithali mümkün 

değildir. Avusturya’da Yeşil Nokta sembolünün kullanılabilmesi için, üretici veya ithalatçının, ürünün 

paketleme türü ve miktarına bağlı olarak bir ücret ödemesi gerekmektedir. Konuya ilişkin olarak 

ihracatçılarımızın Avusturya’daki ithalatçıları veya ülkede ambalaj atıklarının toplanması ve geri 

dönüşümünden sorumlu şirket olan “ARA AG” (Altstoff Recycling Austria AG) firması ile temasa 

geçmelerinde yarar bulunmaktadır. ARA AG firmasının adresi aşağıda verilmiştir. 

ARA - Altstoff Recyclisierung Austria AG 

Mariahilfer Strasse 123 

A-1062 Vienna - AUSTRIA 

Tel: ++43/1/599 97-0 

Fax: ++43/1/595 35 35 

E-Mail: araag@ara.at 

Web: www.ara.at 

11. 2018 YILI İÇERİSİNDE ÖNE ÇIKAN FUARLAR 
 

 Fuar Adı: MONUMENTO SALZBURG SALZBURG 2018 

Tarih: 11-13 Ocak 2018 

Yer: Messezentrum Salzburg GmbH Am Messezentrum 1 

A-5020 Salzburg/Avusturya 

Sektör: Uluslararası İnşaat Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı 

Web Adresi: www.monumento.at 

 Fuar Adı: AGRARMESSE ALPEN-ADRIA KLAGENFURT 2018 

Tarih: 12-14 Ocak 2018 

Yer: Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft mbH Messeplatz  

19021 Klagenfurt /Avusturya 

Sektör: Uluslararası Tarım, Ormancılık, Bahçecilik, Bağcılık, Balıkçılık, Hayvancılık Fuarı 

Web Adresi: www.kaerntnermessen.at 

 

https://www.yeditepeturizm.com.tr/fuar/monumento-salzburg-salzburg-2018/
https://www.yeditepeturizm.com.tr/fuar/monumento-salzburg-salzburg-2018/
javascript:void(window.open('http://www.monumento.at','_blank'))
https://www.yeditepeturizm.com.tr/fuar/agrarmesse-alpen-adria-klagenfurt-2018/
https://www.yeditepeturizm.com.tr/fuar/agrarmesse-alpen-adria-klagenfurt-2018/
javascript:void(window.open('http://www.kaerntnermessen.at','_blank'))
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 Fuar Adı: CASA (TEXBO) SALZBURG 2018 

Tarih: 24-27 Ocak 2018 

Yer: Reed Exhibitions Messe Salzburg GmbH Postfach 285 

5021 Salzburg/ Avusturya 

Sektör: Uluslararası Ev Dekorasyonu ve Ev Eşyaları Fuarı 

Web Adresi: www.casa-messe.at 

 

 Fuar Adı: AQUATHERM VIENNA 2018 

Tarih: 24-25 Ocak 2018 

Yer: Reed Messe Wien GmbH Postfach 2771021 

Vienna / Avusturya 

Sektör: Uluslararası Isıtma ve Soğutma Teknolojileri Fuarı 

Web Adresi: www.aquatherm.at 

12. İŞADAMLARININ PAZARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR  
 

12.1. Pasaport ve Vize İşlemleri 

Avusturya’da yabancıların ülkeye giriş ve ikametlerini düzenleyen Yabancılar Yasası 01.01.2006 tarihi 

itibariyle Yabancılar Polisi Yasası (Fremdenpolizeigesetz-FPG) ve Yerleşme ve İkamet Yasası (Niederlassungs-

und Aufenthaltsgesetz-NAG) olarak ikiye ayrılmıştır. Altı aya kadar Avusturya’da kalacak olan yabancılar için 

vizeler artık Yabancılar Polisi Yasası hükümlerine göre düzenlenirken, altı aydan daha fazla süre ile 

Avusturya’da yaşayacaklar için Yerleşme ve İkamet Yasası hükümleri geçerli olacaktır. 

Diplomatik pasaport, hususi pasaport (yeşil) ve hizmet pasaportu (gri) hamili vatandaşlarımız Avusturya’ya 

yapacakları ve altı ay içinde doksan günü geçmeyen seyahatlerinde vizeden muaftırlar. Umuma mahsus 

pasaportlar (lacivert/bordo) için ise vize gerekmektedir. 

Vize mevzuatı Yabancılar Polisi Yasası ile düzenlenmektedir. Ülkeye giriş vizeleri dört türlüdür. 

 A Vizesi: Havayolu ile ülkeye giriş için verilmektedir. 

 B Vizesi: Avusturya ve diğer Schengen üyesi ülkelerden transit geçiş için verilmektedir. 

 C Vizesi: Avusturya’ya turistik amaçla gelecek vatandaşlarımızın Schengen vizesi olarak da 

adlandırılan turistik amaçlı C vizesi almaları gerekmektedir. Bu vize, Schengen üyesi tüm ülkelere 

seyahat hakkını tanımakta ve her yarıyıl için en fazla üç aylığına verilmektedir. 

 D Vizesi: İş seyahatleri veya üç aydan fazla süreli ziyaretler için verilen oturma vizesi en fazla altı 

aylığına verilmekte ve veren ülkede ikamet etme, diğer Schengen üyesi ülkelerden ise en fazla beş 

gün süreli transit geçiş hakkı tanımaktadır. 

 

Yukarıda belirtilen vizeler Avusturya’nın ülkemizdeki temsilcilikleri tarafından verilmekte ve Avusturya’da 

uzatılamamaktadır. 

 

 

https://www.yeditepeturizm.com.tr/fuar/casa-texbo-salzburg-2018/
https://www.yeditepeturizm.com.tr/fuar/casa-texbo-salzburg-2018/
https://www.yeditepeturizm.com.tr/fuar/casa-texbo-salzburg-2018/
javascript:void(window.open('http://www.casa-messe.at','_blank'))
https://www.yeditepeturizm.com.tr/fuar/casa-texbo-salzburg-2018/
https://www.yeditepeturizm.com.tr/fuar/casa-texbo-salzburg-2018/
https://www.yeditepeturizm.com.tr/fuar/casa-texbo-salzburg-2018/
javascript:void(window.open('http://www.aquatherm.at','_blank'))


KFA FUARCILIK LTD. ŞTİ. – Avusturya Ülke Raporu, Kasım 2017                                                                            Dilara SAVAŞ 23 

 

12.2. İkamet Statüleri 
 

Yeni Yasa’ya göre ikamet statüleri (Aufenthaltstitel) dört ana grupta toplanmıştır: 

 Oturma izni (Aufenthaltsbewilligung) 

  Yerleşim izni (Niederlassungsbewilligung) 

 Aile bireyleri izinleri (Familienangehöriger) 

 Daimi ikamet izni (Daueraufenthalt) 

Yerleşme ve oturma izinleri pasaport üzerine damga şeklinde değil, ayrı bir kart şeklinde düzenlenmekte ve 

kimlik belgesi görevi de görmektedir. 

Yerleşme ve oturma izinleri verme ve kartları düzenleme görevi belediyeler bünyesinde oluşturulan dairelere 

verilmiştir. Bu görevi Viyana Eyaleti’nde MA 20 Belediye Dairesi üstlenmiştir. 

Çalışma İzni 

01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren Yabancıları Çalıştırma Yasası’nın 1. maddesine göre yabancıların 

çalışmak için izin talebinde bulunmaları gerekmektedir. Yasada izinler üç ana grupta toplanmıştır: 

 Çalıştırma izni (Beschäftigungsbewilligung) 

 Çalışma izni (Arbeitserlaubnis) 

 Muafiyet belgesi (Befreiungsschein) 

Çalıştırma İzni:  

İş piyasasının durumunun ve gelişiminin imkan vermesi ve kamu çıkarına ters düşmemesi halinde belirli bir 

yabancıyı çalıştırabilmesi için işverene verilen izindir ve en fazla bir yıl sürelidir. Çalıştırma izni sadece belirli 

bir iş yerinde ve belirli bir iş için geçerlidir. 

İlk kez çalıştırma izni verilmesi iş piyasasının durumuna ve çalışma izinleri kontenjanına bağlıdır. 

Yabancıları Çalıştırma Yasası’nda her yıl Avusturya vatandaşı olmayan iş gücünün çalıştırılması için çalışma 

izinleri kontenjanının (Höchstzahlen) saptanabileceği öngörülmüştür. Hali hazırda Avusturya’da çalışan ve 

işsiz yabancıların payının bütün ülkedeki toplam işgücü potansiyelinin %8’ini aşmaması gerekmektedir. Bu 

oranın kendilerine çalışma izni verilmesi bir hak teşkil eden gruplar da söz konusu olduğunda %9’a çıkarılması 

mümkün bulunmaktadır. 

Çalışma İzni:  

Son 14 ay içinde toplam olarak 52 hafta yasal çalışması bulunan yabancıya veya çalışma iznine sahip 

yabancıların en az bir yıl süreyle Avusturya’da yasal yerleşmiş eşleri veya reşit olmayan bekar çocuklarına 

çalışma izni verilir. Bu izin son çalışma izninin verildiği eyalet içinde ve azami 2 yıl süre ile geçerli olacak şekilde 

düzenlenir. 

Çalışma izni, son 2 yıl içinde toplam 18 ay yasal çalışılması halinde azami 2 yıl süre ile geçerli olacak şekilde 

uzatılır. Çalışma izni için yaptığı başvuruda izin verilmesinde etkili olabilecek hususlarda bilerek yanlış beyanda 

bulunan veya bunları gizleyenlerin izinleri iptal edilir. 

Muafiyet Belgesi: 

Muafiyet Belgesi Avusturya'nın her yerinde ve her iş için geçerlidir. Ancak Federal Ekonomi ve Çalışma 

Bakanlığı bazı meslekler için tüzükle sınırlama getirebilmektedir. 
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“Kilit İşgücü” İstihdamı    

Çalışma Dairesi (AMS) ve Belediye Dairesi MA 20 ortaklaşa bir işlemle yabancıya kilit personel olarak yerleşme 

izni verilip, verilmeyeceğini tespit etmektedir. 

Yabancıyı çalıştırmaya hazır bir işyerinin bulunması şarttır. Kilit işgücü olarak yerleşme izni önce 18 ay süreyle 

verilir. Bu izin çalışma iznini de içerir. Eğer bu sürede toplam 12 ay kilit işgücü olarak çalışılırsa, uzatmada 

sınırsız yerleşme izni (Niederlassungsbewilligung-unbeschränkt) verilir. Yükseköğrenimlerini Avusturya’da 

tamamlamış olan üniversite mezunları, kilit işgücü olma şartlarını yerine getirdiklerinde, kontenjana bağlı 

kalınmadan bu yerleşme iznini alabilirler. 

“Kilit işgücü” sayılabilmek için; 

- Avusturya iş piyasasında istenilen özel öğrenime veya gerekli pratik tecrübeye sahip olmak ve 

- Hedeflenen işte her yıl belirlenen en yüksek prime esas kazancın en az % 60‘ı tutarında brüt aylık alacak 

olmak (halen ayda yaklaşık 2.250,- Avro) gerekmektedir. 

Kilit işgücü olarak bir yabancının çalıştırılabilmesi için ayrıca; 

- Söz konusu istihdamın ilgili bölge iş piyasası için özel bir önem taşıması veya yeni iş yerlerinin sağlanmasına 

ya da mevcut iş yerlerinin güvence altına alınmasına katkıda bulunması veya 

- Yabancının şirket yönetiminde söz sahibi olması veya 

- Söz konusu belirli bir yatırımının transferini de beraberinde getirmesi veya 

-Yabancının yüksekokul eğitiminin ya da özel kabul edilen bir eğitiminin bulunması gerekmektedir. 

12.3. Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri 
 

Avusturya’da mesai günleri Pazartesi-Cuma arası olmak üzere beş gündür. Diğer yandan son yıllarda haftalık 

38,5 saatlik çalışma süresi kapsamında pek çok resmi ve özel ofis Cuma öğleden sonraları kapalı 

olabilmektedir. 

 01. Ocak Yeni Yıl 

 06. Ocak Üç Aziz Kral 

 17. Nisan Paskalya 

 01. Mayıs Resmi Tatil 

 25. Mayıs Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi 

 05. Haziran Küçük Paskalya 

 15. Haziran  Yortu Bayramı 

 15. Ağustos Meryem Ana'nın Göğe Yükselmesi 

 26. Ekim Ulusal Bayram 

 01. Kasım Azizler Yortusu 

 08. Aralık Meryem Ana'nın Gebe Kalışı 

 25. Aralık Hz. İsa Günü 

 26. Aralık Hz. Stephani Günü 
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12.4. Yerel Saat ve Telefon Kodları 
 

UTC’nin (Coordinated Universal Time) bir saat ilerisinde, yaz aylarında iki saat ileridedir. Avusturya ulusal 

saati Türkiye saatinin bir saat gerisindedir.  

Avusturya’nın uluslararası telefon kodu +43’dür. 

 

12.5. İklim 

Avusturya’nın iklimi genelde ılıman ve yumuşaktır, ancak Alp Dağları bölgesinden doğudaki ovaya doğru 

farklılıklar gösterir. Yazları özellikle Viyana ve alçak kesimlerde yer alan şehirlerde 20-30 dereceler civarında 

seyreden hava bazı günler çok sıcak olmaktaysa da geceler serindir. Alpler Bölgesi ise yazları ılık ve genellikle 

açıktır. Kışları ortalama sıcaklık sıfır derece civarındadır. Isı özellikle Ocak ve Şubat aylarında sıfırın altına 

düşmektedir. Dağlık bölgelerde ilkbaharda ve sonbaharda da kar yağışı görülebilmektedir. 

13. SWOT ANALİZİ   

 
GÜÇLÜ YANLAR 

 

 Zengin maden kaynaklarına sahip olması. 

 Balkanlar ve kuzeydoğu Avrupa ülkeleriyle kültürel 
ve ekonomik açıdan güçlü bağlara sahip olması. 

 Batı Avrupa’nın doğuya açılan kapısı olarak kabul 
ediliyor. 

 

 
ZAYIF YANLAR 

 

 Son yıllarda geçmişe kıyasla Avrupa ile ticaret 

hacminin büyük boyutlara ulaşmasına rağmen 

Avusturya’nın sağladığı geçiş kotalarının uzun yıllardır 

artmıyor olmasında da Avusturya’nın çevrenin 

korunması konusunu temel gerekçe olarak kullanması 

esas rol oynamaktadır. 

 

 

 
FIRSATLAR 

 

 Türkiye, Avusturya’nın yurt dışında doğrudan 
yabancı sermaye yatırımında bulunduğu ülkelerin 
başında gelmektedir. 

 Dünyada en çok grafit üreten ülkedir. Ayrıca 
manyezit ve volfram üretiminde de dünyanın önemli 
üreticilerinin başında gelmektedir. 

 Petrol ve doğal gaz üretiminde Avrupa’da dördüncü 
sıradadır. 

 
TEHDİTLER 

 
 Son zamanlarda Türkiye’de yaşanan bazı siyasi 
olumsuzluklara karşı Avusturya Türkiye’ye karşı taraf 
tutmuş, Avusturya’da yaşayan Türklere Türk bayrağı 
asma yasağı ile beraber havalanında kendi 
vatandaşlarını Türkiye’yi ziyaret etmeme konusunda 
uyarıcı reklamlar kullanmıştır. 
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14. YARARLI ADRESLER 
 

T.C. VIYANA BÜYÜKELÇILIĞI  

Adres: Prinz-Eugen Str. 40, 1040 Viyana  

Tel: +431 505 73 38  

Faks : +431 505 36 60  

E-posta: botschaft.wien@mfa.gov.tr  

 

T.C. VIYANA BAŞKONSOLOSLUĞU  

Adres: Hietzinger Hauptstrasse 29, 1130 Viyana  

Tel : +431 877 71 81  

Faks : +431 877 71 79  

E-posta: konsulat.wien@mfa.gov.tr  

 

T.C. BREGENZ BAŞKONSOLOSLUĞU  

Adres: Senderstr. 10, 6960, Wolfurt, Bregenz  

Tel: +435574 42 083  

Faks : +435574 42 441  

E-posta: konsulat.bregenz@mfa.gov.tr  

T.C. SALZBURG BAŞKONSOLOSLUĞU  

Adres: Strubergasse 9, 5020 Salzburg  

Tel: +43 662 44 21 20 , +43 662 44 21 33 , +43 662 44 29 28  

Faks: +43662 44 21 334  

E-posta: konsulat.salzburg@mfa.gov.tr 
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15. KAYNAKÇA 
 

1. Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi – www.ekonomi.gov.tr  

2. Trademap – www.trademap.org  

3. Worldometers - www.worldometers.com 

4. CIA World Factbook- https://www.cia.gov/ 

5. Uludağ İhracatçı Birlikleri 

6. TARIC – AB Uzmanlar Derneği ; http://www.abuzmanlari.org.tr/web/docs/pdfs/TARIC.pdf 

7. AUSTRIA-http://www.advantageaustria.org 

8. T.C. DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI : http://www.mfa.gov.tr 
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